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1. Проблем/проблеми за решаване:
Проектът на Наредба е в изпълнение на чл.24п, ал.3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за чужденците
в Република България (ЗЧРБ), и е насочен към решаване на следните проблеми:
Българското законодателство не е конкурентно на законодателството и мерките в останалите европейски страни по
привличане на стартъп компании от трети страни. Под стартъп компания следва да се разбира високотехнологично
предприятие в начален етап от своето развитие, което развива продукт или услуга, основани на иновации, с висока
добавена стойност и потенциал за бърз растеж. Трябва да се има предвид, че в българското и европейското
законодателство няма официална дефиниция на стартъп компания.
В редица страни от Европа са разработени специални мерки и политики за привличането на стартъп компании от
трети страни. Те се изразяват в създаване на възможности и условия за стартиране и/или развитие на стартъп
компании от граждани на трети страни на територията на съответната държава и улесняване на процедурата по
получаване разрешение за пребиваване. Целта на мярката e България да се превърне в притегателен център за
стартиране на иновативен бизнес от чужденци и за създаване на компании, използващи високи технологии и
развиващи научно-изследователска и развойна дейност. Проблемът с недостига на квалифицирани кадри се
разрешава чрез привличане на опитни специалисти и предприемачи в различни сфери. Мярката насърчава
предприемачи от трети страни да развиват бизнес, основан на иновации, в България. Подобни програми имат голям
брой страни от ЕС.
1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване. По възможност
посочете числови стойности.

