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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети 

страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи 

от Търговско-промишлена палата - Враца  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган  

 

 

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ГРАЖДАНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ МОГАТ ДА ВЛИЗАТ, 
ПРЕБИВАВАТ И НАПУСКАТ СТРАНАТА 

 
Тези условия са уредени в Закона за чужденците в Р. България (ЗЧРБ). За дългосрочно 
пребиваване (над 3 месеца) на територията на страната е необходимо чуждите граждани, в 
това число и тези, които влизат в страната по безвизовия режим, да получат виза тип „D“, 
която се издава от дипломатическите и консулските представителства на Р. България в 
чужбина, като представят необходимите документи с оглед основанията, предвидени в 
разпоредбата на чл.24, ал.1 или чл.25 от ЗЧРБ. След полагане на визата в националния 
документ за самоличност, в рамките на разрешения срок за пребиваване, чуждите граждани 
трябва да подадат в дирекция „Миграция“ или в нейните сектори в столичната и областните 
полицейски дирекции, молба за издаване на разрешение за дългосрочно пребиваване като 
представят същите удостоверителни документи, с които са кандидатствали за издаването 
на визата.   
Припомняме, че този режим за пребиваване не се отнася за гражданите на ЕС, за 
гражданите, чиито страни са страни по Споразумението за Европейско икономическо 
пространство и за гражданите на Конфедерация Швейцария. 
Чл. 24. /1/. Разрешение за продължително пребиваване могат да получат чужденците, 
които: 
1. Желаят да извършват работа по трудово правоотношение след разрешение от 
органите на Министерството на труда и социалната политика;  
• Редовен документ за задгранично пътуване;  
• Молба – образец;  
• Цветна снимка – 3,5/4,5;  
• Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 
данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;  
• Доказателства за осигурено жилище и издръжка за времето на пребиваването му в 
страната; 
• Заверено копие от разрешението за работа, издадено от Агенцията по заетостта към 
МТСП. 
2. Осъществяват търговска дейност в страната по законоустановения ред, като в 
резултат на тази дейност са разкрити най-малко 10 работни места за български 
граждани, освен когато е уговорено друго в международен договор, ратифициран, 
обнародван и влязъл в сила за Р. България; 
2.1. При първоначално влизане:  
• Редовен документ за задгранично пътуване;  
• Молба – образец;  
• Цветна снимка – 3,5/4,5;  
• Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 
данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;  
• Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната; 
• Удостоверение от Агенция по вписванията;  
• Заверено копие от документа за данъчна регистрация;  
• Заверено копие от документа за Булстат-регистрацията;  
• Заверено копие от удостоверение от НАП за платени данъци и осигуровки, както и за 
осигурени 10 работни места за български граждани;  
• Доказателства за осигурена издръжка по време на пребиваването му в страната; 
2.2. При следващо искане на разрешение за продължително пребиваване на чужденец 
на същото основание:  
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• Съдебно удостоверение за актуално състояние по фирменото дело;  
• Удостоверение от съответното регионално звено на НАП по седалището на лицето за 
декларирани финансови резултати и платени данъци и осигуровки;  
• Документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка по време на пребиваването 
му в страната. 
3. Са приети на редовно обучение в лицензирани учебни заведения;  
• Редовен документ за задгранично пътуване;  
• Молба – образец;  
• Цветна снимка – 3,5/4,5;  
• Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 
данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;  
• Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;  
• Документ, удостоверяващ, че лицето е прието за редовно обучение и се обучава през 
учебната година в съответното училище – актуално удостоверение от учебното заведение; 
• Документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка по време на пребиваването 
му в страната, и за платени такси;  
• /документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка, не се изискват от чужденец, 
който е от българска народност/ 
4. Са чуждестранни специалисти, пребиваващи в страната по силата на международни 
договори, по които Р. България е страна;  
• Редовен документ за задгранично пътуване;  
• Молба – образец;  
• Документ за платена държавна такса по чл.10, ал.4 от Тарифа № 4 за таксите, които се 
събират в системата на МВР по Закона за държавните такси;  
• Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 
данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;  
• Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;  
• Документи, издадени от компетентни органи, доказващи, че ще пребивава в страната по 
силата на международен договор:  
Документ от съответната изпращаща го страна;  
Документ от приемащата го страна в РБ. 
