
Прилагане на финансовите мерки по Закона за насърчаване на 

инвестициите за 2014 г. - в рамките на бюджета на МИЕ 

№ Инвеститор и получател на средствата по местонахождение на 

инвестицията 

лева за 

2014г. 

Инвестиции по 

договор, 

минимален 

размер млн. лв. 

Нови 

работни 

места -

преки 

1 „Експириън България“ ЕАД - за частично възстановяване на 

извършените разходи за осигурителни и здравни вноски за новоразкритите 

работни места по инвестиционен проект със сертификат за клас А 

„Оптимизиране и развитие на бизнес процеси и високотехнологични 

решения”, гр. София, съгласно РМС № 425 от 25.06.2014 г.* 

196 342 

 

0.8 66 

2 „Бер-Хелла Термоконтрол“ ЕООД - за частично възстановяване на 

извършените разходи за осигурителни и здравни вноски за новоразкритите 

работни места по инвестиционен проект със сертификат за клас А „БХТК 

България” – Производство на елементи за автомобилни климатични 

и отоплителни системи и системи за моторно охлаждане“, общ. 

Божурище, Софийска област, съгласно РМС № 425 от 25.06.2014 г.* 

87 592 

 

35 56 

3 „Пи Пи Ди България“ ЕООД - за частично възстановяване на 

извършените разходи за осигурителни и здравни вноски за новоразкритите 

работни места по инвестиционен проект със сертификат за клас А 

„Разширяване и развитие на административно финансов комплекс и 

звена в сферата на научно-изследователската дейност”, гр. София, 

съгласно РМС № 425 от 25.06.2014 г.* 

148 793 1 83 

4  „АЛС България“ ЕООД - за частично възстановяване на извършените 

разходи за осигурителни и здравни вноски за новоразкритите работни 

места по инвестиционен проект със сертификат за клас А „Откриване на 

втора фабрика за производство на тапицерии за автомобили „Мини 

Купър”, гр. Ихтиман, съгласно РМС № 425 от 25.06.2014 г.* 

32 472 

 

2.6 113 

5  „Кока-Кола Ентърпрайзис Сървисиз България“ ЕООД - за частично 

възстановяване на извършените разходи за осигурителни и здравни вноски 

за новоразкритите работни места по инвестиционен проект със сертификат 

за клас Б „Център за съвместни услуги“, гр. София, съгласно РМС № 

425 от 25.06.2014 г.* 

429 101 

 

1.8 107 

6 „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД - за 

частично възстановяване на извършените разходи за осигурителни и 

здравни вноски за новоразкритите работни места по инвестиционен проект 

със сертификат за клас А „Разширяване на дейността на център за 

обединени услуги на „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз 

Организейшън“ ЕООД, гр. София“, съгласно РМС № 425 от 25.06.2014 

г.* 

396 755.

00 

1.7 169 

7  „Ей Ай Джи Юръп Лимитид (клон България)“ - за частично 

възстановяване на извършените разходи за осигурителни и здравни вноски 

за новоразкритите работни места по инвестиционен проект със сертификат 

за клас А „Създаване на Център за споделени услуги в София – 2014 

г.“, съгласно РМС № 425 от 25.06.2014 г.* 

101 083 5 91 

8 Община Русе - за изграждането на общинска пътна инфраструктура.  

Насърчителната мярка се предоставя и за изпълнението на проекта „Завод 

за производство на електронни и механични части за автомобилната 

индустрия” на „ВИТТЕ Аутомотив България” ЕООД в община Русе, 

прието РМС № 822 от 17.12.2014 г. за анексиране на договор по РМС № 779 

от 12.12.2013г., съгласно заявената мярка при сертифицирането на 

проекта. 

102 154 (посочени през 

2013 г.) 

(посочени 

през 2013 г.) 

 Общо 
в рамките на бюджета на МИЕ за 2014 г. 

1 494 2
95 лв. 

47.9 685 

*Информация по чл.9, ал.5 от Закона за държавните помощи: 

С Решение № 425 на Министерския съвет от 25.06.2014 г. е одобрено предоставянето на насърчителна мярка по чл. 22д от 

Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на 13 дружества, изпълняващи инвестиционни проекти, получили сертификат за клас 

инвестиция („Бер-Хелла Термоконтрол” ЕООД, „Експириън България” ЕАД, “Консентрикс Сървисиз България” ЕООД, „АЛС България” 

ЕООД, „Неона” ООД, „Волаком” АД, „Уолтопия" ООД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън" ЕООД, „Кока Кола

Ентърпрайзис Сървисис България“ ЕООД, „Луксофт България" ЕООД, „Пи Пи Ди България" ЕООД, „Ей Ай Джи Юръп Лимитид (клон 

България), „КолПойнт Ню Юръп" АД). В редове 1-7 по-горе са посочени дружествата, към които има извършени плащания през 2014 

г. 

