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В светлината на дискусиите за промяна на Закона за българско гражданство, бих искал да
изразя своето становище като човек, работещ ексклузивно в сектора, предоставящ услуги на
чуждестранни инвеститори, относно очакваните промени.
Българското
законодателство
в
сегашния
си
вид
предоставя
изключително
конкурентноспособна възможност в областта на инвестиционното емигриране за привличане
на капитал, който да бъде използван за насърчаване на икономиката на страната.
1. Подкрепа на предложението за отложено въвеждане на стеснен спектър от
разрешени инвестиции
Възможността за инвестиции в нискорискови финансови инструменти, каквито са държавните
ценни книжа (ДЦК) е привлякла над 400 инвеститора. които са вложили от порядъка на 500
млн лв в българската икономика през периода 2013г-2018г1.
Голяма част от тези инвеститори са направили своите инвестиции с оглед на ниския рисков
профил на инструментите. Съгласен съм с основата на мнението на г-жа Tанчева от 03.04.2019,
публикувано на Портала за обществени консултации2 по отношение на проектозакона, че
съществува реална вероятност рязкото премахване на нискорисковите инвестиционни
възможности да доведе до потенциалното преждевременно ликвидиране на тези инвестиции,
което да има неблагоприятно отражение върху профила и репутацията на Р България в
инвестиционната общност.
Рязката отмяна на възможност за инвестиране в повечето досега позволени от закона
инвестиционни категории би прекратило значим източник на инвестиционен капитал. Страната
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ни все още е най-бедната в ЕС, и няма лукса да отблъсква капитали, за който е приложен
стриктно ЗМИП. (Няма данни, че механизмите по ЗМИП не са достатъчни или не
функционират добре, и няма проект за изменение и на ЗМИП).
Считам, че като цяло, ако бъде отменена възможността за инвестиции в ДЦК в бъдеще, това
следва да бъде отложено за период от време от например, 1.5 години.
2. Да не отменят всички възможности за инвестиции в инструменти от
“финансовата” икономика - те са средства за насърчаване на “реалната”
Съгласен съм, че аргументът, направен от министъра на икономиката г-н Караниколов3, че
следва да се приоритизира насърчаването на инвестиции в “реалната икономика” (т.е. не чисто
финансови инструменти) има значителна сила, доколкото такива инвестиции са като цяло
по-трайни, по-вероятно е да генерират работни места и да доведат до натрупване на капитали и
други средства на производството в националната икономика. В този смисъл тези инвестиции
следва да бъдат основната цел на законодателството, но по мое мнение след преходен период,
през който, както посочвам по-горе, продължават да са позволени инвестиции в ДЦК, с оглед
адаптиране на инвеститорите.
Въпреки това “финансовата икономика” е пряко свързана с реалната. Това важи може би в
по-малка степен за ДЦК, но важи дори и за тях. Така например, 500 млн. лв. допълнително
инвестирани досега в българския външен дълг, правят по-лесно и по-евтино за Р България да
набира средства в бъдеще на международните пазари. Набирани по този начин средства могат
и следва да бъдат използвани за финансиране на проекти например в образователната система
и квалификациите, или за социално подпомагане и здравеопазване, така че да бъде повишена
трудоспособността на населението
Ако в същото време се премахват и категории като инвестиции в акции на котирани на
Българската Фондова Борса компании; или инвестиции в български изобретения и
рационализации е вероятно да се пропускат сериозни възможности за стимулиране на
иновативни и добре управлявани компании, и за подпомагане на бизнес модели, които е иначе
държавна политика да се насърчават (“икономика на знанията” и силна и ликвидна фондова
борса), и които следва да са част от бъдещата икономика на страната.
