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ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д 

ОТ 

КИРИЛ ПЕТКОВ 

Министър на икономиката 

 

 

 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за условията и редът за издаване, удължаване и 

отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен 

проект, наречен “Стартъп виза” 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

С § 19 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Закона за българското гражданство, ДВ, бр. 21 от 2021 г. е създаден 

нов чл. 24п на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), който 

регламентира условията за издаване на удостоверение високотехнологичен и/или 

иновативен проект. С чл. 24п от ЗЧРБ се дава възможност разрешение за 

продължително пребиваване да получат чужденци, които притежават виза по чл. 15, 

ал. 1 от ЗЧРБ, имат издадено от Министерството на икономиката удостоверение за 

високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен "Стартъп виза", и след 

издаване на визата за дългосрочно пребиваване са станали съдружници или 

акционери в българско търговско дружество, и които притежават не по-малко от 50 

на сто от капитала на дружеството, чийто предмет на дейност е заявеният при 

издаване на удостоверението. 

Основната цел на Стартъп визата е привличане на граждани на трети страни и 

инвестиции в регистрирани в България дружества, развиващи продуктите и услугите 

с висока добавена стойност чрез предоставянето на възможност за получаване на 

разрешение за продължително пребиваване в България по процедура, подобна на 

действащите процедури в други страни-членки като Холандия, Франция, Естония, 

Финландия, Дания, Великобритания, Ирландия и др. Предоставянето на възможност 

на граждани на трети страни да стартират и развият високотехнологичен и/или 

иновативен проект в страната не е свързано с необходимост от поставяне на условие 

за минимален брой наети лица, респ. минимална сума на инвестирани в страната 
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средства. Насърчителната мярка е насочена към стартиращи компании с иновативен 

продукт и/или услуга. 

Съгласно чл. 24п, ал.3 от ЗЧРБ, условията и редът за издаване, удължаване и 

отнемане на удостоверението за високотехнологичен и/или иновативен проект се 

определят с наредба на Министерския съвет. В изпълнение на цитираната 

разпоредба Министерството на икономиката, съвместно с “Национално 

представителство на българската стартъп предприемаческа общност” изготви проект 

на Наредба за условията и редът за издаване, удължаване и отнемане на 

удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен “Стартъп 

виза”. 

Проектът на Наредба предвижда създаването на Експертен съвет, който да 

разглежда и дава становище по представени проекти, кандидатстващи за издаване 

на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект и искания за 

внасяне на промени в одобрени проекти. 

Експертният съвет включва двама представители на Министерството на 

икономиката, включително заместник-министър на икономиката, заместник - 

министър на образованието и науката, по един представител на Държавната агенция 

за научни изследвания и иновации, Изпълнителната агенция за насърчаване на 

малките и средните предприятия, Патентното ведомство, един представител на 

академичната общност и двама представители на юридически лица с нестопанска 

цел обединяващи и имащи пряко отношение към капиталовото и рисковото 

финансиране, стартъп компаниите и фондове за дялов и рисков капитал. 

В проекта на Наредба са дефинирани изискванията за високотехнологичен 

и/или иновативен проекти и са разписани критериите за оценка. Предвижда се  

предимство за проекти, за които има сключен договор за инвестиция със 

специализиран международен фонд за дялово и рисково финансиране; сключен 

договор или писмо за намерение за инвестиция от фонд за дялово и рисково 

финансиране в Република България; проекти, достигнали финален етап на 

специализирани конкурси и състезания в областта на иновациите и 

предприемачеството и проекти за които е представен валиден патент за изобретение 

и др. Необходимо условие за одобряване на високотехнологичен и/или иновативен 

проект е наличието на полезен модел или прототип. 

Министерството на икономиката следва да разгледа заявленията и 

приложените към тях документи в срок от 14 дни, след подаване на заявлението в 

рамките на които Експертният съвет се поизнася в срок от 10 дни. В десетдневен 

срок от постъпване на заявлението, Експертният съвет извършва проверка и оценка 

на заявлението и приложените към него документи и предоставя на министъра на 

икономиката мотивирано предложение за издаване на удостоверение за 

високотехнологичен и/или иновативен проект или за отказ за издаване на 

удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект. 
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Наредба за условията и редът за издаване, удължаване и отнемане на 

удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен “Стартъп 

виза” не изисква допълнителни бюджетни средства. 

Предложеният проект на акт на Министерския съвет не е свързан с 

прилагането на европейското законодателство, поради което не се налага да бъде 

изготвена справка за съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и неговата администрация предлагам 

Министерският съвет да приеме приложения проект на Наредба за условията и редът 

за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или 

иновативен проект, наречен “Стартъп виза” 

 

Приложения: 

1.  Проект Наредба за условията и редът за издаване, удължаване и 

отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен 

проект, наречен “Стартъп виза”; 

2. Проект на Частична оценка на въздействие;  

3. Финансова обосновка; 

4. Съгласувателни становища; 

5. Справка за отразяване на получените становища по чл. 32 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата 

администрация; 

6. Справка за проведената обществена консултация; 

7. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

 

КИРИЛ ПЕТКОВ 

Министър на икономиката 
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Съгласували: 

 

 

 

 

  ....................     ..............    Калина Константинова, заместник-министър   

 подпис       дата           

 

 

  ....................     ..............    Желяз Енев, директор на дирекция   

подпис       дата        “Икономическа политика” 

   

 

...................     ..............    Кремена Недкова,  началник отдел “ИПИА” 

подпис       дата   

 

Изготвил: 

 

 

...................    ..............   Тихомира Палова, държавен експерт, отдел “ИПИА” 

 подпис дата         

 


