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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение
на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация представям на Вашето внимание за разглеждане проект на
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ), приет с Постановление №
221 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2007 г., изм. и доп., бр. 20 и 93
от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 24 и 62 от 2013 г., бр. 2, 36 и 94 от 2014 г., бр. 40 и 88
от 2015 г., бр. 86 от 2017 г).
Проектът на Постановление е разработен в изпълнение на разпоредбата на § 7 от
Преходните и Заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за
насърчаване на инвестициите (ЗНИ) (Обн. - ДВ, бр. 20 от 2018 г.), съгласно която в
двумесечен срок от влизането в сила на закона, Правилникът за прилагане на Закона за
насърчаване на инвестициите (ППЗНИ) се привежда в съответствие с него и с Регламент
(ЕС) № 651/20141, изменен с Регламент (ЕС) 2017/10842 (ОРГО).

Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за
съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014
г.).
2 Регламент (ЕС) № 2017/1084 на Комисията от 14 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) №
651/2014 по отношение на помощите за пристанищните и летищните инфраструктури, праговете за
уведомяване за помощи за култура и опазване на културното наследство и помощи за спортни и
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С влизането в сила от 10 юли 2017 г. на Регламент (ЕС) 2017/1084 изменящ
Регламент (ЕС) № 651/2014, в обхвата на ОРГО се въведоха нови разпоредби срещу
премествания (член 14, параграф 16 и член 2, точка 61а от ОРГО) в схеми за регионална
инвестиционна помощ, които наложиха изменения във всички схеми за регионална
инвестиционна помощ, освободени от задължението за уведомяване по чл. 108, параграф
3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в съответствие с Регламент (ЕС)
№ 651/2014, в шестмесечен срок от влизането в сила на Регламент (ЕС) 2017/1084, т.е до
09 януари 2018 г.
С промените се заличи съществуващата до този момент разпоредба на член 13,
пар. „г“ от ОРГО, с която от обхвата на регионалната помощ бяха изключени
бенефициерите, които са закрили същата или подобна дейност в ЕИП през двете години,
предхождащи заявлението им за инвестиционна помощ, или които имат конкретни
планове да направят това в срок до две години след приключването на инвестицията.
Вместо това се въведе нова разпоредба - член 14, пар. 16 от изменения ОРГО, която
изисква от бенефициер, който кандидатства за регионална инвестиционна помощ по
ОРГО, да потвърди, че не е извършвал преместване към предприятието, в което предстои
да бъде осъществена първоначалната инвестиция, за която се иска помощ, през двете
години, предхождащи заявлението за помощ, и да се ангажира да не прави такова
преместване за период до две години след приключването на инвестицията, за която се
иска помощ. По този начин, помощ за предприятие, което е закрило дадена дейност, може
да попадне в приложното поле на член 14 от ОРГО, доколкото това не представлява
преместване. В съответствие с член 2, точка 61а от изменения ОРГО „преместване“ се
определя като „прехвърлянето на същата или подобна дейност или част от нея от
предприятие в една от договарящите страни по Споразумението за ЕИП (първоначално
предприятие) към предприятието, в което се извършват подпомаганите инвестиции, на
територията на друга договаряща страна по Споразумението за ЕИП (подпомагано
предприятие). Прехвърляне е налице, ако продукт или услуга в първоначалното и в
подпомаганото предприятие поне отчасти преследва същите цели и отговаря на търсенето
или нуждите на едни и същи клиенти и води до загуба на работни места в същата или
подобна дейност в едно от първоначалните предприятия на бенефициера в ЕИП“.
Мерките за помощ за насърчаване на инвестициите, предоставяни по реда на ЗНИ
и ППЗНИ, се прилагат като многосекторна схема за регионална инвестиционна помощ и
схема за помощ за обучение, в съответствие с изискванията на ЗНИ, ППЗНИ и Регламент
(ЕС) № 651/2014. Измененията в ОРГО наложиха промени в съществуващите две схеми за
държавна помощ. Съгласно чл. 58, пар. 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014, изменен с
Регламент (ЕС) № 2017/1084, съществуващите схеми останаха в сила през предвидения
шест месечен период на приспособяване, след което считано от 10 януари 2018 г. бяха