5. Имат основание да им бъде разрешено постоянно пребиваване или са сключили 
граждански брак с постоянно пребиваващ в страната чужденец; 
• Редовен документ за задгранично пътуване;  
• Молба – образец;  
• Цветна снимка 3,5/4,5;  
• Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 
данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;  
• Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;  
• Преведен и легализиран акт за граждански брак – за съпруг или съпруга.  
• Удостоверение за регистриран граждански брак от общината по местоживеене на 
постоянно пребиваващия чужденец.  
• Преведено и легализирано удостоверение за раждане за деца на ППЧ.  
• Удостоверение за гражданско състояние, издадено от общината по местоживеене на 
титуляра). 
• Фотокопие от личната карта на постоянно пребиваващия чужденец. 
6. Са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в 
Българската търговско-промишлена палата;  
• Редовен документ за задгранично пътуване;  
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• Молба – образец;  
• Цветна снимка – 3,5/4,5;  
• Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 
данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;  
• Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;  
• Заверено копие от регистрацията на търговското представителство в Българската 
търговско-промишлена палата;  
• Актуален сертификат, издаден от БТПП не по-рано от един месец преди представянето му; 
• Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация;  
• Документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на 
пребиваването му в страната. 
7. Са финансово осигурени родители на постоянно пребиваващи в страната чужденци 
или на български гражданин;  
• Редовен документ за задгранично пътуване;  
• Молба – образец;  
• Цветна снимка – 3,5/4,5;  
• Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 
данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;  
• Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;  
• Официален документ за раждане на низходящия;  
• Удостоверение, издадено от службите за административен контрол на чужденците, за 
разрешено пребиваване на лицата по т.1 или документ за българско гражданство;  
• Документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка по време на пребиваването 
му в страната. 
8. Са постъпили на продължително лечение в лечебно заведение и разполагат с 
финансови средства за лечение и издръжка; 
• Редовен документ за задгранично пътуване;  
• Молба – образец;  
• Цветна снимка – 3,5/4,5;  
• Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 
данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;  
• Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;  
• Удостоверение от лечебното заведение, издадено по съответния ред, с посочен план за 
лечение и възстановяване;  
• Документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка по време на пребиваването 
му в страната. 
9. Са кореспонденти на чуждестранни средства за масово осведомяване и имат 
акредитация в Р. България;  
• Редовен документ за задгранично пътуване;  
• Молба – образец;  
• Цветна снимка – 3,5/4,5;  
• Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 
данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;  
• Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;  
• Документ за акредитация, издаден от Министерството на външните работи. 
10. Са пенсионно осигурени и разполагат с достатъчно средства за издръжка в 
страната; 
• Редовен документ за задгранично пътуване;  
• Молба – образец;  
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• Цветна снимка – 3,5/4,5;  
• Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 
данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;  
• Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;  
• Документ, издаден от компетентните органи на съответната държава, удостоверяващ, че е 
пенсионно осигурен;  
• Документ от банка на територията на Р. България, удостоверяващ, че има налична сметка, 
по която ще се получават съответните преводи от пенсията. 
11. Извършват дейност по Закона за насърчаване на инвестициите;  
• Редовен документ за задгранично пътуване;  
• Молба – образец;  
• Цветна снимка – 3,5/4,5;  
• Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 
данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;  
• Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;  
• Удостоверение от Министерството на финансите за извършена пряка инвестиция. 
12. отменена 
13. Са членове на семейството на чужденец, получил разрешение за продължително 
пребиваване; 
• Редовен документ за задгранично пътуване;  
• Молба – образец;  
• Цветна снимка – 3,5/4,5;  
• Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 
данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;  
• Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;  
• Преведено и легализирано удостоверение за раждане на децата;  
• Преведено и легализирано удостоверение за граждански брак – за съпруга или съпругата; 
• Документ за адрес на пребиваване;  
• Декларация за осигурена издръжка от титуляра;  
• Копие от документа за разрешено продължително пребиваване на титуляра;  
14. Са родители на чужденец или са във фактическо извънбрачно съжителство с 
чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване на основание чл.28, 
ал.6 /чужденците, които са акредитирани като членове на международни 
дипломатически, консулски и търговски представителства, както и на 
представителства на междуправителствени организации в Р. България се регистрират 
в МВнР/;  
• Редовен документ за задгранично пътуване;  
• Молба – образец;  
• Цветна снимка – 3,5/4,5;  
• Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 
данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;  
• Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;  
• Нота от съответното посолство;  
• Документ за адрес на пребиваване;  
• Когато е необходимо – справка от МВнР, удостоверяваща фактическо съжителство. 
