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1. Дефиниране на проблема:
Правилникът за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите е в
несъответствие с влезлите в сила през юли месец 2017 г. промени в Регламент (ЕС) №
651/20141, изменен с Регламент (ЕС) 2017/10842 (ОРГО).
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
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) № 651/2014, изменен с Регламент (ЕС) 2017/1084.
Приемането на промените е необходима, тъй като в момента съществуващи
разпоредби от Правилника са в несъответствие с влезлия в сила на 10 юли 2017 г.
Регламент (ЕС) 2017/1084 изменящ Регламент (ЕС) № 651/2014, с който в обхвата на
ОРГО бяха въведени нови разпоредби срещу премествания (член 14, параграф 16 и
член 2, точка 61а от ОРГО) в схеми за регионална инвестиционна помощ. Промените в
ОРГО наложиха да бъдат извършени изменения във всички схеми за регионална
инвестиционна помощ, освободени от задължението за уведомяване по чл. 108,
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.).
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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
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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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 въведе забрана за
предоставянето на регионална инвестиционна помощ на бенефициери, прехвърлили
или планиращи на прехвърлят същата или подобна дейност или част от нея от
предприятие в една от договарящите страни по Споразумението за ЕИП към
предприятието, в което се извършват подпомаганите инвестиции, на територията на
друга договаряща страна по Споразумението за ЕИП. Друга промяна в ОРГО (чл. 31,
пар. 3, буква „б“) предвижда разширяване на обхвата на приемливите разходи при
предоставяне на помощ за обучение, съгласно чл. 31 от ОРГО, чрез включването на
разходите за настаняване на обучаващите и обучаваните, които до момента не бяха
допустими за възстановяване, към приемливите разходи по проекта за обучение.
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 ОРГО.
Измененията в ОРГО наложиха промени в съществуващите две схеми за държавна
помощ. Съгласно чл. 58, пар. 5 от изменения ОРГО, съществуващите схеми останаха в
сила през предвидения шест месечен период на приспособяване, след което считано от
10 януари 2018 г. бяха временно прекратени до влизането в сила на промените в
ППЗНИ, за което Европейската комисия беше уведомена по надлежния ред.
Неотстраняването на несъответствията на съществуващите текстове на ППЗНИ с
промените в ОРГО ще възпрепятства ефективното и непрекъснато прилагане
финансовите насърчителни мерки по реда на ЗНИ и ППЗНИ, представляващи
държавна помощ, за насърчаването на изпълнението на сертифицирани
инвестиционни проекти по ЗНИ, за които е заявено ползването им, както и
привличането на потенциални инвеститори.
Във връзка с изложеното са изготвени промени в ППЗНИ, които въвеждат в
приложното му поле новите разпоредби на ОРГО. 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, като Европейската комисия ще бъде
уведомена по надлежния ред.
Предвиждат се и прецизиране и облекчаване на съществуващия ред за прилагане на
някои от финансовите мерки по ЗНИ.
В съответствие с прието изменение на чл. 87, ал. 11 от ДОПК (изм. и доп. - ДВ, бр. 92
от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) следва да отпадане един от изискуемите документи
в процедурата по издаване на сертификат по ЗНИ - документ за липсата на парични
задължения към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК, предоставян до този
момент от инвеститорите (чл. 4, ал. 3 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.).
В съответствие с прието допълнение на чл. 5, ал. 4 от ЗОАРАКСД (доп. - ДВ, бр. 103
от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) следва да отпадне и друг от изискуемите документи
в процедурата по издаване на сертификат по ЗНИ - свидетелство за съдимост за лицата
– български граждани, които представляват и управляват дружеството-заявител, или
са заявители-физически лица (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
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чуждестранните граждани, попадащи в някоя от посочените категории, остава
изискването за представяне на свидетелство за съдимост, издадено от държавата им на
обичайно пребиваване.
Във връзка с влизането в сила на новия Закон за държавните помощи (ЗДП) (обн. ДВ.
бр. 85 от 24 октомври 2017 г.) следва да бъдат актуализирани и някои от препратките в
ППЗНИ към разпоредби от ЗДП.
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.).
Към момента ППЗНИ е в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 651/2014
преди приемането на промените. В тази връзка в чл. 58, ал. 1 от ППЗНИ предвижда
забрана за предоставянето на индивидуални регионални инвестиционни помощи,
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. С
приемането на промените забраната следва да се замени с новата разпоредба срещу
премествания (член 14, параграф 16 от ОРГО), изключваща предоставянето на
регионална инвестиционна помощ за бенефициери извършили преместване към
предприятието, в което предстои да бъде осъществена първоначалната инвестиция, за
която се иска помощ, през двете години, предхождащи заявлението за помощ, или
планиращи да направят това за период до две години след приключването на
първоначалната инвестиция, за която се иска помощ. С промени в Секция V.
Деклариране на обстоятелства, точка 9 от Заявлението по чл. 18, ал. 1 от ЗНИ,
представляващо Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 от ППЗНИ, се предвижда и
представянето на декларативно потвърждение на изпълнението на горепосоченото
изискване от страна на инвеститора, кандидатстващ за издаването на сертификат по
ЗНИ. Въвежда се и дефиницията на термина „преместване“ като нова точка 26 от ДР
към ППЗНИ. С въвеждането на промените съществуващото приложно поле на
регионалната помощ ще бъде разширено в съответствие с промените в ОРГО, като се
има предвид, че помощ за предприятие, което е закрило дадена дейност може да