мултифункционални инфраструктури за отдих, както и относно схемите за регионална оперативна помощ за
най-отдалечените региони и за изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 по отношение на изчисляването на
допустимите разходи (ОВ, L 156/1 от 20.6.2017 г.).
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временно прекратени до влизането в сила на настоящите промени в ППЗНИ, за което
Европейската комисия беше уведомена по надлежния ред.
С проекта на Постановление ППЗНИ се привежда в съответствие с измененията в
ОРГО като се въвеждат новите разпоредби срещу премествания (в чл. 58, т. 1, нова § 1, т.
26 от ДР и в Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, Секция IV. Насърчителни мерки, Раздел 1,
точка 3.1.2. от ППЗНИ).
С предлаганите промени се разширява и обхвата на приемливите разходи по
проект за обучение при прилагане на насърчителна мярка по чл. 22в от ЗНИ за финансово
подпомагане на обучение за придобиване на професионална квалификация на лицата
заели новите работни места при осъществяването на сертифициран проект, определени в
чл. 46, ал. 1, т. 2 от ППЗНИ. В съответствие с изменението на чл. 31, пар. 3, буква „б“ от
ОРГО, разходите за настаняване на обучаващите и обучаваните, които до момента не бяха
допустими за възстановяване, стават част от приемливите разходи.
Във връзка с измененията в ОРГО в чл. 30, ал. 2 се създава т. 3 относно
прозрачността на помощта.
Извън промените свързани с ОРГО в чл. 36, ал. 1 от ППЗНИ се извършват
допълнения като се създава т. 5, поради това, че разпоредбите на посочения член са от
2009 г., а е необходимо съобразяване на условията за липса на помощ с приетото през
2016 г. Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в член
107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ. С262 от
19.07.2018 г.).
Предлага се извън промените свързани с ОРГО и прецизиране на разпоредбата на
чл. 40, ал. 4 от ППЗНИ свързана с реда за прилагане на мярката по чл. 22б от ЗНИ за
финансово

подпомагане

инфраструктура

като

за

отпада

изграждане

на

предвидената

елементи
възможност

на

довеждаща

инвеститорът

техническа
да

изгради

инфраструктурата за своя сметка, след което извършените разходи да му бъдат
възстановени в срок от 60 дни. Хипотезата е въведена в приложното поле на правилника
през 2010 г. (изм. и доп. ДВ, бр. 62 от 10.08.2010 г.) като в последствие е установено, че
е несъвместима със систематично свързаните с нея разпоредби на чл. 36-38 от ППЗНИ.
С цел облекчаване на реда и условията за предоставянето на мярката по чл. 22д от
ЗНИ

за

финансово

подпомагане

за

частично

възстановяване

на

направените

от

инвеститора за негова сметка задължителни осигурителни и здравни вноски определени в
чл. 61г от ППЗНИ и въз основа на натрупаната практика по прилагането й, се предлага
въвеждането на алтернативна възможност за еднократно отпускане на средствата за
възстановяване на реално извършените разходи за осигурителни и здрави вноски по
проекта след 31 март на годината, следваща годината на завършване на периода на
прилагане на мярката (чл. 61г, ал. 4 от ППЗНИ). По този начин разходите ще се отчитат
еднократно в срок до 31 март на годината, в която се предвижда извършване на
плащането (чл. 61г, ал. 6 от ППЗНИ). Запазва се и съществуващия към момента ред
предвиждащ поетапно възстановяване на реално извършените разходи, като средствата
се отпускат след 31 март на текущата година за възстановяване на разходите извършени
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през предходната година. Този начин позволява на инвеститорите да ползват всяка една
получена възстановена сума през следващата година за разкриване на нови работни
места с цел по-бързото достигане на оптималния за проекта брой нови работни места.
Алтернативната възможност е приложима за инвестиционни проекти предвиждащи
разкриването на голям брой работни места с цел облекчаване на ежегодното отчитане и
одитиране на извършените разходи. Във връзка с отчитания засилен интерес към
ползването на мярката по чл. 22д от ЗНИ, както от страна на нови потенциални
инвеститори така и от дружества, които вече са осъществили един или повече
сертифицирани проекти, за чието изпълнение са ползвали мярката, се предлага
въвеждането на приоритетно насърчаване на инвестициите на бенефициенти (на ниво
група), които до момента не са ползвали финансово подпомагане по чл. 22д от ЗНИ (нови
чл. 61в, ал. 3, т. 5 и чл. 61г, ал. 8 от ППЗНИ).
Правят се и промени за актуализиране на препратки, във връзка с влизането в
сила на новия Закон за държавните помощи (обн. ДВ. бр. 85 от 24 октомври 2017 г.).
Изменените схема за регионална инвестиционна помощ и схема за помощ за
обучение ще влязат в сила едновременно с влизането в сила на промените в ППЗНИ.
Министерството на икономиката ще изготви обобщена информация за изменените схеми,
която ще предостави на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в чл. 9
от Закона за държавните помощи и чл. 11, буква "а" от Регламент (ЕС) № 651/2014,
изменен с Регламент (ЕС) № 2017/1084. Инвестиционни проекти, за които до 09 януари
2018

г.