Основните пречки пред България за привличането на стартъп компании и предприемачи от трети страни са
предвидените изисквания в действащата нормативна уредба в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и
Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) за минимално вложените парични средства в материални и/или
нематериални активи и изискването за разкриване на минимален брой от 10 работни места. В този контекст,
посочените мерки правят България неконкурентноспособна като страна, в която предприемачите от трети страни
да имат възможност да регистрират и развият стартъп компании.
Към момента не съществува подзаконова нормативна уредба, която да изпълни разпоредбите в ЗЧРБ, чл. 24п, ал.1
и да регламентира условията и редът за издаване, удължаване и отнемане на удостоверението за
високотехнологичен и/или иновативен проект.
Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез
промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например
съвместни инспекции между няколко органа и др.).
Проблемът може да се разреши с приемане на наредба, която изпълнява чл.24п, ал.3 от Закона за чужденците в
Република България и предоставя допълнителни възможности за привличане на чуждестранни инвестиции от тези,
регламентирани в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и Правилника за прилагане на Закон за
насърчаване на инвестициите (ППЗНИ).
1.2. Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на проблема/проблемите.
Действащата нормативна рамка предоставя възможност граждани на трети страни да получат разрешение за
продължително пребиваване, ако притежават виза по чл. 15, ал. 1, имат издадено от Министерството на
икономиката удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен "Стартъп виза", но не може
да реши проблемите по т. 1, поради липса на подзаконова нормативна уредба.
В чл.24, ал.1, т.2 от ЗЧРБ е посочено, че за да получат разрешение за пребиваване в България гражданите на трети
страни, желаещи да осъществяват търговска дейност в страната по законоустановения ред, следва в резултат на
тази дейност са разкрият най-малко 10 работни места за български граждани на пълно работно време за срока на
пребиваването, освен когато е уговорено друго в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила
за Република България. Изискването е валидно за всеки един съдружник или управител поотделно. Така за стартъп
компания с екип от 3-ма души, граждани на трети страни, за да пребивават на територията на страната на основание
чл.24, ал.1, т.2 от ЗЧРБ следва да се разкрият не по-малко от 30 работни места.
Наличието на критерий за наемане на определен брой служители от предприемачите, граждани на трети страни,
желаещи да учредят стартъп компания се явява неконкурентно спрямо критериите на останалите европейски страни
с подобни насърчителни програми, в които подобен критерий липсва. Изискването в чл.24, ал.1, т.2 от ЗЧРБ се
явява и прекомерно обременително за стартъп компаниите с оглед обичайно малките екипи в тях от под 10 души.
Следва да добавим и че предвидената в чл.24, ал.1, т.2 възможност за пребиваване визира извършването на всякаква
търговска дейност, незабранена от закона и дава възможност на по-широк кръг от лица, граждани на трета страна
да се ползват от него. От друга страна стартъп компаниите са високотехнологични и развиват продукт или услуга,
представляваща иновация с висока добавена стойност, респ. физическите лица, заети в тази сфера са по-малко.
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Второто основание за пребиваване на територията на страната, което предоставя възможност за извършване на
самостоятелна търговска дейност е предвиденото в чл.24, ал.1, т.15 от ЗЧРБ, когато гражданите на трета страна
желаят да извършват дейност на свободна практика след разрешение от органите на Министерството на труда и
социалната политика в съответствие с чл. 24а и по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
Съгласно § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на ЗЧРБ „Дейност на свободна практика" е всяка икономическа
дейност, с изключение на дейността по чл. 24, ал. 1, т. 2 и по чл. 25, ал. 1, т. 13, осъществявана в лично качество без
ангажимент към работодател. Посоченото определение показва, че това основание за пребиваване касае лица, които
ще осъществяват дейност като физически лица – самоосигуряващи се, но не и чрез създаване на компания, което
го прави неприложимо за предприемачи, желаещи да открият стартъп компания в България. Нещо повече, стартъп
компаниите, развиващи високотехнологичен и/или иновативен продукт са съставени от екипи от най-малко двама
души.
На следващо място в чл.24, ал.1, т. 19 от ЗЧРБ са предвидени основания за пребиване в страната на граждани на
трети страни, които са вложили определена парична сума в страната: а) не по-малка от 600 000 лв - за всеки
чужденец, за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти на територията на Република България
или чужденецът е собственик на повече от 50 на сто от капитала на българско търговско дружество, вложил е
същата сума в капитала на дружеството и в резултат на това дружеството е придобило правото на собственост върху
недвижими имоти в страната на тази стойност; към датата на подаване на заявлението за разрешение за
продължително пребиваване чужденецът или юридическото лице трябва да е изплатило напълно сумата, която да
е постъпила по сметка в българска лицензирана кредитна институция, а ако имотите са придобити със заемни
средства, непогасената част от заема не трябва да надвишава 25 на сто.
Съгласно основанието предвидено в чл.24, ал.1, т. 20 от ЗЧРБ, гражданите на трети страни следва да са извършили
инвестиция в икономически необлагодетелствани региони по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите
чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 250 000 лв., като чужденецът е
съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството и в
резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не помалко от 250 000 лв. и са разкрити най-малко 5 работни места за български граждани, поддържани за срока на
пребиваването, удостоверено от Министерството на икономиката.
Посочените две основания в чл.24, ал.1, т.19 и т.20 с предвидените в тях минимални размери на парична
инвестиция, респ. на брой разкрити работни места, са неконкурентни спрямо останалите европейски програми за
привличане на предприемачи от трети страни, в които подобно изискване не съществува.
На следващо място в чл.25в, ал.1 от ЗЧРБ дава възможност на гражданин на трети страни да получават разрешение
за постоянно пребиваване, когато извършват дейност по изпълнение и/или поддържане на инвестиция, получила
сертификат за клас А, клас Б, или за приоритетен инвестиционен проект по реда на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за
насърчаване на инвестициите. В ЗНИ са посочени минималните прагове за кандидатстване за издаване на
сертификат за клас инвестиция, икономическите сектори, които се подпомагат и изискуемите документи.
Определените минимални прагове за инвестиране са: от индустриалния сектор – преработваща промишленост: за
клас А - 10 млн. лв., за клас Б - 5 млн.лв. Минималният размер на инвестициите в един обект в икономически
дейности от сектора на услугите – складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта; административни
и спомагателни офис дейности, дейности на телефонни центрове за услуги и спомагателно обслужване на
стопанската дейност, некласифицирано другаде е: за клас А – 3 млн. лв., за клас Б – 1.5 млн. лв. и т.н. В чл.12, ал.2
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от ЗНИ са посочени критериите, на които следва да отговарят инвестициите в т.ч и задължение за разкриване на
определен брой работни места като в зависимост от техния брой се определя и класа на инвестицията. Подробно
критериите за определяне на инвестициите са разписани в Правилника за прилагане на Закон за насърчаване на
инвестициите (ППЗНИ) в чл.2 – 3б. Посочените особености на действащата нормативна уредба за насърчаване на
инвестициите показва, че последната е приоритетно насочена към привличане на инвеститори, които или
инвестират значителни финансови средства в материални и/или нематериални активи и/или да разкрият значителен
брой работни места, които не могат да бъдат по-малко от 10. Посочената нормативна уредба за определяне
класовете инвестиции е неконкурентна спрямо действащите в останалите страни от Европа мерки за привличане на
предприемачи от трети страни, желаещи да започнат стартъп компания на тяхна територия. Критериите се явява
неприложими и несъответстващи на характера на стартъп компаниите – малки екипи от под 10 души, опериращи с
ограничени средства.
Горепосочените проблеми в прилагането на действащата нормативна уредба в ЗНИ и ЗЧРБ очертават
необходимостта от въвеждане в ЗЧРБ на ново основание за пребиване в страната на предприемачи, граждани на
трети страни, които да започнат и/или развият стартъп компании в страната. Условията за кандидатстване съгласно
новата разпоредба следва да са конкурентни на мерките и програмите в останалите страни от Европа.
Проектът на наредба е насочен към предприемачи, граждани на трети страни, които искат да стартират и/или
развият стартъп компания (високотехнологичен и/или иновативен проект) на територията на България. Приемането
и прилагането на мерките ще засегне дейността на стартъп компаниите в България, както и на частните или
публичните инвестиционни фондове в страната.
1.3. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока степен или
актове от правото на ЕС.
Неприложимо.
1.4. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на
политиката и какви са резултатите от тях?
Неприложимо.