попадне в приложното поле на член 14 от ОРГО, доколкото това не представлява
преместване.
По отношение на реда и условията за прилагане на мярката по чл. 22в от ЗНИ за
финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация
на новоназначените служители, в чл. 46, ал. 1, т. 1-4 от ППЗНИ са определени
допустимите разходи по проекта за обучение, като до момента разходите за
настаняване на обучаващите и обучаваните не бяха допустими с изключение на
минималните необходими разходи за настаняването на обучаващите се, които са
работещи с увреждания, определени в съответните нормативни актове. С приемането
на промяна в чл. 46, ал. 1, т. 2 от ППЗНИ, в съответствие с новата разпоредба на чл. 31,
пар. 3, буква „б“ от ОРГО, обхвата на допустимите разходи за възстановяване ще бъде
разширен като посочените разходи ще станат също допустими за възстановяване.
С промените ще бъдат прецизирани и редът и условията по чл. 40, ал. 4 от ППЗНИ за
прилагането на мярката по чл. 22б от ЗНИ за финансово подпомагане за изграждане на
елементи на довеждаща техническа инфраструктура. Към момента, е предвидена
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възможност инвеститорът да изгради инфраструктурата за своя сметка, която в
последствие следва да прехвърли на държавата или общината, като се има предвид, че
мярката се прилага в случаите на изграждане на елементи на довеждаща техническа
инфраструктура, публична държавна или общинска собственост, след което
извършените разходи да му бъдат възстановени в срок от 60 дни. Тази възможност,
въведена в приложното поле на ППЗНИ през 2010 г. (изм. и доп. ДВ, бр. 62 от
10.08.2010 г.) се явява несъвместима с реда за прилагане на мярката по отношение на
приложимите режими на „не държавна помощ“ / „държавна помощ“ определен в чл.
36-38 от ППЗНИ. В тази връзка с промените се предлага тази опция да отпадне като
остане редът предвиден за възстановяване на извършените разходи от собственика на
публичната техническа инфраструктура.
Предлага се и облекчаване на съществуващия ред за прилагане на мярката по чл. 22д
от ЗНИ определен в чл. 61г, ал. 4 и 6 от ППЗНИ, предвиждащ поетапно
възстановяване на извършените разходи за осигурителни и здрави вноски за
разкритите с проекти нови работни места за определен период от време, като
ежегодно след 31 март на текущата година се отпускат средства за възстановяване на
реално извършените разходи през предходната година. Предвижда се въвеждане на
алтернативна възможност за еднократно възстановяване на извършените разходи за
целия период на прилагане на мярката, приложима за инвестиционни проекти
предвиждащи създаването на голям брой работни места, с цел облекчаване на
ежегодното отчитане. С оглед на големия интерес от прилагането на мярката по чл.
22д от ЗНИ се предвижда приоритетно насърчаване на инвестициите на бенефициенти
(на ниво грапа), които до момента не са я ползвали.
Предвижда се и намаляване на административната тежест за инвеститори
кандидатстващи за издаване на сертификат за клас инвестиция или приоритетен
инвестиционен проект. Съгласно съществуващия ред в Приложение № 1 към чл. 4, ал.
1 от ППЗНИ, Секция I, текстът след Раздел 7, инвеститорите следва да представят към
заявлението за сертифициране документ за липсата на парични задължения към
община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК и свидетелство за съдимост за
българските граждани, които участват в управлението на юридическото лице-заявител
или са заявители. С промените, тези документи ще бъдат събирани служебно от БАИ и
МИ, в качеството им на компетентни органи по комплексно административно
обслужване, на основание съответно чл. 87, ал. 11 от ДОПК и чл. 5, ал. 4 от
ЗОАРАКСД.
Във връзка с влизането в сила на новия Закон за държавните помощи (ЗДП) (обн. ДВ.
бр. 85 от 24 октомври 2017 г.) някои от съществуващите препратки в ППЗНИ към
разпоредби от ЗДП не са актуални.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Към момента не са извършвани последващи оценки на въздействието.
2. Цели:
С промените се цели:
- Привеждането на ППЗНИ в съответствие с последно приетите изменения в ЗНИ с и
промените в ОРГО в сила от 10 юли 2017 г., въвеждащи нови разпоредби срещу
преместванията (член 14, параграф 16 и член 2, точка 61а от ОРГО) в схеми за
регионална инвестиционна помощ съгласно ОРГО, които наложиха изменения във
всички схеми за регионална инвестиционна помощ, освободени от задължението за
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уведомяване по чл. 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския
съюз в съответствие с Регламент (ЕС) № 651/2014, в т.ч. и в двете съществуващи
схеми за държавна помощ по ЗНИ и ППЗНИ. Приемането на проекта на акт 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
непрекъснатото предоставяне на финансови насърчителни мерки, които са важен
инструмент на провежданата инвестиционна политика.
- Разширяване на обхвата на допустимите 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, в съответствие с
промените в ОРГО.
- Прецизиране на реда и условията за прилагане на мярката по чл. 22б от ЗНИ за
финансово подпомагане за изграждане на елементи на довеждаща техническа
инфраструктура, съобразно изискванията на действащите национални и европейски
правила в областта на държавните помощ.
- Облекчаване на реда за прилагане 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.
- Намаляване на административната тежест за инвеститори, кандидатстващи за
получаване на сертификат за клас инвестиция или приоритетен инвестиционен проект
по ЗНИ, посредством отпадането на два от изискуемите документи в процедурата по
сертифициране - документ за липсата на парични задължения към община по смисъла
на чл. 162, ал. 2 от ДОПК и свидетелство за съдимост за българските граждани, които
участват в управлението на юридическото лице-заявител или са заявители, и
събирането им по служебен път от БАИ и МИ.
- Привеждане на ППЗНИ в съответствие с новия ЗДП.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Заинтересованите страни, във връзка с въвеждането на ЗНИ в съответствие с
промените в ОРГО, са:
-