(датата

на

изтичане

на

шестмесечния

преходен

период,

през

който

съществуващите схеми останаха в сила) е подадено заявление или е издаден сертификат
за инвестиция от клас А, клас Б или приоритетен инвестиционен проект, насърчителните
мерки, представляващи държавна помощ, ще се прилагат, ако са изпълнени условията на
Регламент (ЕС) № 651/2014, изменен с Регламент (ЕС) № 2017/1084.
Приемането

на

промените

ще

позволи

да

бъде

продължено

ефективното

привличане и насърчаване на изпълнението на съществуващи и бъдещи значими за
икономиката ни инвестиционни проекти с издаден сертификат по реда на ЗНИ на
територията на страната, посредством предоставянето на финансови насърчителни мерки,
които са важен инструмент на провежданата инвестиционна политика.
С проекта на акт се предвижда и намаляване на административната тежест за
инвеститорите, кандидатстващи за получаване на сертификат за клас инвестиция или
приоритетен инвестиционен проект, посредством отпадането на два от изискуемите
документи:
- документ за липсата на парични задължения към община по смисъла на чл. 162,
ал. 2 от ДОПК, предоставян до този момент от инвеститорите (предлагат се промени в чл.
4 от ППЗНИ и Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 от ППЗНИ). Посоченият документ ще бъде
изискван от БАИ и МИ, в качеството им на компетентни органи по комплексно
административно

обслужване,

от

съответната

община

по

местонахождение

на

инвестицията по служебен път, на основание чл. 87, ал. 11 от ДОПК (изм. и доп. - ДВ, бр.
92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.).
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- свидетелства за съдимост за лицата – български граждани, които са заявителифизически лица или в юридическото лице-заявител са: еднолични собственици на
капитала, управители, членове на управителните органи/представители в управителния
орган в случай, че членове са юридически лица (предлагат се промени в Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1 от ППЗНИ). Посоченият документ ще бъде събиран по служебен път от
БАИ и МИ, в качеството им на компетентни органи по комплексно административно
обслужване, на основание чл. 5, ал. 4 от ЗОАРАКСД (доп. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила
от 01.01.2018 г.). За чуждестранните граждани, попадащи в някоя от посочените
категории, остава изискването за представяне на свидетелство за съдимост, издадено от
държавата им на обичайно пребиваване.
По този начин ще бъдат намалени разходите и времето на заявителите за
подготовка

и

окомплектоване

на

необходимите

документи

за

сертифициране

на

инвестиционните проекти.
Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие
върху държавния бюджет, което е видно от представения проект на финансова обосновка
по чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от УПМСНА.
Проектът на акт е съгласуван с Министерството на финансите по реда на чл. 27 от
Закона за държавните помощи в частта за съвместимостта му с приложимите правила за
държавните помощи, попадащи в обхвата на ОРГО.
Извършена е обществена консултация на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за
нормативните актове.
Съгласно

чл.

26,

ал.

4

от

Закона

за

нормативните

актове,

проектът

на

Постановление за изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на
инвестициите е публикуван на интернет страницата на Министерството на икономиката и
на Портала за обществени консултации, за срок 30 дни.
Проектът на постановление е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като становищата са
отразени в приложената към доклада справка в табличен вид.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от УПМСНА, предлагам
Министерският съвет да приеме проекта на Постановление за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за
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прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите;
2. Финансова обосновка;
3. Частична оценка на въздействието;
4. Становище от дирекция "Модернизация на администрацията" от съгласуването
на извършената частична оценка на въздействието;
5. Справка за отразените становища по чл. 32 от УПМСНА;
6. Съгласувателни писма;
7. Съобщение за средствата за масово осведомяване.
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Министър на икономиката
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Моника Владимирова, младши експерт в
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