2. Цели:
Основната цел на предложения проект на Наредба е да бъдат изпълнени изискванията в ЗЧРБ, чл. 24п и да се
създадат конкурентни условия за привличане на предприемачи, граждани на трети страни, които да започнат и да
развият стартъп компании (високотехнологични и/или иновативни проекти) в страната.
Чрез предоставянето на възможност за получаване на разрешение за продължително пребиваване в България по
процедура, подобна на действащите процедури в други страни-членки на ЕС като Холандия, Франция, Естония,
Финландия, Дания, Великобритания, Ирландия и др., България ще може да привлече човешки капитал, ноу хау,
инвестиции и бизнес възможности. В страната ще се създадат условия за възникване на нови високотехнологични
компании и свързаните с това нови работни места. Цел на предлаганите промени е превръщането на България в
предпочитано място в Европа за предприемачите от трети страни да основат стартъп компании и по този начин да
подобрят икономическите перспективи пред страната. Проблемът с недостига на квалифицирани кадри се
разрешава чрез привличане на опитни специалисти и предприемачи в приоритетни сектори. Мярката насърчава
предприемачи от трети страни да развиват бизнес, основан на иновации, в България.
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3. Заинтересовани страни:
1. Министерството на икономиката
2. Министерство на външните работи
3. Министерство на вътрешните работи
4. Министерство на образованието и науката
5. Българска агенция за инвестиции
6. Държавна агенция „Национална сигурност“
7. Държавна агенция за научни изследвания и иновации
8. Публични и частни инвестиционни фондове
9. Предприемачи, които са граждани на трети страни
10. Стартъп компаниите в страната
Посочете всички потенциални заинтересовани страни/групи заинтересовани страни (в рамките на процеса по извършване на частичната
предварителна частична оценка на въздействието и/или при обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове),
върху които предложенията ще окажат пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени
организации, граждани/техни представители, държавни органи/общини и др.).

