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„Насърчителни мерки и проекти“
1.

Дефиниране на проблема:
Констатирано е, че:
1/ В разпоредби на ППЗНИ - чл. 1, ал. 2 ; чл. 2, ал.1 и ал. 9, чл. 28, ал. 5, чл. 58, редакциите не

провеждат ясно и точно разграничаване на мерките за подкрепа, които са помощ, предоставяна по схема
в съответствие с 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.), както е изменен с Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията от 14 юни
2017 г. (ОВ, L 156/1 от 20 юни 2017 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕС) № 651/2014 или ОРГО, и за
които се прилагат изискванията по същия регламент от мерки за подкрепа, които не са помощи.
Разбирането на всички прилагани мерки за подкрепа съгласно ППЗНИ като държавна помощ по ОРГО и
минимална помощ, предвидено в чл. 37 от ППЗНИ, несъответно адресира изисквания, неприложими за
случаите на „непомощ“ – забрана за преместване (§ 1, т. 26, чл. 58 ППЗНИ), изисквания за доказване на
натрупване на помощи.
2/ Необходимо е прецизиране на приложното поле по отношение на насърчителните мерки за някои
икономически дейности, посочени в чл. 2 от ППЗНИ:

гр. София 1052, ул. "Славянска" №8
Тел: 02 940 7001
Факс: 02 987 21 90, 02 981 99 70
e-mail: e-docs@mi.government.bg

-

Редуциране на инвестиционните стимули до нефинансови насърчителни мерки (чл. 15, ал.1, т.

1-4 от ЗНИ) за проекти в икономически дейности с кодове: 82.2 - дейности на телефонни центрове за
услуги; 82.99 - спомагателно обслужване на офис дейности некласифицирани другаде; 70.1 професионални дейности на централни офиси и 52.1 - складиране и съхранение на товари.
-

Изрична регламентация на насърчаването по реда на ППЗНИ на проекти в допустими за

подпомагане съгласно правилника сектори, които проекти се осъществяват от икономически субекти,
изпълняващи изключени от подпомагане проекти - концесионни проекти или проекти за индустриално
сътрудничество/офсетни споразумения, така че да се изключи евентуално неправилно разбиране на
законовата регламентация и вместо изключване на проекти (дейности) от вида на неподлежащите на
подпомагане да се стигне до изключване на субекта само поради факта на осъществяването на проект в
недопустима дейност. При прецизиране на нормата на чл. 2, ал. 7 от правилника законодателното
разбиране за изключени дейности ще бъде представено по ясен начин и ще се разграничи специфичният
случай на недопустимо насърчаване на икономически оператори, осъществяващи приватизационни
сделки.
3/ Необходима е по-ефективна подкрепа за инвеститори със значими за икономиката проекти за
нови предприятия в преработващата промишленост, независимо от това, къде инвеститорът предвижда
да ситуира новото предприятие. С предложената нормативна промяна ще се регламентира възможност
за осигуряване на такава подкрепа, като от една страна отпадне изискването на настоящата разпоредба
на чл. 66, ал. 1, т. 8, б. „б“ от ППЗНИ проектите да се осъществяват в общини с висока безработица, от
друга - ограничението в размера на предоставената помощ да бъде съобразено не с минималния праг за
сертифициране, каквато е регламентацията понастоящем, а да бъде до допустимия максимален
интензитет на помощта съгласно одобрената регионална карта за периода 2014 - 2020 г. (в размер 25 на
сто в Югозападния район на планиране и 50 на сто в останалите райони на планиране), или до 37.5 млн.
евро.
На следващо място, решението за инвестиция е предпоставено от набиране на конкретно
относима и пълна информация за всички съществени аспекти на един инвестиционен проект. Колкото
по-мащабен е той, толкова анализът на приложимите правила и норми е по-сложен. Понастоящем
липсва обаче регламентация за подкрепа чрез нарочно създадена междуведомствена работна група за
потенциални инвеститори с намерение за осъществяване на проекти от значение за икономиката на
страната, каквато подкрепа да се предостави на най-ранен етап за вземане на решение за инвестиране.
4/ За правна сигурност - правилно разбиране и прилагане на изискванията, както от страна на
инвеститорите, така и от страна на компетентните държавни органи (Министерство на икономиката,
Българската агенция за инвестиции) е необходимо прецизиране на норми чрез опростяване на
формулировки на разпоредби на ППЗНИ (чл. 2, ал. 2, т. 3; чл. 40, ал.3, чл. 49, ал. 3, чл. 61г., ал. 3) и
привеждане в точно съответствие с разпоредби на ЗНИ и Регламента (чл. 2, ал. 3 от правилника - чл. 12,
ал. 2 , т. 3 ЗНИ; чл. 2а, ал. 1, т. 1 от правилника – чл. 1, параграф 4, буква „а“ от Регламента; § 1 т. 25 от
ДР на правилника – чл. 2, т. 49 от Регламента), както и отстраняване на констатирани технически
неточности.

5/ От инвеститорите се изисква представяне на документи и информация в случаи на изменения
в сертифицирани проекти (чл. 19 от ППЗНИ) като се удостоверяват всички обстоятелства, включително
тези по отношение на които не са настъпили промени и които не е необходимо да се удостоверяват от
инвеститора повторно.
6/ В съответствие с натрупаната практика по прилагане на насърчителните мерки и
осъществяване на контрола по изпълнението на инвестиционните проекти са предложени промени с
които:
-при прилагане на насърчителната мярка по чл. 22д от ЗНИ инвеститорите е необходимо да
представят актуални данни, за пълнотата на които е предложено да се подава стандартизирано искане
(по образец);
- в договорите по чл. 61е от ППЗНИ и по чл. 50 от ППЗНИ да се прецизира съдържанието им с
оглед динамиката на развитието на инвестицията и съответно – разграничаването на функциите на
администратора на помощ от тези на бенефициента, както и да се прецизира чл. 61а, т. 5 в съответствие
с провежданата политика и практика за насърчаване създаването на работни места по проектите с
възнаграждения по-високи от средните за съответната икономическа дейност;
- регламентирането на контрола осъществяван за изпълнението на инвестиционен проект (чл.
69, нова разпоредба чл. 71 от ППЗНИ), е необходимо да осигури представянето на първични
разходооправдателни документи, без обаче да се вменяват несъразмерни задължения за инвеститорите
при отчитането, а удостоверяването на изпълнението на условията за сертифицирането и сключените
договори за прилагане на насърчителни мерки да се обезпечи чрез потвърждение от регистриран
одитор.
1.1.Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които
обосновават нормативната промяна.
1/ Неясно и неточно разграничаване на случаите на предоставяне на държавни и минимални
помощи от предоставянето на подкрепа за инвеститорите в режим „непомощ“.
С Регламент (ЕС) № 651/2014 са установени задължителни правила относно прилагането на
регионална инвестиционна помощ и помощ за заетост, каквито схеми въз основа на Закона за
насърчаване на инвестициите и правилника за прилагането му се прилагат в подкрепа на инвеститорите.
В същото време, нормативно уредени са и мерки за подкрепа – закупуване на имоти, учредяване на
вещни права, възникване на наемни правоотношения (по реда на чл. 22а от ЗНИ и глава четвърта от
ППЗНИ), изграждане на елементи на техническата инфраструктура (по реда на чл. 22б от ЗНИ и глава
пета от ППЗНИ), които при изпълнението на съответните изисквания, включително за пазарна оценка и
сключване на договори по пазарни стойности, попадат в дефиницията „непомощ“, съгласно
приложимите Съобщение на Комисията относно елементите на държавна помощ при продажба на земя
и сгради от публични органи (97/C 209/03) и практика относно изграждане на инфраструктура,
съобразени понастоящем в разпоредбите на чл. 30, ал. 1 и 3 и чл. 36, ал. 1 от ППЗНИ. В режим
„непомощ“ се прилагат и мерките за административно обслужване в съкратени срокове по чл. 21 от ЗНИ

