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ДО  
МИНИСТЪРА НА  
ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ПО ЧЛ. 45, Т. 4 ОТ 
ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЗАСЛУГИ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА

От

(имена на български език, вкл. съгласно предходен български личен документ)

(имена с латински букви, съгласно редовен документ за задгранично пътуване)

(имена на друг език, ако има, съгласно редовен документ за задгранично пътуване)

Дата на раждане:

Личен идентификационен номер по национален документ за самоличност (ако има такъв)

Документ за задгранично пътуване №

изд. от

на с валидност до

Постоянен адрес (държава, област, община, град, село, улица №):

Имейл:

Телефон за връзка:

1. Моля, да бъде издаден документ по член 45, т. 4 от Правилника за прилагане на 

Закона за чужденците в Република България за заслуги в икономическата сфера. 

Документът ми е необходим за да послужи пред органите на Министерство на 

външните работи / Министерство на вътрешните работи за кандидатстване за издаване 

виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ/ разрешение за пребиваване по чл. 25а от Закона за 

чужденците в Република България.

2. За издаване на документа по т. 1 декларирам следните данни:

Описание на общата икономическа дейност 
на чужденеца в Р България, постигнати 

резултати, мотиви за наличието на заслуги 
в икономическата сфера

Опис на документите, които доказват 
изпълнение на съответните твърдения 

(представени към заявлението или намиращи 
се по партидата на дружеството в 

Търговския регистър или друг публичен 
регистър)
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3. Моля да се имат предвид и следните обстоятелства:

Посочват се и други обстоятелства, имащи отношение към направеното искане

Прилагам следните документи: 

1. Документите, описани в таблицата по т. 2;  

2. Фотокопие на редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката и 

личните данни; 

3. Фотокопие на документ за самоличност, издаден от органите Министерството на 

вътрешните работи (ако е наличен); 

4. Декларация за произхода на средствата; 

5. Автобиография;

6.

7.

Декларирам, че: 

1. Съм запознат, че документът по член 45, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 

чужденците в Република България за заслуги в икономическата сфера се издава от МИ за да 

послужи пред органите на МВнР/МВР в процедурата по издаване на виза/разрешение за 

пребиваване в допълнение към останалите изискуеми документи за получаване на виза или 

разрешение за пребиваване, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на визи и 

определяне на визовия режим, ЗЧРБ и ППЗЧРБ. 

2. Съм съгласен издаденият документ и копия от представените от мен документи, при 

необходимост, да бъдат изпратени служебно до органите на МВнР и МВР.

Желая да получа резултат от административната услуга:

Подпис

Уникален номер на заявката:

Служи за уникално идентифициране на услугата при 

последващите действия по нейната обработка, заплащане и 

доставка (генерира се автоматично при подписване)
Дата на създаване 04.11.2022 г.Версия 1

Дата:


Стр.  от 
ДО  МИНИСТЪРА НА  ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ПО ЧЛ. 45, Т. 4 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЗАСЛУГИ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА
(имена на български език, вкл. съгласно предходен български личен документ)
(имена с латински букви, съгласно редовен документ за задгранично пътуване)
(имена на друг език, ако има, съгласно редовен документ за задгранично пътуване)
Личен идентификационен номер по национален документ за самоличност (ако има такъв)
1. Моля, да бъде издаден документ по член 45, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България за заслуги в икономическата сфера. Документът ми е необходим за да послужи пред органите на Министерство на външните работи / Министерство на вътрешните работи за кандидатстване за издаване виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ/ разрешение за пребиваване по чл. 25а от Закона за чужденците в Република България.
2. За издаване на документа по т. 1 декларирам следните данни:
Описание на общата икономическа дейност на чужденеца в Р България, постигнати резултати, мотиви за наличието на заслуги в икономическата сфера
Опис на документите, които доказват изпълнение на съответните твърдения (представени към заявлението или намиращи се по партидата на дружеството в Търговския регистър или друг публичен регистър)
3. Моля да се имат предвид и следните обстоятелства:
Посочват се и други обстоятелства, имащи отношение към направеното искане
Прилагам следните документи:
1. Документите, описани в таблицата по т. 2; 
2. Фотокопие на редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката и личните данни;
3. Фотокопие на документ за самоличност, издаден от органите Министерството на вътрешните работи (ако е наличен);
4. Декларация за произхода на средствата;
5. Автобиография;
Декларирам, че:
1. Съм запознат, че документът по член 45, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България за заслуги в икономическата сфера се издава от МИ за да послужи пред органите на МВнР/МВР в процедурата по издаване на виза/разрешение за пребиваване в допълнение към останалите изискуеми документи за получаване на виза или разрешение за пребиваване, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, ЗЧРБ и ППЗЧРБ.
2. Съм съгласен издаденият документ и копия от представените от мен документи, при необходимост, да бъдат изпратени служебно до органите на МВнР и МВР.
Желая да получа резултат от административната услуга:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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