4. Варианти на действие. Анализ на въздействията:
4.1. По проблем 1: Българското законодателство не е конкурентно на законодателството и мерките в
останалите европейски страни по привличане на стартъп компании от трети страни. Стартъп компания е
високотехнологично предприятие в начален етап от своето развитие, което развива продукт или услуга, основани
на иновации, с висока добавена стойност и потенциал за бърз растеж.

Вариант 1 „Без действие“:
Описание:
При този вариант предложението за въвеждане на възможност за насърчаване на граждани на трети страни да
стартират и развиват стартъп компании в България, както и законно да пребивават на територията на страната с цел
реализиране на одобрения им високотехнологичен проект не се приема и посочените проблеми не намират
решение.

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Няма
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Липса на конкурентни предимства за България за привличане на човешки капитал, ноу хау, инвестиции и бизнес
възможности. В страната няма да се създадат условия за възникване на нови високотехнологични компании и
свързаните с това нови работни места.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)
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Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия: Няма
Административна тежест: Няма
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични
въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

Вариант 2 „Приемане на проект на Наредба за условията и реда за издаване, удължаване
и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен
„Стартъп виза“”:
Описание:
При този вариант се въвежда необходимата правна рамка, за да се създаде възможност граждани на трети страни –
предприемачи, да започнат и развиват стартъп компании на територията на Република България.
В проекта на наредба се определят условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за
високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза, отказ за издаване или подновяване
действието на удостоверение и др. В наредбата се регламентира създаване на експертен съвет към министъра на
икономиката, който ще предоставя становища по проекти на кандидати за издаване на удостоверение за
високотехнологичен и/или иновативен проект. Експертният съвет извършва оценка по разписани в наредбата
критерии като за улеснение на кандидатите за стартъп виза е изготвен проект на заявление за издаване на стартъп
виза на български и английски език. След събиране на необходимия брой точки съгласно таблица с критерии в чл.6,
ал.6 от наредбата се издава положително становище за стартъп виза на лицето, което е кандидатствало с проект.
Срокът на валидност на стартъп визата е 1 година. Административни такси за издаването й не се предвиждат.
Стартъп визата предоставя право на продължително пребиваване и свободно пътуване в рамките на ЕС.
Институциите, които ще отговарят за отделните етапи на одобряване и издаване на стартъп виза, както и контрол
на изпълнението на проекта са Министерство на икономиката, Министерството на външните работи,
Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция "Национална сигурност". Издадените удостоверения
за стартъп виза се вписват в електронна база данни в Министерство на икономиката.
С приемането на проекта на Наредба, България ще се позиционира като една от възможните дестинации за
стартиране на бизнес от чуждестранни граждани на територията на Европейския съюз. Наредбата ще предостави
възможност за развитие на новите технологии, въвеждане на ноу хау, привличане на чуждестранни предприемачи
в България, увеличаване дела иновативните предприятия в икономиката и др.