и глава трета от ППЗНИ и индивидуално административно обслужване по чл. 22 от ЗНИ.
Необходимо е последователно разграничаване на случаите на държавна помощ по ОРГО (и
минимална помощ, както тя е предвидена в чл. 37 от ППЗНИ), за които случаи са приложими всички
изисквания на европейските актове в областта на държавните и минимални помощи, от прилагането на
мерки, които не са помощ, така че да не се поставят пред инвеститорите по-високи изисквания за
сертифициране от необходимите. Такъв е случаят със забраната за преместване (както тя е предвидена в
§ 1, т. 26, чл. 58 ППЗНИ и която е изисквано условие за предоставяне на регионална инвестиционна
помощ в съответствие с чл. 14, параграф 16 от Регламент (ЕС) № 651/2014).
Предложените промени са свързани с това, че само прилагането на мярката за придобиване на
вещни права върху имоти за приоритетни инвестиционни проекти по цени по-ниски от пазарните е
законово дефинирана като част от схемата за регионална инвестиционна помощ. Регламентацията,
изисквана от ЗНИ (чл. 22а, ал. 9) е дадена в разпоредбите от правилника следващи чл. 28 и
систематично и смислово е по-подходящо с нова разпоредба (чл. 30а) да се прецизира уредбата относно
придобиване на вещни права върху имоти за приоритетни инвестиционни проекти по пазарни цени (чл.
22а, ал. 1 от ЗНИ) и относно отдаването под наем по чл. 22а, ал. 11 от ЗНИ, които мерки не са държавна
помощ.
2/ Необходимо е преразглеждане на обхвата на насърчителните мерки за някои икономически
дейности, с оглед нивото на добавена стойност на определената икономическа дейност, повишеният
инвестиционен

интерес

от

сертифициране

и

заявените

мерки

за

подпомагане,

така

че

административните и финансови ресурси за подкрепа на проекти да бъдат използвани по-ефективно и
ефикасно. Отпадането на насърчителни мерки за икономически дейности с кодове 82.2, 82.99, 70.1 и
52.1 отчита променения профил на потенциалните инвеститори, както и нивото на добавена стойност на
икономическите дейности.
Подходящо е да се прецизират формулировките за насърчаване на дейности в допустими
сектори, осъществявани от субекти, осъществяващи концесионни проекти и проекти в изпълнение на
компенсаторни (офсетни) споразумения, при ясно проведено разграничение от случая на субекти,
осъществяващи приватизационни договори, и за които субекти не е допустимо насърчаване по реда на
специалното инвестиционно законодателство за изпълнение на други техни проекти. Прецизирането на
нормата е от значение за точното и правилно провеждане на сертификационната процедура и надлежно
прилагане на предвидените насърчителни мерки.
3/ При настоящите нормативни ограничения за ситуиране на инвестициите в общини с висока
безработица и за максимален размер на насърчението (до 10 на сто от приложимия праг за
сертифициране) при допустим размер по Регламента до 37,5 млн. евро, изчислен като максимален
интензитет на помощта спрямо допустимите разходи по проекта, нормативната рамка се явява
ограничаваща за подпомагането на значими проекти в преработващата промишленост и влияе на
решенията на инвеститорите за установяването им и за разгръщане на мащабни инвестиции и

разкриване на работни места. Това налага нормативна промяна, която да позволи предоставянето на
максимална подкрепа за инвестиция в ново предприятие в преработващата промишленост, като
едновременно с решението на Министерския съвет за одобряване на проект на меморандум с
инвеститор, който ще реализира такъв приоритетен инвестиционен проект се осигури и съответната
финансова подкрепа за прилагане на предвидените за изпълнението на проекта мерки.
За инвеститори, възнамеряващи да осъществят значими за икономиката на страната проекти не
е регламентирана подкрепа от междуведомствена работна група на най-ранен етап – при изследване на
инвестиционния и бизнес-климат, регулаторни и други нормативни изисквания, възможности за
подкрепа и др.
4/ С оглед правна сигурност - правилно разбиране и прилагане на регламентацията е
необходимо нормите на правилника да съответстват възможно най-точно на разпоредбите на
нормативните актове от по-висока степен – ЗНИ и Регламент (ЕС) № 651/2014) и да са формулирани
ясно и възможно по-просто.
5/ Изискването за представяне на документи и информация (чл. 19, ал. 5 от ППЗНИ) в случай на
промяна на обстоятелства, вписани в електронната база данни за издадените сертификати затруднява
инвеститорите, които удостоверят не само променените обстоятелства по чл. 17, а и тези, за които няма
промяна.
6/

Констатирани

са

затруднения,

обуславящи

необходимост

от

подобряване

на

администрирането с оглед натрупаната до момента практика, в няколко насоки:
-

предоставяне на актуална и точна информация от инвеститорите за целите на планиране на
разходването на бюджетни средства и вземането на решения от МС във връзка със
сключването на договори по чл. 61е от ППЗНИ, чрез предвиждане за стандартизиран
образец на искането за прилагане на мярката, предвид представянето на различна по вид и
обем информация от инвеститорите, понякога адресирана към момента на започване на
работата по проекта и поради това неточна – неотчитаща настъпили промени в него.

-

прецизиране съдържанието на договора по чл. 61е, ал. 3, т. 7 и 10 от ППЗНИ, като не се
поставят несъответни изисквания по отношение на разкриваните работни места (брой
работни места по професии и длъжности), което не съобразява динамиката на проекта;

-

прецизиране на разпоредбата на чл. 61а, т. 5 от ППЗНИ, в съответствие с провежданата
политика и практика за насърчаване създаването на работни места по проектите с
възнаграждения по-високи от средните за съответната икономическа дейност (по данни от
НСИ);

-

да се разграничи ролята на администратора на помощта от ролята на бенефициента за
изпълнение на проект за обучение като изборът на подходяща обучаваща организация да е
отговорност на инвеститора;

-

прецизиране на разпоредбите за контрола (чл. 69, нова разпоредба чл. 71), осъществяван за
изпълнението на инвестиционен проект, така че да се осигури представянето на първични
разходооправдателни документи, без обаче да се вменяват несъразмерни задължения за
инвеститорите при отчитането. Удостоверяването на изпълнението на условията за
сертифицирането и сключените договори за прилагане на насърчителни мерки е
необходимо да се уреди в съответния договор като отговорност на органа или търговското
дружество, което прилага насърчителната мярка, както и да се обезпечи чрез потвърждение
от регистриран одитор.

