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Обратно към статията

България като миграционна дестинация
Как срещу инвестиция може да се придобие гражданство

От Kambourov и Partners Марио Арабистанов 
29 юли 2015

Позицията на България като граница на Европейския съюз й отреди ключово място в миграционните потоци. От
едната страна са хиляди нелегални бежанци, влезли в страната в следствие на арабската пролет, която разтресе
страните от третия свят. Статистиката показва, че тяхната цел е да използват България като трамплин с цел да
преминат на Запад.

Другата страна беше въведена с няколко законодателни изменения в последните години. Обнародваните промени в
Закона за чужденците в република България (ЗЧРБ) и свързаният с него чл. 14а от Закона за българското гражданство
разшириха възможностите за придобиване на българско гражданство по така наречената fast track процедура за
инвеститори.

По този начин България стана най-практичният вариант за чуждестранни инвеститори да получат българско и по-
конкретно европейско гражданство, а целта на институционалните ръководители -  свежите парични потоци да бъдат
насочени към финансиране на бизнеса, държавата и банковата система.

Българска агенция за инвестиции (БАИ)

Стриктната насоченост на Дирекция "Миграция" в процедурата по пребиваване прави необходимо икономическият
аспект на инвестицията да бъде следен от БАИ. С Правилника за прилагане на ЗЧРБ агенцията е натоварена с надзора
за извършването и поддържането на инвестициите в помощ на Дирекция "Миграция" към МВР и Министерството на
правосъдието. Веднъж подадено заявлението за удостоверяване на инвестицията до БАИ, както чл. 39 от правилника
описва, отделните институции си взаимодействат служебно, което допълнително олекотява процедурата.

По-рано през годината се проведе конференция за подобряване на инвестиционния климат в страната. Фокусът на
дискусията, в която участваха и представители на държавата, постепенно се измести към инвестиционната миграция.
Бяха повдигнати и въпроси за финансиране на самата инвестиция, като например при придобиване на държавни
ценни книжа част от сумата да бъде финансирана от кредитна институция например. За тази цел следва да се приеме
балансиран подход в съответствие с целите на закона.

Друг ключов въпрос е подсигуряване на извършената инвестиция. Провеждаме разговори с представители от
застрахователната индустрия с цел застраховка на самата инвестиция, за да балансираме ситуацията в случай на
нежелани икономически събития.

Инвестицията

Финансовото измерение на общата инвестиция за придобиване на българско гражданство е в размер на 2 000 000 лв.,
или приблизително 1 000 000 евро. Чисто функционално сумата се разделя в две стъпки: Първата е съгласно чл. 25, т.
6 и т. 7 от ЗЧРБ, който предписва 1 000 000 лв. първоначална инвестиция, при която инвеститорът може да
кандидатства директно постоянно пребиваване в страната.

С извършването на тази стъпка инвеститорът трябва да има готовност и да декларира за произхода на средствата си.
Втората част от fast track процедурата е зададена в чл. 14а от Закона за българското гражданство. Година след
придобиването на постоянно пребиваване следва увеличаване на първоначалната инвестиция с още 1 000 000 лв.,
след което чужденецът може да кандидатства за българско (европейско) гражданство вече пред Министерството на
правосъдието.

Законът за чужденците, и в частност чл. 25 точки 6 и 7, дава на инвеститорите широка гама от активи, чрез които
могат да се възползват от fast track процедурата, на инвеститорите е дадено разнообразие от активи, в които да
инвестират, като държавни ценни книжа, интелектуална собственост, в сметка по договор за доверително управление
в българска банка, акции на дружества на регулирани пазари и др.

Високата степен на сигурност в т. 6б и т. 7 от ЗЧРБ - държавните ценни книжа (ДЦК) и в сметка по договор за
доверително управление в българска банка - до голяма степен обуславя и по-високия интерес към подобни
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инвестиции. При придобиването на ДЦК институциите изискват максимална прозрачност, поради което ценните книжа
трябва да бъдат закупени и държани от инвеститора в личното му качество като физическо лице, което изключва
често търсени възможности за придобиване чрез дружество.

Междувременно институцията, която отговаря за предоставяне на разрешение за постоянно пребиваване - Дирекция
"Миграция" към МВР, се стреми да оказва максимално съдействие по разясняване на обновеното законодателство.

Ускорена процедура за гражданство

Целта на подобна инвестиция в българската икономика е ускоряване на процедурата за едно лице, гражданин на
страна извън ЕС, принудено да пътува след издаване на виза например, да придобие българско и европейско
гражданство, с което да се придвижва свободно в границите на Европейския съюз, който е сред водещите дестинации
за развиване на бизнес.

При стандартната процедура чужденецът може да кандидатства за гражданство след петата година на законно
постоянно пребиваване в страната - чл. 12 от Закона за българското гражданство. Разпоредбата на чл. 12а, където е
регулирана същината на fast track програмата, съкращава тези срокове близо пет пъти и малко повече от година след
първоначалната инвестиция чужденецът може да извърши втората стъпка и да кандидатства за българско
гражданство.
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