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Осигуряване на подкрепа за чуждестранни граждани от трети страни, които желаят да стартират и развиват стартъп
компании на територията на Република България. България има нужда от трансформация на икономическия си
модел и се нуждае от силни стартъп компании, които бързо да създават, въвеждат и комерсиализират иновации. За
да се случи това чрез стартъп виза ще бъдат привличани чуждестранни предприемачи в страната.
Наредбата облекчава свободното движение на стоки, услуги, капитали и работници от трети страни към България.
Увеличаването на дела на висококвалифицираните предприемачи и осигуряването на заетост на квалифицирани
кадри в стартъп компании се очаква да подобри производителността на труда в страната. Въвеждането на стартъп
виза насърчава приложението на иновации и развитието на научно-изследователската и развойна дейност, както и
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основаването на бизнес който е базиран на права върху интелектуална собственост. Вариант 2 улеснява
въвеждането и разпространението на нови производствени методи, технологии и ноу хау. Този вариант насърчава
предприемачеството в секторите в областта на високотехнологичните производства и високотехнологичните
услуги с интензивно използване на знания, като не се предвижда специфично въздействие върху отделни райони в
страната.
В социален аспект, наредбата предоставя възможност за висококвалифицирани и предприемчиви чуждестранни
граждани да развиват собствен бизнес в България. По този начин се насърчава предприемаческата активност и
чуждестранните инвестиции в иновационни проекти в страната. Високотехнологичните и иновативни стартъп
компании ще осигуряват работа за висококвалифицирани кадри. Вариантът създава равни възможности за
пълноценен социален и продуктивен живот за чужденци, които имат желание да започнат бизнес.
В екологичен аспект, се създават възможности за развитие на иновативни продукти и услуги, свързани с
подобряването на транспорта, респ. качеството на въздуха, управлението на отпадъците и други.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Използването на предоставената възможност за гражданите на трети страни да пребивават на територията на
страната като средство за икономическо имигриране, а не с цел стартиране и развиване на високотехнологична
и/или иновативна дейност.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия:
Насърчаване на предприемаческата активност чрез привличане на чуждестранни предприемачи да инвестират във
високотехнологични и/или иновативни проекти.

Административна тежест:
Увеличаване на административната тежест поради ангажираността на голям брой институции в процедурата като
Министерството на икономиката, Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи,
Държавна агенция „Национална сигурност“. Сложността на процедурата за издаване, удължаване и отнемане на
удостоверение и контрол върху изпълнението на високотехнологични и/или иновативни проекти предполага
подаване на документи, оценяването им и контрол на дейността от голям брой институции в процеса по
придобиване на стартъп виза и след придобиването на стартъп виза.
(въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест)

5. Сравняване на вариантите:
Степени на изпълнение по критерии: 1) висока; 2) средна; 3) ниска.

Вероятност
въздействието
да се прояви

Облекчаване
свободното
движение на
стоки,
услуги,
капитали и

Осигуряване на
заетост
на
квалифицирани
кадри

Въвеждане
и
разпространение
на
нови
производствени
методи,
технологии
и
ноу хау

Създаване
на
равни
възможности за
пълноценен
социален
и
продуктивен
живот
за

Развитие
на
иновативни
продукти и услуги,
свързани
с
подобряването
на
транспорта,
респ.
качеството
на
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работници от
трети страни

чужденци, които
имат желание да
започнат бизнес

въздуха,
управлението
на
отпадъците и други

Х

Ниска

Х

Средна

Х

Висока

Х

Х

5.1. По проблем 1:
Вариант
„Без действие“
Цел 1: Създаване на

При този вариант

Осигуряване на подкрепа за

конкурентни условия за

предложението за

чуждестранни граждани от

привличане на

въвеждане на възможност трети страни, които желаят

предприемачи - граждани за насърчаване на

Ефективност

Вариант 1
Приемане на проект
на Наредба

граждани на трети страни стартъп компании на

започнат и да развиват

да стартират и развиват

територията на Република

дейност на стартъп

стартъп компании в

България.

компании

България, както и законно

(високотехнологични

да пребивават на

в страната.

цел реализиране на
одобрения им
високотехнологичен

-

-

-

-

да стартират и развиват

на трети страни, които да

и/или иновативни проекти) територията на страната с

Вариант
Вариант n
2

Насърчаване на
предприемаческата
активност и
чуждестранните
инвестиции в иновационни
проекти в страната.