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или
възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. 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/При прилагането на съществуващите нормативни регулации, за случаи на „непомощ“ се прилага
изискване за забрана за преместване и се предпоставя неяснота за потенциалния инвеститор по
отношение на натрупването на помощи по ОРГО и изчисляване на допустимия интензитет на помощта,
когато такава е заявена. Предпоставя се и възможност да не се сертифицира инвестиционен проект, ако
е налице случай на преместване, при което проект, за който забраната за преместване е неприложима,
няма да получи насърчение чрез предвидените мерки за подкрепа от категорията на „непомощ“
(придобиване на вещни права без търг; изграждане на елементи на техническата инфраструктура –
публична собственост), което може да възпрепятства или съществено да затрудни изпълнението им и по
тази начин да не се реализират целите на политиката за насърчаване на инвестиции и разкриване на
работни места.
Изисква се от лицата, кандидатстващи за сертифициране да предоставят информация за получени от тях
други държавни помощи, без тази информация да е релевантна за случаите на „непомощ“, което води до
утежняване на администрирането и забавяне в комплектоването на заявлението по чл. 4 от ППЗНИ, а
впоследствие – и на процедирането по искане за прилагане на мярка, която не е помощ.
2/Във връзка с практиката по прилагане на ЗНИ и ППЗНИ е направен анализ на
сертифицираните и насърчени проекти в периода 2008-2019 г. Установено е, че най-голям е броят на
сертифицираните предприятия в преработващата промишленост – 105, следвани от дейност „складиране
и съхранение на товари“ – 24 и „информационни технологии“ – 20.
През 2013 г. в приложното поле на закона са включени голям брой дейности в услугите и е
въведена насърчителната мярка по чл. 22д от ЗНИ за възстановяване на разходи за здравно и социално
осигуряване на новоназначени служители. Въвеждането на възможност за сертифициране и насърчаване
на проекти в услугите създаде допълнителни предпоставки за бързо развитие на сектора на аутсорсинга
на бизнес процеси и на информационните технологии. В България се установиха голям брой
международни компании, които последователно разшириха дейността си. Докато сертифицираните в

началото на периода проекти бяха с по-ниска добавена стойност (дейности на телефонни центрове), към
момента се наблюдава устойчива положителна тенденция за увеличаване на броя на проектите в
специализирани направления (информационни технологии, клинични изпитвания, счетоводни дейности,
анализ на данни, обработка на данни, дейности свързани с човешките ресурси и др.). Опериращите към
момента компании предлагат на международните си клиенти широк спектър от услуги. Характерно за
тези предприятия е създаването на значима заетост за висококвалифицирани служители и поддържането
на високоплатени работни места.
Отчита се нарастващ интерес от страна на местни и чуждестранни инвеститори към процеса на
сертифициране и насърчаване на проекти по ЗНИ, като големия брой на сертифицираните проекти и
промяната на профила на потенциалните инвеститори обуславя необходимостта от преразглеждане на
обхвата на насърчителните мерки за някои икономически дейности, като подходящ критерий за това е
нивото на добавена стойност на определената икономическа дейност.
Във връзка с посоченото и като се има предвид, че в дейностите „спомагателно обслужване на
офис дейности некласифицирани другаде“ и „професионални дейности на централни офиси“ няма
подадени заявления за сертифициране в периода 2008-2019 г., е предложено редуциране на
инвестиционните стимули до нефинансови насърчителни мерки (чл. 15, ал.1, т. 1-4 от ЗНИ) за
икономически дейности с кодове 82.2, 82.99, 70.1 и 52.1
В допълнение, в Регламент (ЕС) № 651/2014 са посочени секторите, в които предоставяне на
държавна помощ е недопустимо, като в допълнение на тази регламентация в ЗНИ (чл. 13а, т. 2) са
изключени от насърчаване проекти, които са в изпълнение на приватизационни договори, концесионни
договори и компенсаторни (офсетни) споразумения. В съответствие с предвидената в Регламента (чл. 1,
параграф 3, алинея 2) възможност за насърчаване на проекти в допустими сектори, осъществявани от
субекти, опериращи в недопустими сектори, е необходимо да се прецизира нормата на чл. 2, ал. 7 от
правилника, така че да се регламентира изрично, че икономическите субекти, осъществяващи
концесионни проекти или проекти за индустриално сътрудничество/офсетни споразумения (които са
изключени от подпомагане проекти), могат да осъществяват и проекти в допустими сектори, като
получат подкрепа за последните, при прилагане на изискването инвеститорът да води отделна
счетоводна отчетност, която да гарантира отделяне на дейностите и/или разграничаване на разходите,
така че изключените дейности да не са предмет на насърчаване. При прецизиране на нормата на чл. 2,
ал. 7 от правилника законодателното разбиране за изключени дейности ще бъде представено по ясен
начин. В съответствие и с практиката по сертифициране, не се предвижда обаче субекти,
осъществяващи приватизационни договори да могат да бъдат подпомагани по реда на ППЗНИ предвид
особения характер на приватизационните сделки като инвестиционен ангажимент. Ако би било
допустимо едновременно с приватизационна сделка да се изпълнява и насърчава проект по
насърчителното инвестиционно законодателство, то това би довело до наслагване на инвестиционни
ангажименти, неизпълнението на който и да е от които може да се окаже в зависимост от другия, с висок
риск отговорността на инвеститора по някой от тях да бъде предпоставена от изпълнението на другия,

съответно – реализирането на отговорността на инвеститора пред приватизационния орган и пред
органа, предоставящ помощ по ЗНИ да бъде поставено под висок риск.
3/ Министерството на икономиката следи отблизо развитието на водещите индустрии и активно
представя възможностите за инвестиции в България пред водещи международни компании в различни
сектори.
Стабилната макроикономическа и финансова рамка и добрият инвестиционен климат са
предпоставка за установяване в страната на стратегически инвеститори с дългосрочни намерения за
осъществяване на мащабни инвестиционни проекти.
Благодарение на провеждания активен инвестиционен маркетинг нараства броят на компаниите,
разглеждащи България като потенциална дестинация.
Във връзка с практиката от провеждане на преговори с международни компании от страна на
българското правителство и очакванията на потенциалните инвеститори за подкрепа на големи проекти
от страна на държавата, както и предвид предлаганите насърчителни мерки от преките конкуренти на
България в привличането на инвестиции, се предлага за осъществяване на мащабни инвестиции в
индустрията при създаване на нови предприятия целевата подкрепа под формата на безвъзмездна
финансова помощ да е в размер до максимално допустимия интензитет на помощта в съответния регион.
Наличието на такава насърчителна мярка е ключово за решението за инвестиция на компаниите
поради големия размер на капиталовите разходи и дългосрочния хоризонт в осъществяването и
поддържането на подобни проекти.
Мярката ще се прилага за приоритетни инвестиционни проекти и ще допълни наличния пакет от
инвестиционни стимули за големи инвестиции. Наличието й ще позволи привличането на водещи
международни производствени компании. Такива предприятия са структуроопределящи за икономиката
на страната и дейността им способства както за развитието на регионите, така и за икономическата
активност на голям брой малки и средни предприятия, обслужващи или съдействащи за дейността на
големите инвеститори. Такива проекти променят конкурентоспособността на икономиката поради
използваните технологии, организация на производството, осигурените пазари и експортната
насоченост на произведената продукция, корпоративните стандарти и сътрудничество с международни
партньори.
Проектите в индустрията се осъществяват най-често извън големите градове и създават
дългосрочна заетост за населението на голям брой населени места в близост до предприятието. Решават
се успешно системни проблеми, свързани с високата безработица, липсата на доходи на населението,
създават се възможности за заетост на лица от малцинствата за производства с потребност от базова
работна сила. Това е успешният подход за преодоляване на трайната тенденция за нарастване на
регионалните

дисбаланси в икономическото развитие. Предпоставка за това е както наличието на

подходящи инвестиционни стимули за първоначално установяване на производства в регионите на

страната, така и съгласуваност на политиките по отношение възможностите за последователна подкрепа
от страна на различните институции.
По отношение прилагането на ЗНИ и ППЗНИ – в периода 2008-2019 г. от общо сертифицирани
211 проекта 105 се осъществяват в преработващата промишленост, с общ размер на инвестициите по
проектите от 4.024 млрд. лв. (36 % от общо планираните със сертифицираните проектите инвестиции) и
22 475 нови работни места (66% от общия брои заети).
91% от всички проекти в индустрията се осъществяват извън София, като 33% от всички
проекти в индустрията са в общини с висока безработица. С проектите в индустрията извън София се
създава 90% от общата заетост (20 163), 49% от новите работни места в индустрията са в общини с
висока безработица (10 934).
Посоченото обосновава необходимостта от нормативна промяна в чл. 66, ал. 1, т. 8, б. „б“ от
ППЗНИ, която да позволи максимална подкрепа (с максимален размер на регионалната инвестиционна
помощ до 37,5 млн. евро за значими проекти в преработващата промишленост – създаването на нови
предприятия на територията на цялата страна.
За да бъде взето инвестиционно решение за реализиране на значим за икономиката на страната
проект, за потенциалния инвеститор е подходящо да се осигури подкрепа от междуведомствена работна
група на най-ранен етап. Такава институционална подкрепа е подходящо да се предоставя за всеки
конкретен случай от нарочно създадена междуведомствена работна група, чиито участници да се
определят с решение на Министерския съвет, като се включат представители на съответните
компетентни органи и организации.
В Плана за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи
нарастването на инвестициите, както е изменен с Решение № 421 на Министерския съвет от 18 юли 2019
г., в раздел „Открити въпроси“ са предвидени:

- мярка 72 „Осигуряване на институционална подкрепа на етап инвестиционно намерение, като
се въведе възможност при приоритетни инвестиционни проекти на по-ранен етап да се формира
междуведомствена работна група (чл. 22ж от ЗНИ)“. Аргументирана е необходимостта от мярката и
очаквания резултат. В съответствие с чл. 24, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация работна група за изготвяне на експертни предложения по конкретни въпроси
от компетентността на правителството с участието на представители на различни администрации се
създават с решение на Министерския съвет или със заповед на министър-председателя. Предвид
посоченото, предложението е с чл. 66а от ППЗНИ да се предвиди инициативата на министъра на
икономиката и вида на акта за създаване на междуведомствената група – решение на Министерския
съвет.
- мярка 73 „Анализ на възможностите за въвеждане на гъвкав механизъм за финансиране на
насърчителните мерки и по-ефективно изразходване на бюджетните средства за прилагане на финансови
насърчителни мерки по ЗНИ“. Необходимостта от мярката и очакваният резултат са аргументирани с

недостатъчния бюджетен ресурс, предвиден със Закона за държавния бюджет на Република България за
съответната година за финансови насърчителни мерки по ЗНИ, предвид нарастващия брой
сертифицирани инвестиционни проекти. Констатирано е, че в определени случаи промяна в
изпълнението на инвестиционните проекти не позволява усвояването на средства по сключени
договори, одобрени с РМС и предвидени в бюджета на МИ за съответната година. Подготовката за
прилагане на насърчителни мерки невинаги позволява пренасочване на освободен финансов ресурс към
друг проект в рамките на календарната година. Привличането на нови стратегически инвеститори
изисква включването на предвидените в ЗНИ мерки за безвъзмездна финансова помощ, чието
обезпечаване не е възможно в рамките на разполагаемия годишен бюджет по ЗНИ. Предлага се анализ
на възможностите за по-гъвкаво финансиране на насърчителните мерки, вкл. чрез предоставяне на
допълнителни средства от централния бюджет, в случай, че утвърдените със ЗДБ на РБ за съответната
година средства по бюджета на МИ се окажат недостатъчни.
В съответствие посоченото и направения анализ, са предвижданията за прецизирането на
разпоредбите на чл. 50, чл. 61а, т. 5, чл. 61е, ал. 3, т. 7 и 10; допълнението в чл. 61г, ал. 3; промяната в
чл. 66, ал. 1, т. 8, б. „б“ и предложението за отпадане на ал. 6, така че при внасяне в Министерския съвет
на предложени за сключване на меморандум за подкрепа на приоритетен инвестиционен проект да се
осигуряват и средствата, необходими за тази подкрепа. В допълнение, провеждането в ал. 6 на чл. 66 за
провеждане на конкурсна процедура за подкрепа на приоритетни проекти е неподходящо, като се има
предвид, че икономическите дейности по различните проекти са коренно различни, значимостта на
всеки един проект се определя по целесъобразност от Министерския съвет с оглед комплексните ефекти
от същия, а необходимите и подходящи мерки за подкрепа също са различни.
4/ За правилно разбиране и прилагане на изискванията, както от страна на инвеститорите, така и
от страна на компетентните държавни органи (Министерство на икономиката, Българската агенция за
инвестиции) е необходимо прецизиране на норми чрез опростяване на формулировки на разпоредби (чл.
2, ал. 2, т. 3; чл. 40, ал.3, чл. 49, ал. 3, чл. 61г., ал. 3) и привеждане в точно съответствие с разпоредби на
ЗНИ и Регламента (чл. 2, ал. 3 от правилника - чл. 12, ал. 2 , т. 3 ЗНИ; чл. 2а, ал. 1, т. 1 от правилника –
чл. 1, параграф 4, буква „а“ от Регламента; § 1 т. 25 от ДР на правилника – чл. 2, т. 49 от Регламента).
Необходимостта от редакция на § 1, т. 25 от ДР е продиктувана от това, че и първоначална
инвестиция, която не подлежи на подкрепа по ЗНИ и ППЗНИ (видно от чл.6а, чл. 54, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т.
4 ППЗНИ), т.е. такава за придобиване на активи, принадлежащи на стопански обект, който е закрит или
е щял да бъде закрит - чл. 2, т. 49, б. „б“ от Регламента, следва да бъде взета предвид при определянето
дали проектът е единен инвестиционен проект, при което да се определи точно дали един проект е голям
и да се изчисли допустимия интензитет на помощта.
Следва да бъдат отстранени допуснати технически грешки (чл. 16, ал. 2, т. 3, чл. 17, ал. 6, т. 3,
чл. 33а, ал. 6) и терминологични неточности (редакция на т. 12 в чл. 2, ал. 5).
Констатирана е необходимостта от привеждане формулировката на норми на подзаконовия акт
в съответствие с формулировките на нормите на актовете от по-висок ранг, ясно и точно формулиране,