съществуващи и потенциални инвеститори, осъществяващи/планиращи да
осъществят инвестиционни проекти с издаден сертификат по ЗНИ и
ползващи/планиращи да ползват финансови насърчителни мерки,
представляващи държавна помощ по реда на ЗНИ и ППЗНИ. За периода от
2008 г. до края на 2017 г. по реда на ЗНИ са сертифицирани инвестиционните
проекти на 152 инвеститора. В началото на януари са сертифицирани още 10
проекта. От сертифицираните проекти, финансови насърчителни мерки,
представляващи държавна помощ, са ползвали и продължават да ползват общо
18 инвеститора и още 5 ще започнат получаването на такива през тази година.
От сертифицираните общо 55 проекта за периода 2016 – 2017 г., повече от
половината са заявили ползването на финансови насърчителни мерки, които
предстои да бъдат приложени.

-

Министърът на икономиката, в качеството му на администратор на помощ по
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смисъла на § 1, т. 4 от ДР на Закона за държавните помощи, имащ
задължението да приведе съществуващите две схеми за държавна помощ по
ЗНИ и ППЗНИ в съответствие с промените в ОРГО.
-

Българската агенция за инвестиции, подпомагаща министъра на икономиката
при осъществяването на държавната политика в областта на насърчаване на.

-

Министерството на икономиката и Българската агенция за инвестиции в
качеството им на компетентни органи по КАО.