проект не се приема и
посочените проблеми не

Ефикасност

намират решение.
Цел 1: Създаване на

Намаляване на

Привличане на

конкурентни условия за

чуждестранните

чуждестранни

привличане на

инвестиции от граждани предприемачи в България,

предприемачи - граждани на трети страни в

и увеличаване дела

на трети страни, които да България. Забавяне на

иновативните предприятия

започнат и да развиват

разработването и

в икономиката.

дейност на стартъп

изпълнението на

компании

иновационни проекти в

(високотехнологични

страната. Невъзможност

и/или иновативни

за привличане на

проекти) в страната.

чуждестранни стартъп

Предоставяне на
възможности за развитие на
нови технологии и
въвеждане на ноу хау.
Създаване на възможности
за развитие на иновативни
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Съгласуваност

компании в българската

продукти и услуги в

стартъп екосистема.

страната.

Цел 1: Създаване на

Не възниква

Наличие на необходимост

конкурентни условия за

необходимост от

от междуведомствено

привличане на

съгласуване между

съгласуване на дейности

предприемачи - граждани институциите на

между голям брой

на трети страни, които да процедура и дейности

институции, участващи в

започнат и да развиват

по издаване, удължаване

процедурата по издаване,

дейност на стартъп

и отнемане на

удължаване и отнемане

компании

удостоверение за

на удостоверение за

(високотехнологични

високотехнологичен

високотехнологичен

и/или иновативни

и/или иновативен

и/или иновативен проект,

проекти) в страната.

проект, наречен

наречен „Стартъп виза“

„Стартъп виза“.

като МИ, МВнР, МВР и

-

-

ДАНС.

6. Избор на препоръчителен вариант:
По проблем 1: Приемане на проект на Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на
удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“.
Посочете препоръчителните варианти за решаване на поставения проблем/проблеми.

6.1. Промяна в административната тежест за физическите и юридическите лица от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми):

6.2. Създават ли се нови/засягат ли се съществуващи регулаторни режими и услуги от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)?

6.3. Създават ли се нови регистри от прилагането на препоръчителния вариант
(включително по отделните проблеми)?

Създава се електронна база данни за всички кандидатствали за издаване на удостоверение за високотехнологичен
и/или иновативен проект и за проектите, получили такова удостоверение. Осигурява се достъп до нея за
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Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи и Държавна агенция за „Национална
сигурност“.

6.4. По какъв начин препоръчителният вариант въздейства върху микро-, малките и
средните предприятия (МСП) (включително по отделните проблеми)?

Наредбата въздейства върху МСП като предвижда възможност за създаване на нови микропредприятия (към които
спадат стартъп компаниите) от чуждестранни граждани. Не се предвижда приемането на наредбата да окаже
отрицателно въздействие върху МСП, които осъществяват дейност в страната.
Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант.

6.5. Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант (включително по
отделните проблеми):
Получаване на голям брой заявления от чуждестранни граждани, които не могат да бъдат обработени в
законоустановения срок и прецизност.
Трудности при осъществяване на контрол върху изпълнението на проектите от лица от трети страни след
получаване на удостоверение стартъп виза.
Трудности в осъществяването на междуведомствено съгласуване на дейности между голям брой институции,
участващи в процедурата по издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или
иновативен проект, наречен „Стартъп виза“.
Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, различни от отрицателните въздействия, напр. възникване на
съдебни спорове и др.

7. Консултации:

8. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

9. Изисква ли се извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието поради
очаквани значителни последици?

(преценка съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за нормативните актове)

10. Приложения:
Проект на Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за
високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“
Приложете необходимата допълнителна информация и документи.

11. Информационни източници:
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Няма
Посочете изчерпателен списък на информационните източници, които са послужили за оценка на въздействията на отделните варианти и
при избора на вариант за действие: регистри, бази данни, аналитични материали и др.

12. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
извършването на частичната предварителна оценка на въздействието:
Име и длъжност: Желяз Енев, директор на дирекция “Икономическа политика”
Дата: 18.08.2021 г.
Подпис:
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