така че да се избегнат неясноти и противоречия при правоприлагането.
5/ Необходимо е да се осигури навременно актуализиране на базата данни за издадените
сертификати като се облекчат инвеститорите от представянето на документи и информация за
непроменени обстоятелства, а документи да бъдат представяни само за променените обстоятелства.
Необходимостта от редакция на чл. 19, ал. 5 от ППЗНИ произтича от общото й формулиране с
препратка към всички изисквания по чл. 13 и чл. 13а от ЗНИ, което предполага инвеститорите да ги
удостоверяват независимо от това каква промяна заявяват. Така например, ако се заяви промяна в
произвежданите продукти или в икономическата дейност (както е предвидено в чл. 19 във вр. с чл. 17,
ал.2, т. 5 от ППЗНИ), не следва от инвеститора да се изискват свидетелства за съдимост по чл. 13, ал. 1
т. 1 от ЗНИ, както това е предвидено понастоящем в чл. 19, ал. 5 от правилника. Инвеститорите ще
бъдат облекчени в изпълнението на задължението за уведомяване за промяна, а ако това е свързано с
изменение в срока за изпълнение на проекта и удължаване на срока на валидност на сертификата, то
представянето на искане от инвеститора и неговото удовлетворяване ще се осъществи в по-кратък срок
именно поради отпадане на изискването за удостоверяване на непроменени обстоятелства.
6/ Натрупаният опит по сключването на договори по чл. 61е от ППЗНИ показва, че е
целесъобразно да се предвиди образец на искането за прилагане на мярката, като всички релевантни за
прилагане на мярката данни бъдат предоставени от инвеститора изчерпателно и в съответствие с
изпълнението на проекта, доколкото същите са претърпели изменения в сравнение с първоначалните
предвиждания при сертифицирането. В тази връзка е необходимо да се допълни чл. 61г, ал. 3 и да се
прецизира съдържанието на договора по чл. 61е, ал. 3, т. 7 и 10. Отчетено е като неподходящо
изискването в договора да се предвижда всяко работно място по длъжност и професия, тъй като при
реализирането на проекта инвеститорът по различни съображения може да направи промени в
първоначалните си предвиждания, разкривайки по проекта необходимите за успешното му реализиране
работни места като други длъжности и професии, които обаче са пряко свързани и необходими за
изпълнението на проекта. Така ще се осигури на инвеститора възможност за гъвкавост при решенията за
необходимите конкретни работници и подходящите образование и квалификация с оглед успешно
изпълнение на проекта. В същото време, за целите на изчисляване на интензитета на помощта и
изготвянето на график за плащанията, съответно – предвижданите в бюджета средства, от значение е
при подаване на искането за прилагане на мярката въз основа на индикативния график за разкриването
на работните места и разчетите за необходимите средства за трудови възнаграждения, инвеститорът да
заяви броят работни места, за които да се предостави финансовата помощ. Този брой може да се
различава от заявения общ брой на работните места, които ще бъдат разкрити с изпълнението на
проекта и е свързан с дългосрочния ангажимент на работодателя за поддържане на заетост след
сключване на договор и предоставяне на помощ.
Предоставянето на пълна информация в искането за плащане ще доведе до бързо
администриране сключването на договора и навременното отчитане на изпълнението му, като с това ще

се намали и периода от подаването на искането за прилагане на мярката до възстановяване на
извършените от инвеститора разходи за осигуровки на заетите лица.
Предвидено е и изменение в чл. 61а, т. 5, което е свързано с прецизиране на разпоредбата в
съответствие с провежданата политика и практика за насърчаване създаването на работни места по
проектите с възнаграждения по-високи от средните за съответната икономическа дейност (по данни от
НСИ).
Предвижда се също договорът по чл. 50 от правилника за прилагането на мярката за
предоставяне на средства за финансово подпомагане за обучение по чл. 22в ЗНИ да се сключва само с
инвеститора, тъй като ролята на администратора на помощта следва ясно да се разграничи от ролята на
бенефициента за изпълнение на проекта за обучение, включително избора на подходяща обучаваща
организация.
Прецизирани са разпоредбите за контрола (чл. 69, нова разпоредба чл. 71), осъществяван за
изпълнението на инвестиционен проект, така че да се осигури представянето на първични
разходооправдателни документи, без обаче да се вменяват несъразмерни задължения за инвеститорите
при отчитането. Необходимо е да се отчете различната роля на ангажираните органи и търговски
дружества при осъществяването на политиката за насърчаване на инвестициите, изпълнението на
инвестиционните проекти, за които са сключени договори за предоставяне на финансови насърчителни
мерки и тези, които ползват само предвидените в закона и сертификата мерки за подкрепа. За
изпълнението на сключените договори се предвижда удостоверяване на изпълнението на условията за
сертифициране и поетите от инвеститора ангажименти да са обезпечи и чрез проверки от регистриран
одитор по отношение на инвестициите и работните места.
Констатираните проблеми не могат да се отстранят в рамките на действащото законодателство
чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности,
поради което са необходими нормативни промени.

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за
изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършени последващи оценки на нормативния акт.
2.

Цели:
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин и

график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа
рамка?
1/ При сертифициране на проекти, които не предвиждат мерки за подпомагане от категорията на

държавна/минимална помощ целта е да се намали административната тежест при подаване на заявления
за сертифициране на инвестиционни проекти и при искания за прилагане на мерки, от категорията
„непомощ“, от една страна, от друга – да се позволи сертифициране на проекти, за които ограничения за
преместване или изисквания за документиране на предоставени други държавни/минимални помощи е
неотносимо. По този начин ще се опрости процедурата по сертифициране, както и процедурата по
предоставяне на насърчителна мярка, като ще е възможно за проекти, които покриват изискванията за
инвестиции и работни места, както и всички други релевантни изисквания, да бъде предоставено
подпомагане от вида „непомощ“.
2/ Ефективно и ефикасно прилагане на насърчителните мерки за проекти в допустими сектори с висока
добавена стойност, съобразяване с големия интерес от сертифициране на проекти и наличния
административен и финансов ресурс, разграничаване на случаите на осъществяване на проекти в
допустими и недопустими дейности от случаят на недопустим за подпомагане инвеститор – страна по
приватизационен договор.
3/ Целта на предложените нормативни промени в чл. 66 и създаването на чл. 66а е да се създадат
предпоставки за установяване в страната на стратегически инвеститори с дългосрочни намерения за
осъществяване на мащабни инвестиционни проекти.
4/ Избягване на рисковете за неточно правоприлагане поради неточно формулиране на разпоредби от
ППЗНИ, които следва да бъдат прецизирани в съответствие с нормативните актове от по-висок ранг.
5/ Прецизиране на изискванията на чл. 19, ал. 5 от ППЗНИ към инвеститорите, така че от тях да се
удостоверяват само обстоятелства, вписани в електронната база данни по чл. 17 от ППЗНИ, по
отношение на които е настъпила промяна.
6/ Подобряване на регламентацията с оглед натрупания опит, така че: да се осигури че при подаване на
искането за ползване на мярка по чл. 22д инвеститорите ще предоставят точна информация в
стандартизиран образец, която да послужи за правилното планиране на необходимия бюджетен ресурс
по години с оглед периода на прилагане на мярката и графика за назначения и плащания и намаляване
на времето за сключване на договорите; да се прецизира съдържанието на договорите по чл. 61е от
ППЗНИ и по чл. 50 от ППЗНИ и да се разграничи функцията на администратора на помощ в договора по
чл. 50 от ППЗНИ от отговорностите на бенефициента за изпълнението на проекта, включително изборът
на подходяща обучаваща организация; при осъществяването на контрола за изпълнението на
инвестиционен проект (чл. 69, нова разпоредба чл. 71 от ППЗНИ), да се осигури възможност за
представянето на първични разходооправдателни документи, без обаче да се вменяват несъразмерни
задължения за инвеститорите при отчитането, а удостоверяването на изпълнението на условията за
сертифицирането и сключените договори за прилагане на насърчителни мерки да се обезпечи чрез
регламентацията му в договора за прилагане на съответната мярка и чрез потвърждение от регистриран
одитор.

3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Посочете

всички

потенциални

засегнати

и

заинтересовани

страни,

предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена

върху

които

област/всички

предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи,
др.).
-

Българската агенция за инвестиции;

-

Заявители в процедурата по сертифициране на инвестиционни проекти – физически и
юридически лица, клонове, еднолични търговци, както и обединения на такива лица.