15. Желаят да извършват дейност на свободна практика след разрешение от органите 
Министерството на труда и социалната политика в съответствие с чл.24а;  
• Редовен документ за задгранично пътуване;  
• Молба – образец;  
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• Цветна снимка – 3,5/4,5;  
• Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 
данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;  
• Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;  
• Заверено копие от Разрешение за дейност на свободна практика от Министерството на 
труда и социалната политика. 
16. Желаят да извършват дейност с нестопанска цел след разрешение от 
Министерството на правосъдието при условия и по ред, определени с наредба на 
министъра на правосъдието, съгласувано с министъра на вътрешните работи;  
• Редовен документ за задгранично пътуване;  
• Молба – образец;  
• Цветна снимка – 3,5/4,5;  
• Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 
данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;  
• Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;  
• Заверено копие от разрешение, издадено от Министерството на правосъдието;  
• Удостоверение от Дирекция “Вероизповедания” към МС, когато се касае за представители 
на религиозни общности. 
17. Са получили статут на специална закрила по чл.25 от Закона за борба с трафика на 
хора. 
18. Са членове на семейството на български гражданин по чл.2, ал.2 
• Редовен документ за задгранично пътуване;  
• Молба – образец;  
• Цветна снимка – 3,5/4,5;  
• Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 
данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;  
• Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;  
• Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;  
• Удостоверение за сключен граждански брак, издадено съгласно българското 
законодателство; 
• Българско удостоверение за раждане, а в случаите, когато детето на български гражданин 
е родено извън страната - удостоверение за гражданско състояние от общината, от което да 
е видна родствената връзка;  
• Документи, доказващи основанието – в останалите случаи, посочени в чл.2, ал.2 от ЗЧРБ. 
• Фотокопие от личната карта на българския гражданин. 
Чл.25, ал.1 Разрешение за постоянно пребиваване могат да получат чужденците: 
1. От българска народност;  
• Редовен документ за задгранично пътуване;  
• Молба – образец;  
• Цветна снимка - 3,5/4,5;  
• Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 
данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;  
• Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;  
• Удостоверение от Държавната агенция на българите в чужбина. 
2. Пет години след сключването на граждански брак с постоянно пребиваващ в 
страната чужденец;  
• Редовен документ за задгранично пътуване;  
• Молба – образец;  
• Цветна снимка - 3,5/4,5  
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• Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 
данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;  
• Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;  
• Удостоверение за граждански брак 
3. Малолетни и непълнолетни деца на постоянно пребиваващ в страната чужденец, 
които не са встъпили в брак;  
• Редовен документ за задгранично пътуване; 
• Молба – образец;  
• Цветна снимка - 3,5/4,5  
• Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 
данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;  
• Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;  
• Акт за раждане 
4. Родители на български гражданин, когато му осигуряват дължимата по закон 
издръжка, а в случаите на припознаване или осиновяване – след изтичане на 3 години 
от припознаването или осиновяването;  
• Редовен документ за задгранично пътуване;  
• Молба – образец;  
• Цветна снимка - 3,5/4,5  
• Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 
данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната; 
• Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;  
• Декларация за съгласието на двамата родители. 
5. Пребивавали на законно основание без прекъсване на територията на страната 
през последните 5 години, като в случаите по чл.24, ал.1, т.3 се отчита само 
половината от времето на пребиваване;  
• Редовен документ за задгранично пътуване;  
• Молба – образец;  
• Цветна снимка - 3,5/4,5;  
• Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 
данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;  
• Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;  
• Документ, удостоверяващ, че кандидатът е пребивавал най-малко 5 години без прекъсване 
в Р. България. 
6. Инвестирали в страната над 1 000 000 лв. Или увеличили вложението си с този 
размер чрез придобиване на:  
а/ акции на български търговски дружества, търгувани на български регулиран пазар; 
б/ облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях инструменти, издадени от 
държавата или от общините, с остатъчен срок до падежа, не по-кратък от 6 месеца;  
в/ право на собственост върху обособена част от имуществото на българско търговско 
дружество с повече от 50 на сто държавно и общинско участие в капитала на Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол;  
г/ дялове или акции, собственост на държавата или общините в българско търговско 
дружество по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;  
д/ българска интелектуална собственост – обекти на авторското право и сродните му права, 
защитени с патент изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и 
промишлен дизайн;  
е/ права по концесионни договори на територията на Република България; 
• Редовен документ за задгранично пътуване;  
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• Молба – образец;  
• Цветна снимка 3,5/4,5;  
• Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 
данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;  
• Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;  
• Редът за установяване от Министерството на финансите на обстоятелствата по ал.1,т.6 се 
определя с правилника за прилагане на закона. 
7. Вложили сумата по т.6 в българска лицензирана кредитна институция по договор за 
доверително управление със срок не по-кратък от 5 години;  
• Редовен документ за задгранично пътуване;  
• Молба – образец;  
• Цветна снимка - 3,5/4,5;  
• Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 
данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;  
• Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;  
• Редът за установяване от Министерството на финансите на обстоятелствата по ал.1, т.7 се 
определя с правилника за прилагане на закона. 
8. Вложили в капитала на българско търговско дружество, чиито акции не са 
търгувани на регулиран пазар, сума не по-малка от 6 000 000 лв.  
• Редовен документ за задгранично пътуване;  
• Молба – образец;  
• Цветна снимка - 3,5/4,5;  
• Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 
данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;  
• Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;  
• Редът за установяване от Министерството на финансите на обстоятелствата по ал.1, т.8 се 
определя с правилника за прилагане на закона. 
9. Които не са лица от български произход, родени на територията на Република 
България, изгубили са българското си гражданство по изселнически спогодби или по 
собствено желание и желаят трайно да се установят на територията на страната;  
• Редовен документ за задгранично пътуване;  
• Молба – образец;  
• Цветна снимка - 3,5/4,5;  
• Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 
данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;  
• Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;  
• Удостоверение за раждане;  
• Документ от Министерството на правосъдието, че лицето не е български гражданин;  
• Документ от общинската администрация на общината, на чиято територия лицето е 
живяло, преди да изгуби гражданството си, за вписване в регистъра на населението. 
10. Които до 27 декември 1998 г. са влезли, пребивават или са родени на територията 
на Република България и чийто родител е сключил граждански брак с български 
гражданин; 
• Редовен документ за задгранично пътуване;  
• Молба – образец;  
• Цветна снимка - 3,5/4,5;  
• Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 
данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;  
• Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;  
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• Копие от страниците на документа за задгранично пътуване, удостоверяващи влизането и 
пребиваването в Р. България, ако лицето притежава такъв;  
• В случай, че лицето не представи такъв, се извършва проверка в информационните 
фондове на МВР;  
• Органите на Дирекция “Миграция” на МВР изискват документи за раждане, за сключен 
граждански брак на родителя или друг документ, удостоверяващ престоя на чужденеца в 
Р.България. 
11. Които са членове на семейството на български гражданин, ако са пребивавали 
непрекъснато на територията на Република България през последните пет години; 
• Редовен документ за задгранично пътуване;  
• Молба – образец;  
• Цветна снимка - 3,5/4,5;  
• Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните 
данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;  
• Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;  
• Удостоверение за сключен граждански брак, издадено съгласно българското 
законодателство; 
• Българско удостоверение за раждане, а в случаите, когато детето на български гражданин 
е родено извън страната - удостоверение за гражданско състояние от общината, от което да 
е видна родствената връзка;  
• Документи, доказващи основанието – в останалите случаи, посочени в чл.2, ал.2 от ЗЧРБ. 
• Фотокопие от личната карта на българския гражданин.  
• Документ, издаден от Дирекция “Миграция” в уверение на това, че лицето е пребивавало 5 
години без прекъсване на територията на Р. България. 
чл.25, ал.2 Редът за установяване от Министерството на финансите на 
обстоятелствата по ал.1, т.6, 7 и 8 се определя с правилника за прилагане на закона. 
 