4. Варианти на действие: Проектът на Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на
инвестициите не съдържа разпоредби, свързани с въвеждането на регулаторни режими
по отношение на стопански субекти и поради тази причина вариантите са следните:
Вариант на действие 0 „Без действие“:
При този вариант не се приема проекта на Постановление за изменение и допълнение
на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите и правилника
не се привежда в съответствие са промените в ОРГО.
След изтичането на шестмесечния период на приспособяване, през който
съществуващите схеми за държавна помощ по ЗНИ и ППЗНИ останаха в сила, считано
от 10 януари 2018 г. приемът на нови заявление за сертифициране е спрян и
финансовите насърчителни мерки по ЗНИ и ППЗНИ, представляващи държавна
помощ, освободена от задължението за уведомяване в съответствие с ОРГО, не да
могат да бъдат прилагани до влизането в сила на промените в ППЗНИ. В тази връзка,
неприемането на проекта на акт ще възпрепятства насърчаването на изпълнението на
сертифицирани инвестиционни проекти в страната, както и привличането на
потенциални такива. Невъзможността за ползване на заявените финансови стимули, за
които е доказан стимулиращия ефект на помощта, и които са били основание за
взимане на инвестиционно решение за позициониране на планираната инвестиция в
страната, както и заявяването на нови такива, би предизвикало изключително
негативен международен отзвук по отношение на инвестиционната среда в България,
като се има предвид, че голяма част от сертифицираните инвеститори са водещи
международни компании в съответната осъществявана от тях дейност. Това би било
предпоставка за отказ на инвеститорите от изпълнение на инвестиционните им
намерения в страната или за изпълнението им в много по-малки размери от
първоначално планираните. Ще бъдат значително ограничени и възможностите за
привличане на нови инвеститори.
Освен неприложимостта на процедурата по сертифициране и насърчаване на
инвестиционни проекти по реда на ЗНИ и ППЗНИ, при неприемане на промените:
-

Обхватът на допустимите разходи по проект за обучение за който се заявява
ползването на мярката за финансово подпомагане по чл. 22в от ЗНИ ще остане
ограничен, изключвайки разходите за настаняване на обучаващите и
обучаваните и несъответстващ на новите разпоредби на ОРГО;

-

Редът за прилагане на мярката по чл. 22б от ЗНИ за финансово подпомагане за
изграждане на елементи на довеждаща техническа инфраструктура, ще
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продължи да включва опция за възстановяване на разходите извършени от
инвеститора, която се явява неприложима и подвеждаща за инвеститорите;
-

Редът за прилагане 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 намя да бъде облекчен.

-

Няма да бъде намалена административната тежест за инвеститорите,
кандидатстващи за издаването на сертификат по ЗНИ. Няма да бъде въведен
изцяло предвидения в чл. 87, ал. 11 от ДОПК, чл. 5, ал. 4 от ЗОАРАКСД и чл.
36, ал. 4 от АПК ред за служебно събиране на информация и документи за
нуждите на съответното производство, които са налични при друг
административен орган.

-

ППЗНИ няма да е приведен в съответствие с новия ЗДП.

Вариант на действие 1 „Приемане на проекта на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за насърчаване на инвестициите“:
При този вариант ще бъдат приети измененията в ППЗНИ, с които правилникът ще
бъде приведен в съответствие с промените в ОРГО и съществуващите схеми за
регионална инвестиционна помощ и за помощ за обучение (които са временно
прекратени, във връзка с изтичането на шестмесечния преходен период на 09 януари
2018 г.), ще бъдат изменени в съответствие с промените в ОРГО. В резултат, ще бъде
подновен приемът на заявления за сертифициране и прилагането на финансовите
насърчителни мерки по ЗНИ, представляващи държавна помощ, в т.ч.: финансово
подпомагане за изграждане на елементи на довеждаща техническа инфраструктура по
чл. 22б от ЗНИ, представляващо държавна помощ; финансово подпомагане за
обучение на персонала по чл. 22в от ЗНИ; финансово подпомагане за частично
възстановяване на разходите за осигурителни и здравни вноски на наетите с проекти
по реда на чл. 22д от ЗНИ; финансови мерки за приоритетни инвестиционни проекти.
Това ще позволи насърчаването на изпълнението на значими за българската
икономика инвестиционни проекти с издаден сертификат по реда на ЗНИ в
планираните срокове и съгласно планираните размери на инвестициите в нови
дълготрайни материални и нематериални активи и на броя на създаваните с тях нови
работни места, както и привличането на нови инвестиции.
С приемането на премените ще бъдат прецизирани и редът и условията за прилагане
на насърчителните мерки по чл. 22б и 22в от ЗНИ за финансово подпомагане за
изграждане на елементи на довеждаща техническа инфраструктура и за обучение,
определени съответно в чл. 40, ал. 4 и чл. 46, ал. 1, т. 2 от ППЗНИ, съобразно
приложимите национални и европейски правила в областта на държавните помощи.
Ще бъде облекчен и редът за прилагане 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 определен в чл. 61г, ал. 4 и 6 от
ППЗНИ, посредством въвеждането на алтернативна възможност за еднократно
възстановяване на извършените разходи след края на периода на прилагане на
мярката.
Също така ще отпаднат като изискуеми документи от заявителите в производството по
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издаване на сертификат за клас инвестиция или приоритетен инвестиционен проект по
ЗНИ - документ за липсата на парични задължения към община по смисъла на чл. 162,
ал. 2 от ДОПК, издаван от съответната община по местонахождение на инвестицията и
свидетелство за съдимост за българските граждани, които участват в управлението на
юридическото лице-заявител или са заявители. Посочените документи ще бъдат
събирани по служебен път от БАИ и МИ, в качеството им на компетентни органи по
КАО, на основание чл. 87, ал. 11 от ДОПК и чл. 5, ал. 4 от ЗОАРАКСД. По този начин
ще бъде изцяло въведен редът по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, чл. 5, ал. 4 от ЗОАРАКСД и
чл. 36, ал. 4 от АПК за служебно събиране на информация и документи за нуждите на
производството по издаване на сертификат по ЗНИ и ще бъде намалена
административната тежест за инвеститорите.
ППЗНИ ще бъде приведен в съответствие с новия ЗДП.
5. Негативни въздействия:
Вариант на действие 0 „Без действие“:
Икономически негативни въздействия:
Непривеждането на съществуващите схеми за държавна помощ по ЗНИ и ППЗНИ в
съответствие с промените в ОРГО, ще възпрепятства процеса на сертифициране и
прилагане на финансовите мерки по ЗНИ и ППЗНИ. Това ще предизвика отрицателен
международен отзвук от страна на вече сертифицирани инвеститори заявили
ползването им и избрали България като инвестиционна локация, във връзка с
възможността за ползване не мерките и ще затрудни изпълнението на планираните
проекти като се има предвид стимулиращия ефект на помощта. Ще бъдат значително
ограничени и възможностите за привличане на нови инвеститори. Невъзможността за
предоставяне на финансовите мерки по ЗНИ ще направи България
неконкурентоспособна на страните от ЦИЕ по отношение на предлаганите
инвестиционни стимули, в резултат на което страната ни ще загуби конкурентните си
позиции в привличането на чуждестранни инвестиции.
Заявителите (юридически или физически лица), кандидатстващи за издаването на
сертификат за клас инвестиция или приоритетен инвестиционен проект по ЗНИ ще
продължат да предоставят документи, които следва да бъдат събирани по служебен
път от администрацията.
Социални негативни въздействия:
Невъзможността за сертифициране на нови инвестиционни проекти и прилагането на
финансовите насърчителни мерки по ЗНИ и ППЗНИ би възпрепятствало изпълнението
на потенциални и вече сертифицирани инвестиционни проекти, разкриващи голям
брой нови високоплатени работни места за квалифицирани специалисти, включително
в райони с висока безработица, водещо до подобряване на конкурентоспособността,
преодоляване на регионалните различия в социално-икономическото развитие,
намаляване на безработицата и повишаване на благосъстоянието. Това би довело до
осъществяването на планираните проекти в ограничени размери или дори до отказ от
осъществяване на инвестиции в страната, което би имало и негативни социални
аспекти.
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Екологични негативни въздействия:
Не са идентифицирани.
Вариант на действие 1 „Приемане на проекта на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за насърчаване на инвестициите“:
Приемането на Постановлението няма да доведе до икономически, социални,
екологични и други негативни въздействия.
6. Положителни въздействия:
Вариант на действие 0 „Без действие“: при този вариант не са идентифицирани
положителни въздействия.
Вариант на действие 1 „Приемане на проекта на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за насърчаване на инвестициите“:
Икономически положителни въздействия:
Осигуряването на ефективен процес на насърчаване на инвестициите в страната
посредством сертифициране и предоставяне на административни и финансови
насърчителни мерки по реда на ЗНИ и ППЗНИ (вкл. при облекчени условия) ще има
значително положително въздействие върху икономическото развитие на страната,
посредством: увеличаване на нивата на инвестициите в дълготрайни материални
активи и притока на преки чуждестранни инвестиции; нарастване на инвестициите за
научни изследвания, иновации и технологично развитие в производства и услуги с
висока добавена стойност при спазване принципите на устойчиво развитие; постигане
на икономически ръст и повишаване на конкурентоспособността на българската
икономика; създаване на нови високопродуктивни работни места и повишаване на
благосъстоянието.
Приемането на проекта на Постановление ще доведе и до намаляване на
административната тежест за заявителите в процедурата по издаване на сертификат за
клас инвестиция или за приоритетен инвестиционен проект по ЗНИ чрез премахване
на задължението за предоставяне на два документа, издавани от друг държавен орган,
които следва да бъдат събирани по служебен път от компетентния административен
орган по КАО.
Социални положителни въздействия:
Осигуряването на процеса по сертифициране и прилагане на финансовите
насърчителни мерки по реда на ЗНИ и ППЗНИ, в съответствие с европейските правила
в областта на държавните помощи, ще позволи ефективното насърчаване и
осъществяване на значими инвестиционни проекти на територията на цялата страна,
за изграждането на нови или за разширяване на съществуващи производства и услуги,
създаващи добавена стойност и разкриващи голям брой нови работни места, при
спазване на принципите на устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност.
Изпълнението на планираните проекти ще доведе до положителни социални