Конкретните стойности за броя на заинтересованите страни за всяка календарна година са различни,
поради което може да бъде посочена осреднена бройка.
Пред Българската агенция за инвестиции средногодишният брой подадени заявления за предходните 3
години е 30, от които 15 са на МСП, като в 50% от случаите на инвеститори големи предприятия,
същите имат свързани лица, вкл. компания-майка, което изисква координирано събиране и проверка на
информация относно „преместване“; По подадените заявления през 2017г. и 2018 г. и 2019 г., 39 броя са
за проекти, при които няма заявена мярка за регионална инвестиционна помощ, помощ за обучение или
минимална помощ, от които 25 са на МСП.
Варианти на действие:
Вариант 0“Без действие“
При този вариант на действие по отделните направления на предложените нормативни промени е
относимо следното:
1/ Няма да се подобри административното обслужване и няма да се постигне намаляване на
административната тежест при предоставяне на услугата по сертифициране по реда на ППЗНИ и при
последващо прилагане на заявените насърчителни мерки: ще се изисква удостоверяване на
наличието/липсата на преместване и предоставени държавни помощи, независимо дали проектът
предвижда мярка за насърчаване, представляваща регионална инвестиционна помощ по чл. 14 от
Регламент (ЕС) № 651/2014 и дали предвижда предоставяне на държавна/минимална помощ.
Няма да бъдат сертифицирани проекти и няма да получат подкрепа, ако за същите се установи
преместване, макар проектът, кандидатстващ за сертифициране и подкрепа да не включва мерки от вида
на регионалната инвестиционна помощ по чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014, само в който случай е
приложима забраната за преместване по параграф 16 от същата разпоредба.
2/ Ще се запази възможността за сертифициране и подпомагане на проекти, които са в икономически
дейности с ниска добавена стойност и в дейности, за които актуалният профил на инвестициите не

показва необходимост от подкрепа, а при наличния брой сертифицирани проекти и интересът от
сертифициране същите проекти ще ангажират административни и финансови ресурси, вместо същите да
бъдат насочени по ефективен и ефикасен начин.
Няма да се проведе ясно разграничение на случаите на подпомагане на проекти в допустими
дейности в хипотезата на осъществяване от инвеститора на дейности от категорията на недопустимите.
Няма да бъдат разграничени случаите на недопустимо подпомагане на дейност на инвеститор – страна
по приватизационна сделка.
3/ Ще се насърчават с безвъзмездна финансова помощ само приоритетни инвестиционни проекти за
създаване на ново предприятие в преработващата промишленост съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 и ал. 5 и 6 от
ППЗНИ, които се изпълняват в административните граници на общини с висока безработица (в които за
предходната година преди текущата имат равнище на безработица, по-високо от средното за страната) с
до 10 на сто от приложимия минимален праг за сертифициране по чл. 63, ал. 2 или 3 от ППЗНИ. Няма да
се осигури институционална подкрепа за потенциални инвеститори с цел вземане на инвестиционно
решение за изпълнение на значим за икономиката на страната инвестиционен проект.
4/ Съществуват рискове за неточно правоприлагане поради неточно формулиране на разпоредби от
ППЗНИ, ако те не бъдат прецизирани в съответствие с нормативните актове от по-висок ранг.
5/ При заявяване по чл. 19 от ППЗНИ на изменени обстоятелства, вписани в електронната база данни
по чл. 17 от ППЗНИ от инвеститорите ще се изисква удостоверяване и на обстоятелства, по отношение
на които не е настъпила промяна.
6/ За прилагане на насърчителната мярка по чл. 22д от ЗНИ инвеститорите да продължат да
представят информация, в обема и вида, по тяхна преценка, което затруднява систематизирането й,
изисква допълнителни проверки и уточнения и може да доведе до неточности в бюджетирането на
необходимия финансов ресурс като при неточни предвиждания относно назначенията и свързаните с тях
разходи, може да не бъде използван предвидения финансов ресурс, предоставян по график и проектът да
не получи договорирания размер на помощта.
Да се поставят изисквания в договорите по чл. 61е от ППЗНИ и по чл. 50 от ППЗНИ които
предполагат, че не се отчита динамиката на развитието на инвестицията, а също така не се
разграничават функциите на администратора на помощ от тези на бенефициента относно избора на
обучаваща организация, което е основен ангажимент на инвеститора, осъществяващ проект за обучение.
Да не се прецизира чл. 61а, т. 5 в съответствие с провежданата политика и практика за насърчаване
създаването на работни места по проектите с възнаграждения по-високи от средните за съответната
икономическа дейност и регламентацията да остане на ниво договори, при което информираността на
инвеститорите може да се окаже недостатъчна, съответно разбирането им за прилагане на мярката да е
неточно.
При регламентирането на контрола да се запази предвиждането за представяне на значителен обем

първична документация (чл. 69 ППЗНИ), което не е необходимо за правилното осъществяване на
функцията за контрол за изпълнението на инвестиционните проекти, като не се регламентира на
систематичното му място и като общо правило осъществяването на контрол по сключени договори за
прилагане

на

насърчителни

мерки

и

удостоверяването

на

изпълнението

на

условията

за

сертифицирането и сключените договори за прилагане на насърчителни мерки чрез потвърждение от
регистриран одитор.
Вариант 1: „Приемане на проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите“
При този вариант на действие съответно:
1/

Ще

се

подобри

административното

обслужване

и

ще

се

постигне

намаляване

на

административната тежест при предоставяне на услугата по сертифициране по реда на ППЗНИ и при
последващо прилагане на заявените насърчителни мерки. Ще бъдат сертифицирани проекти и те ще
получат подкрепа, ако за същите се установи преместване, но исканата подкрепа не включва мерки,
които са регионална инвестиционна помощ по чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014. Декларация за
държавни помощи ще се изисква само когато заявена в проекта мярка е държавна/минимална помощ.
За разграничаване на случаите на помощ по ОРГО/минимална помощ от прилагането на мерки,
които не са помощ е предложено прецизиране на разпоредбите на чл. 1, ал. 2; чл. 2, ал.1 и ал. 9,
предвидена отмяна на чл. 28, ал. 5, заместена от съответната уредба (чл. 30а), редакция в чл. 58 от
правилника, промени в Заявлението – Приложение 1 към чл. 4, ал. 1 – като не се изисква декларация за
държавни помощи и удостоверяване дали е извършено преместване, когато инвестиционният проект не
предвижда мерки за подкрепа, които са помощи.
Предложените промени са свързани с това, че само прилагането на мярката за придобиване на вещни
права върху имоти за приоритетни инвестиционни проекти по цени по-ниски от пазарните е законово
дефинирана като част от схемата за регионална инвестиционна помощ. Регламентацията, изисквана от
ЗНИ (чл. 22а, ал. 9) е дадена в разпоредбите от правилника следващи чл. 28 и систематично и смислово
е по-подходящо с нова разпоредба (чл. 30а) да се прецизира уредбата относно придобиване на вещни
права върху имоти за приоритетни инвестиционни проекти по пазарни цени (чл. 22а, ал. 1 от ЗНИ) и
относно отдаването под наем по чл. 22а, ал. 11 от ЗНИ, които мерки не са държавна помощ.
2/ Ще отпаднат някои насърчителни мерки за сертифицирани проекти, които са в икономически
дейности с ниска добавена стойност и които при нарастващия интерес към сертифициране на проекти не
е подходящо да ангажират наличните административни и финансови ресурси - икономически дейности с
кодове 82.2 (дейности на телефонни центрове за услуги) 82.99 (спомагателно обслужване на офис
дейности некласифицирани другаде) и 70.1 (професионални дейности на централни офиси).
По отношение на дейност „складиране и съхранение на товари“ насърчителните мерки за подкрепа
също ще бъдат редуцирани до предвидените в чл. 15, ал.1, т. 1-4 от ЗНИ, като тези инвестиционни
стимули позволяват успешното осъществяване на сертифицираните проекти.

Ще се проведе ясно разграничение на случаите на подпомагане на проекти в допустими дейности в
хипотезата на осъществяване от инвеститора на дейности и в недопустими икономически дейности,
както и разграничаването им от случаите на недопустимо подпомагане на дейност на инвеститор –
страна по приватизационна сделка.
Посочените промени касаят чл. 2 от ППЗНИ.
3/ С изменението в чл. 66, ал. 1, т. 8, б. „б“ ще се регламентира предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за проекти за създаване на ново предприятие в преработващата промишленост не
само в общини с висока безработица, а също - в размер до тавана на максималния интензитет на
помощта съгласно одобрената регионална карта за периода 2014 - 2020 г. (в размер 25 на сто в
Югозападния район на планиране и 50 на сто в останалите райони на планиране), или до 37.5 млн. евро.
С предложената нова разпоредба – чл. 66а се предвижда възможност за създаване на междуведомствена
работна група за институционална подкрепа с цел подпомагане на решението за инвестиция на
потенциален инвеститор с намерение за осъществяване на проект от значение за икономиката на
страната. Съставът на работната група ще се определя с решение на Министерския съвет по
предложение на министъра на икономиката.
4/ Ще се минимизират рисковете за неточно правоприлагане поради неточно формулиране на
разпоредби от ППЗНИ, когато те не бъдат прецизирани в съответствие с нормативните актове от повисок ранг.
5/ При заявяване по чл. 19 от ППЗНИ на изменени обстоятелства, вписани в електронната база данни
по чл. 17 от ППЗНИ от инвеститорите ще се изисква удостоверяване само на обстоятелства, по
отношение на които не е настъпила промяна.
6/ Ще се подобри регламентацията с оглед натрупания опит, така че: да се осигури че при подаване
на искането за ползване на мярка по чл. 22д инвеститорите ще предоставят точна информация в
стандартизиран образец, която да послужи за правилното планиране на необходимия бюджетен ресурс,
което ще доведе до съкращаване на времето за сключване на договорите, както и до съответствие между
планираните бюджетни ресурси и необходимите за възстановяване на разходи на инвеститора,
извършени в съответната година; ще се прецизира съдържанието на договорите по чл. 61е от ППЗНИ и
по чл. 50 от ППЗНИ и ще се разграничи функцията на администратора на помощ в договора по чл. 50 от
ППЗНИ от отговорностите на бенефициента за изпълнението на проекта, включително избора на
подходяща обучаваща организация; при осъществяването на контрола за изпълнението на
инвестиционен проект (чл. 69, нова разпоредба чл. 71 от ППЗНИ), ще се осигури възможност за
представянето на първични разходооправдателни документи, без обаче да се вменяват несъразмерни
задължения за инвеститорите при отчитането, а удостоверяването на изпълнението на условията за
сертифицирането и сключените договори за прилагане на насърчителни мерки да се обезпечи чрез
регламентацията му в договора за прилагане на съответната мярка и чрез потвърждение от регистриран
одитор.

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от
страна на държавата, включително варианта „без действие“.
4.

Негативни въздействия:

Вариант 0: „Без действие“
1/По отношение на заинтересованите страни – инвеститори, при този вариант на действие няма да
се подобри административното обслужване и няма да се постигна намаляване на административната
тежест при предоставяне на услугата по сертифициране на инвестиционни проекти по реда на ППЗНИ.
Инвеститорите ще следва да изпълняват изисквания, които ангажират ресурси – времеви,
организационни и финансови, за проверка и удостоверяване на „преместване“ по смисъла на чл. 14, пар.
16 от Регламента и § 1, т. 26 от ДР на ППЗНИ, удостоверяване на обстоятелства за получени държавни
помощи. Това води до забавяне в комплектуването на заявленията за сертифициране, подавани в БАИ, с
документи, нарочно създавани за нуждите на сертифицирането, но които удостоверяват обстоятелства,
които не са от значение, освен при прилагането на мерки, които са регионална инвестиционна помощ,
съответно - минимална помощ. Това може да доведе до забавяния в процеса по сертифициране, както и
при последващо подаване на заявление за прилагане на насърчителни мерки. Възможно е да се
препятства сертифицирането на проект, ако е налице случай на „преместване“, макар такова изискване
да е приложимо само за регионална инвестиционна помощ и за конкретния проект такава да не е
заявена.
2/ По отношение на заинтересованите страни – МИ и БАИ : няма де се осигури ефективно и
ефикасно прилагане на насърчителните мерки за проекти в допустими сектори с висока добавена
стойност, при съобразяване с големия интерес от сертифициране на проекти и наличния
административен и финансов ресурс, разграничаване на случаите на осъществяване на проекти в
допустими и недопустими дейности от случая на недопустим за подпомагане инвеститор – страна по
приватизационен договор.
3/ По отношение на заинтересованите страни –

МИ и БАИ – ако не се направят предложените

нормативни промени в чл. 66 и създаването на чл. 66а, няма да се създадат предпоставки за
установяване в страната на стратегически инвеститори с дългосрочни намерения за осъществяване на
мащабни инвестиционни проекти, както и няма да се изпълнят мерки 72 и 73, раздел „Отворени
въпроси“ от Плана за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи
нарастването на инвестициите, както е изменен с Решение № 421 на Министерския съвет от 18 юли 2019
г. (РМС №421), както е посочено по-горе.
4/ По отношение на всички заинтересовани страни - няма да бъдат минимизирани рисковете за
неточно правоприлагане поради неточно формулиране на разпоредби от ППЗНИ, които следва да бъдат
прецизирани в съответствие с нормативните актове от по-висок ранг.

5/ По отношение на заинтересованите страни – инвеститори - в случай, че не се прецизират
изискванията на чл. 19, ал. 5 от ППЗНИ, инвеститорите ще следва да удостоверяват всички
обстоятелства по чл. 13 и 13а от ЗНИ, вместо само това обстоятелство, по отношение на което е налична
промяна за вписването в електронната база данни по чл. 17 от ППЗНИ.
6/ По отношение на всички заинтересовани страни :
При нерегламентиране на стандартизиран образец на искането за ползване на мярка по чл. 22д
инвеститорите остават рисковете от неправилното планиране на необходимия бюджетен ресурс,
рисковете за удължаване на времето за сключване на договорите, възможно е да се стигне до не
съответствие между планираните бюджетни ресурси и необходимите за възстановяване на разходи на
инвеститора, извършени в съответната година; няма да бъдат прецизирани разпоредби в договорите по
чл. 61е от ППЗНИ и по чл. 50 от ППЗНИ, които не съобразяват динамиката на развитие на проекта и
това може да рефлектира в правна квалификация за неизпълнение по договор, въпреки че проектът е
изпълнен и създадените работни места са пряко свързани с него; няма да се разграничи функцията на
администратора на помощ в договора по чл. 50 от ППЗНИ от отговорностите на бенефициента за
изпълнението на проекта, включително избора на подходяща обучаваща организация; при
осъществяването на контрола за изпълнението на инвестиционен проект (чл. 69, нова разпоредба чл. 71
от ППЗНИ) ще се прилагат несъразмерни задължения за инвеститорите при отчитането, а
удостоверяването на изпълнението на условията за сертифицирането и сключените договори за
прилагане на насърчителни мерки няма да е систематично уредено като необходима регламентация и
отговорност на предоставящия орган/организация в договора за прилагане на съответната мярка и чрез
потвърждение от регистриран одитор.
Икономически въздействия: Заинтересованите страни – инвеститори, ще понесат негативи,
тъй като ще продължават да изразходват ресурс за изготвянето (след справка с дружеството майка и
свързаните предприятия) и представянето на изисквани декларации с данни относно „преместване“ на
дейността и относно получени държавни и/или минимални помощи. Няма да се сертифицират проекти в
случаите на „преместване“, макар да не се заявява регионална инвестиционна помощ. Няма да се
минимизират рисковете от разминавания в планирания бюджетен ресурс за подпомагане изпълнението
на проектите и фактически необходимия по години, като за реално извършени разходи от инвеститорите
няма да бъдат предоставени средства по проектите. Ще се изисква ангажиране на ресурси на
инвеститора за представяне на документи за непроменени обстоятелства при извършване на вписвания в
базата данни по чл. 17 от ППЗНИ. Няма да са налични нормативни предпоставки за увеличаване на
инвестиционния интерес към значими инвестиции в преработващата промишленост и за насърчаване на
инвеститори да вземат инвестиционно решение за значими проекти.
Социални въздействия: няма да доведе до такива.
Екологични въздействия: няма да доведе до такива.

Вариант 1: „Приемане на проект на Постановление за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите“
Не са идентифицирани негативни въздействия по отношение на идентифицираните заинтересувани
страни при избора на този вариант на действие.
Икономически въздействия: няма да доведе до такива.
Социални въздействия: няма да доведе до такива.
Екологични въздействия: няма да доведе до такива.
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални
икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в
т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на
предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни и кои да са значителни.
5.

Положителни въздействия:

Вариант 0: „Без действие“
Не са идентифицирани положителни въздействия по отношение на идентифицираните
заинтересувани страни при избора на този вариант на действие.
Икономически въздействия: няма да доведе до такива.
Социални въздействия: няма да доведе до такива.
Екологични въздействия: няма да доведе до такива.
Вариант 1: „Приемане на проект на Постановление за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите“
Предложените изменения ще прецизират разпоредби на правилника в съответствие с практиката по
прилагането му и ще създадат по-добри възможности за подкрепа на инвеститори със значими за
икономиката проекти:
По отношение на идентифицираните заинтересувани страни при избора на този вариант на
действие ще се оптимизира предоставянето на административните услуги по сертифициране на
инвестиционни проекти, както и по актуализиране на базата данни за сертифицираните проекти. Ще се
постигне по-добро регулиране на процеса от заявяване на прилагането на насърчителна мярка до
фактическото й прилагане и осигуряването на съответните бюджетни ресурси в съответствие с

графиците. Ще се осигури ефективно и ефикасно прилагане на насърчителните мерки за проекти в
допустими сектори с висока добавена стойност, при съобразяване с големия интерес от сертифициране
на проекти и наличния административен и финансов ресурс.
По отношение на идентифицираните - ще се създадат по-добри възможности за подкрепа на
инвеститори със значими за икономиката проекти като се осигури институционална подкрепа на найранен етап за вземане на инвестиционно решение и се предостави възможност за подкрепа при
създаване на нови предприятия в преработващата промишленост, до максимално допустимия
интензитет на помощта.
По отношение на идентифицираните заинтересувани ще се подобри регламентацията относно
осъществяването на контрола по изпълнението на инвестиционни проекти и на договорите за прилагане
на насърчителни мерки.
Ще се постигне изпълнение на политиката на правителството за намаляване на административната
тежест с отпадане на изисквания за представяне на документи от инвеститорите.
Икономически въздействия:

Намаляване на разходите, извършвани от физическите и

юридически лица – заявители на услугата по сертифициране, предоставяна по реда на ППЗНИ и на
сертифицираните инвеститори – при промяна в обстоятелства, вписани в електронната база данни по чл.
17 от ППЗНИ. Очаквани разходи, които ще бъдат намалени (а) чрез премахване на изискването за
представяне на документи относно „преместването“, когато не се заявява регионална инвестиционна
помощ; (б) за получени държавни помощи, когато не се заявява регионална инвестиционна
помощ/помощ за обучение/минимална помощ; (в) за изготвяне и снабдяване с документи в случая по чл.
19, ал. 5 от ППЗНИ:
Осреднено време за справка относно „преместване“ на дейност – 8 часа;
Осреднено време за изготвяне на декларация за държавни и/или минимални помощи – 4 часа;
Осреднено време за снабдяване и изготвяне на документи по чл. 13 и чл. 13а в случаите по чл. 19,
ал. 5 – 48 часа.
Минимална осреднена месечна работна заплата на човек, който трябва да извърши дейността:
1008,00лв., съгласно минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и
квалификационни групи професии – 2019г.
Минимална осреднена почасова ставка: 6,30 лв.
Брой дейности: 3 бр.
Брой издадени решения/становища средногодишно в периода 2017-2019г. – 30 броя.

Брой издадени решения/становища средногодишно в периода 2017-2019г., по които заявители са
МСП - 15 броя.
Размер, с който административната тежест ще бъде намалена:
(а) чрез премахване на изискването за представяне на документи относно „преместването“, когато
не се заявява регионална инвестиционна помощ –378 лв.;
(б) чрез премахване на изискването за представяне на документи относно получени държавни
помощи, когато не се заявява регионална инвестиционна помощ/помощ за обучение/минимална помощ 327.6 лв., от които за МСП - 201.6лв.
(в) за изготвяне и снабдяване с документи в случая по чл. 19, ал. 5 от ППЗНИ: 3 024 лв. – при
прогноза от 1/3 от средногодишния брой заявления, от които за МСП – при прогноза, че половината от
средногодишния брой заявления е от МСП - 1 512лв.
Социални въздействия: няма да доведе до такива.
Екологични въздействия: няма да доведе до такива.
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални
икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за
всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните
ползи кореспондират с формулираните цели.

6.

Потенциални рискове:
Не са идентифицирани възможни рискове от приемането на нормативните промени, нито
възможност за възникване на съдебни спорове.

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително
възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
Х Ще се намали
☐ Няма ефект
Размерът, с който административната тежест ще бъде намалена е 3 729.6 лв.
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?
Не се създават нови регулаторни режими.

9.

Създават ли се нови регистри?
Не
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те.

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
Х Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
Информацията, представена в раздел 8.1. относно намаляването на административната тежест
касае определянето на положителните въздействия на акта върху МСП, като очакваните разходи, които
ще бъдат намалени за МСП са посочени в раздел 6.

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
Х Не
12. Обществени консултации:
Проектът на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
насърчаване на инвестициите, докладът към него, настоящата допълнена частична предварителна
оценка на въздействието и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ при
Министерския съвет, ще бъдат публикувани на Портала за обществени консултации и на интернет
страницата на Министерството на икономиката, като на основание чл. 26, ал. 4, изр. първо от Закона за
нормативните актове, срокът за получаване на предложения и становища е 30 дни.
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка на
въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове.
Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
☐ Да
Х Не
Приемането на нормативния акт не е свързано с транспониране или прилагане на акт на институция
на Европейския съюз.
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т.
8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или
посочете връзка към източник).

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Елена Пищовколева – директор на дирекция „Насърчителни мерки и

проекти“, Министерство на икономиката.
Дата: 07.08.2020г.
Подпис:

