
Промени в Имиграционния Закон 
България – март 2021



Ключови промени в Закона за чужденците в Република България и в
Закона за българското гражданство, обнародвани в Държавен вестник на
12 март:

Постоянно пребиваване и гражданство чрез инвестиция

Значителни промени има и в програма за придобиване на постоянно
пребиваване и гражданство чрез инвестиция. Изцяло е премахната
възможността за получаване на постоянно пребиваване и гражданство
чрез инвестиция в държавни или общински облигации и съкровищни
бонове, както и чрез вложение по договор за доверително управление.

Запазва се възможността да се инвестира в акции или облигации на
български търговски дружества, като е увеличена стойността на
минималното вложение за получаване на постоянно пребиваване от
1,000,000 лв. на 2,000,000 лв. Съответно е удвоена и стойността на
минималното вложение за получаване на гражданство по ускорена
процедура. Минималната стойност на този тип инвестиция трябва
възлиза на 4,000,000 лв.

Въведени са и изцяло нови възможности за инвестиция. Това са
инвестициите в колективни инвестиционни схеми , алтернативни
инвестиционни фондове, както и вложение в капитала на българско
търговско дружество за осъществяван от дружеството приоритетен
инвестиционен проект. Възможността за инвестиция в осъществяван
приоритетен инвестиционен проект съществуваше и досега, но само
като основание за кандидатстване за българско гражданство по ускорена
процедура. Сега вече инвестицията в приоритетен инвестиционен
проект предоставя възможност и за кандидатстване за право на
постоянно пребиваване.

Инвестициите трябва да бъдат подържани в България за срок от
минимум 5 години от датата на предоставяне на право на постоянно
пребиваване.



Стартъп Виза

Въвежда се проектът „Стартъп виза“, който позволява чужденци да
получат дългосрочна виза и разрешение за продължително пребиваване
в България на основание високотехнологичен и/или иновативен проект.
Дали дадено лице отговаря на условията за предприемач ще се
определя и удостоверява от Министерството на икономиката.

Процедурна промяна при кандидатстване за достъп до
пазара на труда

Заявленията за издаване на разрешение за достъп до пазара на труда
при кандидатстване за Единно разрешение за пребиваване и работа,
Разрешение за вътрешнокорпоративен трансфер, Синя карта на
Европейския съюз и разрешение за пребиваване на сезонен работник
ще се подават в дирекция "Миграция" или в отдел/сектор/група
"Миграция" при областните дирекции на МВР. Досега тези документи се
подаваха пред Агенция по заетостта. След предварителна проверка от
компетентните служби, одобрените преписки ще бъдат изпращани за
решаване по същество на Агенцията по заетостта. На основание
становището дадено от Агенция по заетостта ще бъдат издавани и
съответните разрешения.
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