10
въздействия.
Екологични положителни въздействия: Инвестиционните проекти с издаден
сертификат по реда на ЗНИ и ППЗНИ се изпълняват в икономически дейности от
производствения сектор и сектора на услугите, в съответствие с приложимите
процедури и изисквания, съгласно екологичното законодателство.
7. Потенциални рискове: Не са идентифицирани потенциални рискове от
приемането на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
 Ще се намали
☐ Няма ефект
Проектът на Постановление цели намаляване на административната тежест за
заявителите, кандидатстващи за издаването на сертификат по ЗНИ за насърчаване на
изпълнението на инвестиционните им проекти на територията на страната,
посредством отпадането на два от изискуемите документи, което ще намали разходите
и времето на заявителите за подготовка и окомплектоване на необходимите документи
за сертифициране.
С въвеждането на алтернативна възможност за прилагане на мярката по чл. 22д от
ЗНИ при еднократно възстановяване на реално извършените разходи за осигурителни
и здравни вноски за целия период на прилагане на мярката през годината следваща
годината на завършването й, разходите на инвеститорите за ежегодно отчитане и
одитиране на извършените разходи за предходната година ще бъдат ограничени до
еднократно отчитане.
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
С проекта на акт не се създават нови регулаторни режими.
9. Създават ли се нови регистри?
С проекта на акт не се създават нови регистри.
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия
(МСП)?
 Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
С приемането на проекта на Постановление, ППЗНИ ще бъде приведен в съответствие
с промените в ОРГО, което ще позволи непрекъснатото предоставяне на финансови
насърчителни мерки по ЗНИ и ППЗНИ, представляващи държавна помощ, за
насърчаването на изпълнението на сертифицирани инвестиционни проекти на
инвеститори – български и чуждестранни физически или юридически лица, в т.ч.
МСП-та.
С приемането на промените ще бъде намалена и административната тежест за
заявителите – физически или юридически лица, в т.ч. МСП, кандидатстващи за
издаването на сертификат по ЗНИ за насърчаване на изпълнението на
инвестиционните им проекти на територията на страната, посредством отпадането на
два от изискуемите документи.
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11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
 Не
12. Обществени консултации:
Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на
икономиката и на Портала за обществени консултации в съответствие с изискванията
на Закона за нормативните актове и Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
 Да
☐ Не
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Г-н Желяз Енев, директор на дирекция „Икономически
политики за насърчаване“
Дата: ……….. 2018 г.
Подпис:

