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1.Проблем/проблеми за решаване:  

Проблем 1 „Липса на подзаконова нормативна уредба за предоставяне на право на 

постоянно пребиваване на основание извършени инвестиции в Република България” 

1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване. 

По възможност посочете числови стойности. 

С промяната на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), обнародвана в Държавен 

вестник, бр. 21 от 12 март 2021 г. е актуализирана инвестиционната рамка за предоставяне на 

право на постоянно пребиваване в Република България. 

Отменена е възможността за получаване на право на постоянно пребиваване на основание 

вложение в държавни ценни книжа (предишна буква „б“ към чл. 25, ал. 1, т. 6 от ЗЧРБ) или по 

договор за доверително управление с лицензирана кредитна институция (предишна т. 7 към чл. 

25, ал. 1 от ЗЧРБ), както и във връзка с други предвидени, но практически неизползваеми опции 

(предишни букви „в“, „г“ и „д“ към чл. 25, ал. 1, т. 6 от ЗЧРБ), всички установявани до този 

момент от Българска агенция за инвестиции (БАИ). 

Запазена е съществуващата възможност за получаване на право на постоянно пребиваване чрез 

вложение в капитала на българско търговско дружество на сума не по-малка от 6 млн. лв. (чл. 25, 

ал. 1, т. 8 от ЗЧРБ). Редът за установяване на това обстоятелство е регламентиран в чл. 39а от 

ППЗЧРБ и преди промените предвиждаше чужденците да представят банково удостоверение, а 

службите за административен контрол на чужденците да извършват служебно справка 

в търговския регистър по отношение вписването на обстоятелствата за търговското дружество. С 

промените в ЗЧРБ установяването на инвестициите по чл. 25, ал. 1, т. 8 от ЗЧРБ е възложено на 

БАИ. 
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Регламентирани са нови основания за получаване на право на постоянно пребиваване чрез 

инвестиции в акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и алтернативни 

инвестиционни фондове в Република България (нови букви „в“ и „г“ към чл. 25, ал. 1, т. 6 от 

ЗЧРБ), установяването на които е възложено на БАИ. 

Регламентирано е ново основание за получаване на право на постоянно пребиваване чрез 

инвестиции в приоритетни инвестиционни проекти в процес на реализиране (нова т. 7 към чл. 25, 

ал. 1 от ЗЧРБ), а установяването му е възложено на Министерството на иновациите и растежа 

(МИР). 

Въдедено е ново производство, което предвижда БАИ да издава предварително одобрение за 

извършване на инвестиции по чл. 25, ал. 1, т. 6 от ЗЧРБ и изрично е регламентирано, че 

условията и реда за извършване на проверката и оценката по чл. 25, ал. 7 от ЗЧРБ и за издаване 

на предварително одобрение за извършване на инвестиции се определят с правилника за 

прилагане на закона. 

Промените засягат дейността на МИР и БАИ в производството по предоставяне на право на 

постоянно пребиваване на основание извършени инвестиции в Република България, а 

липсващата подзаконова нормативна уредба води до невъзможност институциите да изпълняват 

възложените им със ЗЧРБ функции. На практика от влизането в сила на промените в ЗЧРБ на 

16.03.2021 г. до настоящия момент процедурата по предоставяне на право на постоянно 

пребиваване чрез инвестиции не се прилага. Във връзка с обстоятелството че вече над година и 

половина правилникът не е приведен в съответствие със закона, е налице критичен риск за 

процесите по привличане на преки чуждестранни инвестиции. Налице е и сериозен риск от 

влошаване на имиджа на българската държава като инвестиционна дестинация.  

1.2. Не е възможно проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез 

промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности, 

тъй като ще продължи да съществува несъответствие със ЗЧРБ, където детайлно са разписани 

основанията за предоставяне право на постоянно пребиваване чрез инвестиции. 

На основание чл. 25, ал. 2 от ЗЧРБ редът за установяване на тези инвестиции, както и условията 

и редът за извършване на проверката и оценката по чл. 25, ал. 7 от ЗЧРБ и на предварителното 

одобрение за извършване на инвестиции, се определят с правилника за прилагане на закона. Във 

връзка с гореизложеното е необходимо да бъдат приети съответстващи текстове в правилника. 

1.3. Действащата нормативна рамка не позволява решаване на проблема, тъй като с промените в 

ЗЧРБ се въвеждат изцяло нови основанията за получаване на разрешение за постоянно 

пребиваване и е необходимо да се регламентира реда за тяхното установяване. 

Правилникът към настоящия момент урежда реда за установяване на инвестиции, които са 

отпаднали от основанията за предоставяне на право на постоянно пребиваване, а същевременно 

липсва подзаконова нормативна уредба относно реда за установяване на инвестиции в 

съответствие с актуалната редакция на закона. 

Производството по издаване на предварително одобрение е въведено с изменението на ЗЧРБ, 

обн. ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г. и до този момент в ППЗЧРБ не се съдържат съответни 

разпоредби относно представяните в производството документи, реда и условията за 

извършването на проверката и оценката и издаването на предварително одобрение за извършване 

на инвестиции. 

На практика предвидените изменения на ЗЧРБ, свързани с предоставянето на право на постоянно 

пребиваване на чужденци извършили инвестиция или увеличили инвестицията си в Република 

България не може да се прилагат, тъй като не са уредени условията и реда за извършване на 

проверката и оценката по чл. 25, ал. 7 от ЗЧРБ, за издаване на предварително одобрение за 

извършване на инвестиции и на удостоверителен документ за извършени инвестиции съгласно 

актуализираната инвестиционна рамка. Посочените въпроси съгласно законовата делегация на 
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чл. 25, ал. 2 от ЗЧРБ се определят с правилника за прилагане на закона. 

 

1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване. По възможност посочете числови стойности. 

1.2. 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.). 

1.3. Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на проблема/проблемите. 

1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока степен или актове от правото на ЕС. 

1.5. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите 
от тях? 

2. Цели: 

Цел 1 „Постигане на синхрон на нормативната уредба, свързана с предоставянето на право 

на постоянно пребиваване на чужденци в Република България на основание извършени 

инвестиции“ 

Цел 2 „Създаване на необходимата нормативна база за изпълнение на възложените на 

Министерство на иновациите и растежа и Българска агенция за инвестиции функции в 

производството по предоставяне на право на постоянно пребиваване.“ 

Цел 3 „Увеличаване на чуждестранните инвестициите в Република България, 

оптимизиране на контрола  и създаване на устойчиви гаранции за наличието и ефекта от 

извършените инвестиции “ 

Цел 4 „Гарантиране на сигурността на страната чрез упражняване на предварителен 

контрол по отношение на лицата, които кандидатстват за получаване на право на 

постоянно пребиваване чрез инвестиции и произхода на средствата, които ще бъдат 

инвестирани“ 

Посочете определените целиза решаване на проблема/проблемите, по възможно най-конкретен и измерим начин, включително индикативен 
график за тяхното постигане. Целите е необходимо да са насочени към решаването на проблема/проблемите и да съответстват на 

действащите стратегически документи. 

3. Заинтересовани страни:  

1. Министерство на иновациите и растежа; 

2. Българска агенция за инвестиции; 

3. Министерство на вътрешните работи – дирекция „Миграция“ и отдел/сектор/групи 

„Миграция“ към областната дирекция на МВР; 

4. Министерство на външните работи – дирекция „Консулски отношения“; 

5. Държавна агенция „Национална сигурност“; 

6. граждани на трети страни – 116 чужденци и 116 млн. лв. инвестиции годишно (изчислени 

на база данните за периода 2018 - 2020 г.) 

Посочете всички потенциални заинтересованистрани/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: 

Вариант 1 „Без действие“: 

Описание: 
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Няма да се постигне необходимото синхронизиране на ППЗЧРБ със законовите промени, 

обнародвани в Държавен вестник, бр. 21 от 12 март 2021 г. по отношение на предоставянето на 

постоянно пребиваване на чужденци, свързано с инвестиране в страната. 

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия: 

В случай, че не се предприемат никакви действия, не се очакват положителни въздействия върху 

идентифицираните заинтересовани страни. 

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни) 

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия: 

В случай, че не се предприемат никакви действия, се очакват отрицателни въздействия върху 

идентифицираните заинтересовани страни, както следва: 

Непълнотата на подзаконовата нормативна уредба води до невъзможност МИР и БАИ да 

осъществяват дейността по установяване на инвестиции в производството по предоставяне на 

право на постоянно пребиваване. На практика от влизането в сила на промените в ЗЧРБ на 

16.03.2021 г. до настоящия момент процедурата по предоставяне на право на постоянно 

пребиваване чрез инвестиции не се прилага. 

Липсата на действаща възможност за предоставяне на право на постоянно пребиваване на 

основание инвестиции ще доведе до намаляване на чуждестранните инвестиции в Република 

България с прогнозен размер от 116 млн. лв. годишно. Прогнозният размер е изчислен на база 

извършените инвестиции в производството по предоставяне право на постоянно пребиваване за 

периода 2018 – 2020 г. Налице е и сериозен риск от влошаване на имиджа на българската 

държава като инвестиционна дестинация.   

Гражданите на трети страни са изправени пред невъзможност да получат разрешение за  

постоянно пребиваване на регламентираните в ЗЧРБ основания. 

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни) 

Специфични въздействия: 

Въздействия върху малките и средните предприятия:  

Не се очакват преки въздействия върху МСП от евентуалното предприемане на този вариант на 

действие. Косвено отрицателно въздействие върху МСП в резултат на намалените чуждестранни 

инвестиции в акции/облигации на български търговски дружества. 

Административна тежест:  

Предприемането на този вариант на действие не би се отразило върху административната тежест. 

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични 

въздействия, включителновърху 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 „Синхронизиране на ППЗЧРБ със ЗЧРБ“: 

Описание: 

Синхронизиране на ППЗЧРБ с промените в ЗЧРБ, обнародвани в Държавен вестник, бр. 21 от 12 

март 2021 г. по отношение на условията и реда за предоставяне на право на постоянно 

пребиваване на база извършени инвестиции в Република България. Определяне на условията и 

реда, по които БАИ извършва проверката и оценката по чл. 25, ал. 7 от ЗЧРБ и издава 

предварително одобрение за извършване на инвестиции, както условията и реда за издаване от 

БАИ и МИР на установителен документ за извършена инвестиция съгласно актуализираната 
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инвестиционна рамка. 

В чл. 39 от правилника, уреждащ реда за предоставяне на право на постоянно пребиваване на 

основание установявани от БАИ инвестиции, се отменят текстовете, които се отнасят до 

прилагането на отменените основания – предишните букви „б“, „в“, „г“ и „д“ към т. 6 и 

предишната т. 7 към чл. 25, ал. 1 от ЗЧРБ. 

Чл. 25, ал. 7 от ЗЧРБ въвежда изискване чужденец, който кандидатства за предоставяне на 

разрешение за постоянно пребиваване по чл. 25, ал. 1, т. 6 от ЗЧРБ, да извършва инвестиция след 

проверка и оценка от Българската агенция за инвестиции на представените от него документи: 

1. които идентифицират лицето по безспорен начин; 

2. за налични средства в размер, не по-малък от минималния праг за съответната инвестиция; 

3. които показват ясен произход на средствата за инвестицията; 

4. които показват дали чужденецът е видна политическа личност съгласно чл. 36 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари; 

5. за трудова, професионална и инвестиционна дейност; 

6. свидетелство за съдимост от държава по произход или държава по постоянно пребиваване. 

В чл. 39 от правилника се създава нова ал. 6, която регламентира условията и реда, по които БАИ 

извършва проверката и оценката по чл. 25, ал. 7 от ЗЧРБ и издава предварително одобрение за 

извършване на инвестиции, като са конкретизирани представяните в производството документи. 

За издаване на предварително одобрение за извършване на инвестиции по чл. 25, ал. 1, т. 6 от 

ЗЧРБ, чужденецът подава в Българска агенция за инвестиции искане, към което прилага: 

1. копие на редовен паспорт или заместващ го документ със срок на валидност не по-малко от 6 

месеца със страниците на снимката и личните данни, заверено от чужденеца или от 

пълномощника; 

2. банкова референция за открита на името на чужденеца сметка в кредитна институция от 

Република България, от друга държава - членка на ЕС, или на държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация 

Швейцария, или от трета държава по чл. 27 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(ЗМИП), съдържаща информация за налични средства в лева или евро в размер, не по-малък от 

минималния праг за съответната инвестиция; 

3. декларация за произхода на средствата съгласно ЗМИП, подписана лично от чужденеца. 

4. декларация от чужденеца, че попада или не попада в категориите по чл. 36 от ЗМИП; 

5. представени по избор на лицето документи относно неговата трудова, професионална и 

инвестиционна дейност; 

6. свидетелство за съдимост от държава по произход или държава по постоянно пребиваване; 

7. нотариално заверена декларация с изрично съгласие на лицето за предоставяне по искане на 

Българската агенция за инвестиции на сведения и документация, представляващи банкова тайна 

или търговска тайна по чл. 91, ал. 1, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти за 

целите на установяването на обстоятелствата по чл. 25, ал. 7 от ЗЧРБ; 

8. пълномощно с нотариална заверка на подписа, в случай че искането се подава от 

пълномощник. 

Изрично се регламентира, че представяните в производството документи следва да бъдат в 

оригинал или нотариално заверен препис. Същото изискване е въведено и в производството по 

издаване на удостоверение. Сроковете за произнасяне са съобразени със съществуващите 

срокове в производството по издаване на удостоверение за инвестиции. 
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Досегашната ал. 6, регламентираща документите, които се представят от чужденците в 

производството по издаване на установителен документ от БАИ за извършени инвестиции в 

Република България, става ал. 7 и в нея се правят промени, които отразяват променената 

инвестиционна рамка съгласно актуалната редакция на чл. 25, ал. 1 от ЗЧРБ, както следва: 

В т. 1 се създава нова б. „в“, определяща че пазарната стойност на инвестицията в 

акции/облигации на български търговски дружества ще се установява с документ, издаден от 

регулирания пазар или от многостранната система за търговия, на които са придобити 

финансовите инструменти. 

Досегашната т. 2 се отменя, тъй като регламентира реда за установяване на отпадналото 

основание – инвестиции в държавни ценни книжа. Същевременно се предлага досегашната т. 5, 

регламентираща реда за установяване на инвестиции за придобиване на права по концесионни 

договори да стане т. 2, за да се осигури съответствие между систематичната подредба на 

разпоредбите в ЗЧРБ и в правилника. 

Създават се нови т. 3 и 4, регламентиращи документите, които се представят за установяване на 

инвестициите в дялове или акции в колективни инвестиционни схеми (КИС) с произход от 

Република България и в алтернативни инвестиционни фондове (АИФ), установени в Република 

България, предмет на регулиране от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми 

и на други предприятия за колективно инвестиране. Установяването на посочените инвестиции 

ще става чрез представяне на договор за извършване на сделки с финансови инструменти, както 

и на удостоверителен документ или справка за притежавани ценни книжа (портфейл) за всички 

вложения, издадени от „Централен депозитар“ АД, в съответствие с текста на чл. 25, ал. 2, 

изречение трето от ЗЧРБ. Стойността на инвестицията ще се установява към датата на 

придобиване на финансовите инструменти с документ, издаден от регулирания пазар или от 

многостранната система за търговия, на които са придобити финансовите инструменти, а когато 

не се търгуват на място за търговия – от управляващото дружество, съответно от лицето, 

управляващо АИФ. 

Допълнителните условия, на които следва да отговарят КИС и АИФ съгласно подбукви „аа“, 

„бб“ и „вв“ към чл. 25, ал. 1, т. 6, буква „в“ и „г“ от ЗЧРБ ще се установяват с документ/и от 

управляващото дружество, съответно от лицето, управляващо АИФ. 

Досегашната т. 4 се отменя, тъй като регламентира реда за установяване на отпадналото 

основание. 

Създава се нова т. 5, която регламентира документите, които се представят за установяване на 

обстоятелствата по чл. 25, ал. 1, т. 8 от ЗЧРБ, а чл. 39а от ППЗЧРБ се отменя. Икономическото 

основание не е изменяно, но в чл. 25, ал. 2 от ЗЧРБ се регламентира, че същото ще се установява 

от БАИ, поради което е включено на съответното систематично място в чл. 39, ал. 6 от 

правилника. 

Предлага се създаването на нова т. 6, регламентираща документите, с които ще се установява 

изпълнението на въведено в чл. 25, ал. 12 от ЗЧРБ изискване придобитите права и активи в 

резултат от инвестициите по чл. 25, ал. 1, т. 6 и 8 от ЗЧРБ да не се използват за обезпечение на 

кредити към кредитни и финансови институции за срок от 5 години от датата на предоставяне на 

разрешение за постоянно пребиваване – удостоверителен документ за липсата или наличието на 

вписани обстоятелства по Закона за особените залози и по Закона за договорите за финансово 

обезпечение по смисъла на чл. 25, ал. 12 от ЗЧРБ, издаден от „Централен депозитар“ АД. 

Включено е изискване за представяне на нотариално заверена декларация, че придобитите права 

и активи в резултат от инвестициите по чл. 25, ал. 1, т. 6 и 8 от ЗЧРБ няма да се използват за 

обезпечаване на кредити към кредитни и финансови институции и за съгласие за предоставяне 

по искане на БАИ на сведения и документация, представляващи банкова тайна или търговска 

тайна по чл. 91, ал. 1, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и на сведения от 
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централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, за целите на 

контрола по чл. 25, ал. 13 от ЗЧРБ. 

Досегашната ал. 7 се отменя, тъй като тя регламентира реда за установяване на отпадналите 

основания по предишни букви „в“, „г“ и „д“ към чл. 25, ал. 1, т. 6 от ЗЧРБ, а именно инвестиции 

за придобиване на право на собственост върху обособена част от имуществото на българско 

търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по Закона 

за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), дялове или акции, собственост на 

държавата или общините в българско търговско дружество по ЗПСК и българска интелектуална 

собственост. 

Регламентира се при подаване на декларации по чл. 39, ал. 5 от ЗЧРБ чужденците да представят 

и доказателства за декларираните обстоятелства в съответствие с чл. 25, ал. 11, 12 и 13 от ЗЧРБ. 

Чл. 39а от ППЗЧРБ се отменя, тъй като редът за установяване на основанието по чл. 25, ал. 1, т. 8 

от ЗЧРБ е регламентиран на съответното систематично място в чл. 39 от ППЗЧРБ. 

В чл. 44, ал. 1 и ал. 4 се добавя препращане към новия текст на чл. 25, ал. 1, т. 7, регламентиращ 

възможността за получаване на постоянно пребиваване от чужденци, инвестирали 2 млн. лв. за 

осъществяван от дружеството приоритетен инвестиционен проект. Обстоятелството съгласно 

закона се удостоверява от МИР и поради това е включено на съответното систематично място в 

чл. 44 от ППЗЧРБ. 

С промените се постига синхрон в съществуващата нормативна уредба по отношение на 

предоставяне на право на постоянно пребиваване на инвеститори – граждани на трети страни в 

Република България, и се осигурява извършването на ефективна предварителна проверка в 

производството по предоставяне на право на постоянно пребиваване по отношение на лицата и 

притежаваните от тях средства. Създават се устойчиви гаранции за наличието и ефекта от 

извършените инвестиции и се оптимизира контрола върху спазване на законодателството. 

 

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия: 

Ще се създаде необходимата нормативна база за осъществяване на дейността на Министерството 

на иновациите и растежа и Българската агенция за инвестиции в производството по получаване 

на право на постоянно пребиваване. 

Положително въздействие върху икономиката на страната и развитието на капиталовия пазар. 

Предприемането на този вариант на действие ще подпомогне процесите по привличане на преки 

чуждестранни инвестиции към икономиката на страната. Ще се увеличат чуждестранните 

инвестиции в Република България, чрез мотивиране на чужденците, желаещи да получат 

разрешение за постоянно пребиваване в Република България да извършат инвестиции в страната. 

Прогнозиран ръст в инвестициите в размер на 116 млн. лв. на година. 

Положително въздействие върху гражданите на трети страни, чрез възстановяване възможността 

за получане на разрешение за постоянно пребивавене на основание извършени инвестиции 

съгласно актуализираната инвестиционна рамка и регламентираните в ЗЧРБ основания.  

 (върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни) 

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия: 

Не може да се очаква отрицателно въздействие от предприемането на този вариант на действие. 

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни) 

Специфични въздействия: 

Въздействия върху малките и средните предприятия: Предприемането на този вариант на 

действие има косвено положително въздействия върху МСП чрез развитието на капиталовия 

пазар и насърчаване на инвестициите за придобиване на акции/облигации на български 
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търговски дружества. 

Административна тежест: Предприемането на този вариант на действие не би се отразило 

върху административната тежест. Не се въвеждат такси в засегнатите от промените 

производства. 

 (въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест) 

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.) 

5. Сравняване на вариантите: 

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

5.1. По проблем 1: 

 
Вариант 1 

„Без действие“ 

Вариант 2 

„Синхронизиране на ППЗЧРБ 

със ЗЧРБ“ 

Е
ф
ек
т
и
вн
о
ст

 

Цел 1 - 1 

Цел 2 - 1 

Цел 3 - 1 

Цел 4 - 1 

Е
ф
и
к
а
сн
о
ст

 

Цел 1 - 1 

Цел 2 - 1 

Цел 3 - 1 

Цел 4 - 1 

С
ъ
гл
а
су
в
а
н
о
ст

 Цел 1 - 1 

Цел 2 - 1 

Цел 3 - 1 

Цел 4 - 1 

 

1.1. Сравнете вариантите чрез сравняване на ключовите им положителни и отрицателни въздействия. 

1.2. Посочете степента, в която вариантите ще изпълнят определените цели, съгласно основните критерии за сравняване на вариантите: 

ефективност, чрез която се измерва степента, до която вариантите постигат целите на предложението; 

ефикасност, която отразява степента, до която целите могат да бъдат постигнати при определено ниво на ресурсите или при най-малко 
разходи; 

съгласуваност, която показва степента, до която вариантите съответстват на действащите стратегически документи.  

6. Избор на препоръчителен вариант: 
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По проблем 1: Вариант 2 „Синхронизиране на ППЗЧРБ със ЗЧРБ“ 

С оглед синхронизиране на законовата и подзаконовата нормативна уредба, свързана с 

предоставяне на право на постоянно пребиваване в Република България на граждани на трети 

страни, извършили инвестиции по установения в страната правов ред, осигуряване прилагането 

на ЗЧРБ чрез определяне на условията и реда за извършване на проверката и оценката по чл. 25, 

ал. 7 от ЗЧРБ и издаване на предварително одобрение за извършване на инвестиции и на 

установителен документ за извършена инвестиция, съгласно актуализираната инвестиционна 

рамка. 

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): 

 

 

 
1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант за решаване на всеки проблем. 

1.2. Ако се предвижда въвеждането на такса, представете образуването на нейния размер съгласно Методиката по чл. 7а от Закона за 

ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. 

6.2. Създават ли се нови/засягат ли се съществуващи регулаторни режими и услуги от 

прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)? 

 

6.2.1. Създава се нова услуга „Издаване на предварително одобрение за извършване на 

инвестиции във връзка с производството по получаване на право на постоянно 

пребиваване по чл. 25, ал. 1, т. 6 от ЗЧРБ“. 

 

Стопанска дейност: 

Влизане, пребиваване и напускане на РБ от чужденци 

 

На основание на: 

Чл. 25, ал. 7 – 10 от Закона за чужденците в Република България; 

Чл. 39, ал. 6 (нова) от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България 

 

Услугата се предоставя от централните администрации: Българска агенция за инвестиции 

 

6.2.2. Засяга се съществуваща услуга 

2721 Издаване на документ, установяващ съответните обстоятелства, във връзка с 

процедура по получаване на разрешение за постоянно пребиваване чрез инвестиция 

 

 
1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на избрания вариант. 

1.2. В случай че се предвижда създаване нов регулаторен режим, посочете неговия вид (за стопанска дейност: лицензионен, регистрационен; за 
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отделна стелка или действие: разрешителен, уведомителен; удостоверителен и по какъв начин това съответства с постигането на целите). 

1.3. Мотивирайте създаването на новия регулаторен режим съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4  от Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. 

1.4. Посочете предложените нови регулаторни режими отговарят ли на изискванията на чл. 10 – 12 от Закона за дейностите по предоставяне 

на услуги. 

1.5. Посочете изпълнено ли е изискването на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за дейностите по предоставяне на услуги. 

1.6. В случай че се изменят регулаторни режими или административни услуги, посочете промяната. 

6.3. Създават ли се нови регистри от прилагането на препоръчителния вариант 

(включително по отделните проблеми)? 

 

 
Когато отговорът е „Да“, посочете регистрите, които се създават и по какъв начин те ще бъдат интегрирани в общата регистрова 

инфраструктура. 

6.4. По какъв начин препоръчителният вариант въздейства върху микро-, малките и 

средните предприятия (МСП)(включително по отделните проблеми)? 

 

 

Косвено положително въздействия върху МСП чрез развитието на капиталовия пазар и 

насърчаване на инвестициите за придобиване на акции/облигации на български търговски 

дружества. 

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): 

Не са констатирани рискове 

Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, различни от отрицателните въздействия, напр. възникване на 

съдебни спорове и др. 

7. Консултации: 

 

Не са проведени предварителни консултации, тъй като промените произтичат от промяна в 

Закона за чужденците в Република България и в тази връзка консултации са провеждани в 

рамките на процедурата по изменение на нормативния акт. 

 

Посочете основните заинтересовани страни, с които са проведени консултации. Посочете резултатите от консултациите, включително на 

ниво ЕС: спорни въпроси, многократно поставяни въпроси и др. 

 

 

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове ще бъдат проведени обществени 

консултации на Портала за обществени консултации с продължителност 30 дни. 
Обобщете най-важните въпроси за обществени консултации. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете 

консултационни процедури. 

8. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз? 
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1.1. Посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 6.2 и 6.3, дали е извършена оценка на 

въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник). 

1.2. Изборът трябва да съответства на посоченото в раздел 1, съгласно неговата т. 1.5.  

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: 

 

Приложете необходимата допълнителна информация и документи. 

11. Информационни източници: 

 

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:   Теодор Михайлов, директор на дирекция „Правна“, Министерство на 

иновациите и растежа 

Име и длъжност: Лилия Бочева, директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“, 

Министерство на вътрешните работи 

Дата:   … 

Подпис:   … 

 

 