3. Въвеждане на звено/звена за специализирани обществени услуги към инвеститори
и подобряване на административната обезпеченост на органите, обслужващи
инвеститори от тези категории
Мотивите към Проекта изтъкват дадена незадоволеност от количеството на направените
инвестиции. Както изтъквам по-горе, те са все пак значителни предвид на това, че в България
за разлика от други страни, възможностите за такива инвестиции почти никак до момента не са
били промотирани или пряко поддържани от държавата. При все, че законодателство в този
вид съществува от едва 2013 г., е учудващо колко много инвестиции са привлечени, а не колко
малко.
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Ако в бъдеще възможностите за придобиване на гражданство от инвеститори ще са стеснени и
ще изискват поемане на по-големи рискове, е вероятно потребна по-голяма подкрепа от
държавата. Считам, че в най-добрия си вид, това може да стане чрез създаване на пътеки за
премиално обслужване на такива кандидати. Това може и не трябва да бъде за сметка на никоя
от процедурите по проверка на подобни кандидати, произхода на техните средства и пр., но
просто по начини, които са по-удобни за кандидатите. Например, в момента документите на
кандидати за дългосрочна виза Д могат да бъдат подавани единствено в български консулства
в страни, в която те са граждани или резиденти или които отговарят за страната, в която се
намират.
Често това затруднява ненужно такива кандидати. Например, в Азия се пада едно българско
консулство на всеки 200 млн жители (докато в Европа на всеки 19 млн.) Следва да може
подобни лица да кандидатстват във всяко българско консулско представителство в чужбина,
или дори в България.
Обслужването на подобни молби протича в относително продължителни срокове. Следва, без
да се компрометира качеството на проверката да се съкратят, като например се въведа
премиална цена за ускорено обслужване.
4. Разширяване на възможностите за статуса към преките членове на семейства
Друг важен момент е възможността членовете на семейства на инвеститорите да получават
същите преференциални условия като самите инвеститори. С оглед на привличане на
висококвалифицирани инвеститори, които вече са изградили кариера и мнозинството от които
са семейни, би било несериозно от страна на държавата да предоставя възможност само на
инвеститорите да получат възможност за натурализация без същите условия да бъдат
предложени на преките членове на семействата им (съпруг/съпруга и деца).
Сегашният закон и предложените промени не позволяват на членовете на семействата на
инвеститори да получат възможността за натурализация при същите условия. Възможността да
предоставят по-добър живот на семействата си е един от основните фактори, които карат
хората да емигрират и този фактор трябва да бъде взет предвид
5. Разрешаване на инвеститорите и/или техните преки членове на семействата да
имат възможността за обжалване на решенията на Съвета за гражданство и/или
указите на Президента/Вицепрезидента
Считам, че с оглед на гарантирането за справедливо и законосъобразно разглеждане на
молбите за придобиване на българско гражданство на чуждестранните инвеститори при отказ
следа да има мотивираното становище от органите на всеки един етап, който се явява
окончателен за конкретната молба. Отказът следва да съдържа подробно мотивирано
обяснение, както и посочване на конкретните основания за отказ за получаване на
гражданданство, а също следва да бъде предоставена възможност и канал за обжалване на
решението в определен срок.
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Имало е редица случаи в миналото, в които за лица е било публикувано съобщение за
отрицателно становище на Съвета за гражданство, но самите лица виждат единствено
съобщението на страницата на Министерство на правосъдието без мотивирано становище, без
указание и обяснение дали това представлява финален и окончателен акт в процеса. Въпреки
изричното изискване за посочване на данни за контакт с лицето (в Декларацията за промяна на
гражданство има полета за адрес, телефон, имейл адрес, представител в Р България) - лицето не
е било своевременно уведомено относно развитието на процес, с който пряко са засягат
правата му. За справедливото протичане на процеса считам, че следва да има нарочна
процедура за уведомяване при отказ, което да гарантира ефективна възможност за защита на
законните интереси на молителите.
Надявам се отправените предложения да бъдат съобразени и да допринесат за
усъвършенстване на ЗБГ.

С уважение,
Иван Петров
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