Чл. 22д от ЗНИ предвижда възможност за предоставяне на средства за частично възстановяване, за период не по-дълъг от 

24 месеца от разкриването на съответното работно място, на направените от инвеститора за негова сметка в качеството му на 

работодател задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително 

пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за работниците и служителите, заели новите работни места, 

разкрити с изпълнението на проекта. С договорите, одобрени с РМС 425 от 2014 г. средства се предоставят за възстановяване на 

направени разходи за всяко работно място за  период от 12 месеца от разкриването му. 

Средствата, определени с Решенията на Министерския съвет се предоставят, съгласно чл. 22д от Закона за насърчаване на 

инвестициите и условията на глава първа, седма и седма „а“ от Правилника за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите, 

в съответствие с изискванията на глава І и глава ІІ, раздел 1, чл. 13 от Регламент (ЕО) №800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. 

относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на чл. 87 и 88 от Договора (Общ 

регламент за групово освобождаване), (ОВ L 214 от 09.08.2008), под формата на държавна регионална помощ за заетост по схема №

Х426/2009 с промяна №Х351/2010 и SA.36402 (13/X), съобщена на Европейската комисия по реда на чл. 9 от Регламента и чл. 9, ал. 

6 от Закона за държавните помощи и против която няма постъпили възражения. 



 

 

 

Прилагане на финансовите мерки по Закона за насърчаване на 

инвестициите за 2013г. - в рамките на бюджета на МИЕ 

№ Инвеститор и получател на средствата по местонахождение на 

инвестицията 

лева за 

2013г. 

Инвестиции по 

договор, 

минимален 

размер млн. лв. 

Нови 

работни 

места -

преки 

1 Община Русе - за изграждането на общинска ВиК инфраструктура.  

Насърчителната мярка се предоставя и за изпълнението на проекта „Завод 

за производство на електронни и механични части за автомобилната 

индустрия” на „ВИТТЕ Аутомотив България” ЕООД в община Русе, 

прието РМС № 779 от 12.12.2013г. 

През 2014 г. Община Русе възстановява на МИЕ 16 615.17 лева 

неизразходвани средства. 

289620 7.5 232 



Прилагане на финансовите мерки по Закона за насърчаване на 

инвестициите за 2012г. - в рамките на бюджета на МИЕТ 

 

№ Инвеститор и получател на средствата по местонахождение на 

инвестицията 

лева за 

2012г. 

Инвестиции по 
договор, 

минимален 
размер млн. лв. 

Нови работни 

места - преки 

1 Столична община - за финансиране изграждането на елементи на 

общинска пътна инфраструктура - път и тротоар. 

Инвестиционен проект: Многопрофилна болница за активно 

лечение за женско здраве „Надежда" на 

„Ива Пропъртиз" ЕООД, гр. София и "МБАЛ за женско здраве - Надежда" 

ООД, гр. София Прието РМС № 1005 от 12.12.2012г. 

199 991 7.97 50 

2 Община Аврен за частично финансиране изграждането на магистрален 

водопровод за 2 общини, съгласно сключен договор от юли 2009 и анекс 

към него, одобрен с РМС № 1020 от 14.12.2012г. Насърчителната мярка се 

предоставя и за изпълнението на инвестициите на „Санаторно-

оздравителен комплекс „Камчия" ЕАД" - инвестиция клас А 

„Изграждане на детски оздравителен лагер „Черноморский" и амфитеатър" 

със сертификат № А- 48/02.08.2012г (параметрите са посочени в колона 4 и 

5) както и на други 2 реализирани проекта (посочени в таблицата за 

2009г.), всички в сферата на здравеопазването и образованието. Проектите

„Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия' (международен детски център)" 

и „Лечебно- диагностичен, балнеологичен и образователен център към 

международния санаторно-оздравителен комплекс „Камчия" са част от 

инвестиционната програма на дружеството на обща стойност над 200 млн. 

лв. 

През 2014 г. Община Аврен възстановява на МИЕ 124 887.33 лева 

неизразходвани средства. 

3 000 000 35.5 376 

3 „Тракия глас България" ЕАД - като насърчителна мярка по чл.66, ал.1, 

т.8, буква „б" от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на 

инвестициите - финансова подкрепа за инвестиции в дълготрайни 

материални активи по приоритетния инвестиционен проект „Производство 

на стъкло и стъклени изделия - Нови инвестиции", съгласно РМС № 1048 от 

20.12.2012г. и схема № X426/2009 с промяна № Х351/2010, съобщена на 

Европейската комисия по реда на реда на Регламен (ЕО) №800/2008г. на 

Комисията * 

1 000 000 298.8 300 

 Общо 
в рамките на бюджета на МИЕТ за 2012г. 

4 199 991 342.27 726 

*Информация по чл.9, ал.5 от Закона за държавните помощи: 

С Решение № 1048 на Министерския съвет от 20.12.2012г. и Решение № 442 от 27 юни 2014 г. на Министерския Съвет е 

одобрено  предоставянето на насърчителна мярка по чл.66, ал.1, т.8, буква „б" от Правилника за прилагане на Закона за 

насърчаване на инвестициите (ППЗНИ) на „Тракия глас България" ЕАД за изпълнение на инвестиционния проект „Производство на 

стъкло и стъклени изделия - Нови инвестиции", отговарящ на изискванията за приоритетен инвестиционен проект по смисъла на 

глава четвърта от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). 

Чл.66, ал.1, т.8, буква „б" от ППЗНИ предвижда възможност за предоставяне на средства за насърчаване на приоритетни 

инвестиционни проекти, във връзка с чл. 22е, ал. 2, т. 1, буква "б" от ЗНИ с до 10 на сто максимален интензитет за инвестиции в 

преработващата промишленост, при изпълнение на не по-малко от 50 на сто от определения минимален размер на инвестицията за 

приоритетните проекти по чл. 63, ал. 1 и 2 или 4 ППЗНИ и в срок до третата година от започването на работата/дейността по 

инвестиционния проект. 

Средствата, определени с Решенията на Министерския съвет се предоставят съгласно чл. 22е, ал. 2, т. 1, буква „б" от ЗНИ и 

условията на глави първа, седма и осма от Правилника за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите в съответствие с 

изискванията на глава I и глава II, раздел 1 от Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно деклариране на 

някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на чл. 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово 

освобождаване), (ОВ, L 214 от 09.08.2008), под формата на държавна регионална инвестиционна помощ по схема № Х426/2009 с 

промяна № Х351/2010 и  SA.36402 (13/X), съобщена на Европейската комисия по реда на чл. 9 от регламента и чл. 9, ал. 6 от Закона 

за държавните помощи и против която няма постъпили възражения, с интензитет от 1,88% (изчислен като сконтирания размер на 

помощта спрямо очакваните разходи за дълготрайни материални активи от 298.8 милиона пева). 

Инвестиционният проект на „Тракия глас България" ЕАД предвижда изграждане на втора поточна линия за плоско стъкло и 

втора пещ за домакинско стъкло и създаването на 300 нови работни места за разширяване на предприятието на дружеството в 

община Търговище, с краен срок на изпълнение не по-късно от м. октомври 2014г. 



Прилагане на финансовите мерки по Закона за насърчаване на 

инвестициите за 2011г. - в рамките на бюджета на МИЕТ 

 

№ Инвеститор и получател на средствата по 

местонахождение на инвестицията 

лева за 

2011г. 

Инвестиции по 

договор, минимален 

размер млн. лв. 

Нови работни 

места -преки 

1 Община Ловеч - за изграждането на общинска пътна 

инфраструктура до индустриален парк и завод на 

"Литекс Моторс" АД в село Баховица, община Ловеч, 

прието РМС № 903 от 09.12.2011г. 

През 2014 г. Община Ловеч възстановява на МИЕ 41 326 

лева неизразходвани средства. 

2 350 246 42.5 250 

2 Община Чепеларе - за финансиране изграждането на 

общинска пътна инфраструктура - кръстовище и част от 

улица до фабрика за ски на „Амер Спортс България" 

ЕООД гр. Чепеларе, прието РМС № 902/09.12.2011г. 

149 754 7.8 105 

 Общо 

в рамките на планирания бюджет за 2011г. на основание 

чл. 15, ал. 3 от ЗНИ 

2 500 000 50.3 355 

Прилагане на финансовите мерки по Закона за насърчаване на 

инвестициите за 2010г. - в рамките на бюджета на МИЕТ 

№ Инвеститор и получател на средствата по 

местонахождение на инвестицията 

2010г. лева Инвестиции по 

договор, минимален 

размер млн. лв. 

Нови работни 

места -преки 

1 Община Ботевград - за изграждане на общинската 

пътна инфраструктура за промишлената зона в Ботевград 

- до новия завод на „Пайплайф" ЕООД - прието 

Решение на МС №608 от 7.09.2010г. 

През 2014 г. Община Ботевград възстановява на МИЕ 

202.70 лева неизразходвани средства. 

240 000 38.4 100 

2 Луфтханза техник София" ООД за възстановяване до 

25% от средствата за специфично обучение за 

професионална квалификация на над 300 специалисти. 

Средствата се предоставят по схема, съобщена на 

Европейската комисия по реда на Регламент (ЕО) 

№800/2008 на Комисията с Решение на МС № 828 от 

11.2010г 

1 637 440 32.0 360 

3 Община Перник - за финансиране изграждането на 

общинската пътна и ВиК техническа инфраструктура, до 

старата индустриална зона на гр. Перник. Окончателно 

доплащане по договора от 2008 г. за проекта на 

"Стомана индъстри" АД 

185 836 143 143 

 Общо 

в рамките на планирания бюджет за 2010г. на основание 

чл. 15, ал. 3 от ЗНИ 

2 063 276     213.4 603 

Прилагане на финансовите мерки по Закона за насърчаване на 

 

инвестициите за 2009 г. 
 

№ Инвеститор и получател на средствата по 

местонахождение на инвестицията 

ПМС за 

2009г. лева 

Инвестиции по план 

и договор, млн. лв. 
Нови работни 

места 

1 „Бизнес Парк София" ЕООД, и "Линднер" АД, Германия за 

инфраструктура в Столична община, ДВ, бр. 45 от 

16.06.2009г. (приключил договор за инвестицията и 

инфраструктурата сключен 2005г.) Финансира се 

последният етап от изградените елементи на публична 

пътна и ВиК техническа инфраструктура в Столична 

община, район „Младост" и район „Витоша" съгласно 

сключения договор, която се ползва и от редица нови 

инвеститори в съседство, вкл. и от жителите в район 

"Младост" и в район "Витоша". 

3160241 162.3 1600 

-преки и непреки 



 

Прилагане на финансовите мерки по Закона за насърчаване на 

инвестициите за 2008 г. 

 

Представените средства на общините са за публична пътна и ВиК инфраструктура, с множество ползватели на 

съществуващите и развиващите се нови индустриални зони. Средствата са предоставени в рамките на 

планирания бюджет на основание чл. 15, ал. 3 от ЗНИ, за прилагане на мерките. 

2. За община Костинброд за общинска пътна и ВиК 

инфраструктура - прието ПМС № 163 от 30 юни 2009г. 

обн., ДВ. бр. 51 от 07.07.2009г. „Хиитсет" ЕООД, - клас А 

/04 от 01.07.2008 г..; в съседство е Ролпласт Груп АД - 

клас А-10/20.12.2008 г. - открито е предприятието в края 

на май 2009 ( 71 млн.лв. инвестиции и 80 р.места ) и 

новият завод на Сен Гобен Вебер България - открит май 

2009г. над 10 млн.лв. инвестиции Сключен договор - 

декември 2008 

843534 101 177 

3. За Община Аврен (с традиционна безработица над 35% 

по висока от средната) за изграждане на магистрален 

водопровод за 2 общини за инвеститори и население: - 

прието ПМС № 161 на МС от 23.06.2009 г. ,обн., ДВ, бр. 

50 от 3.07.2009 г. „Саноторно-оздравителен комплекс 

Камчия" ЕАД за 2 проекта - първи клас и клас А -

здравеопазване и образование - на обща ст-ст за около 

200 млн. лв. Средствата се предоставят в размер на 

сключения договор по ЗОП, след избора на изпълнителя. 

Сключен договор - юли 2009 Не са предоставени 

средствата поради обжалваната от участниците по ЗОП 

процедура повече от 1 година. Мярката е предоговорена 

през 2012 г., с намаляване на сумата, във връзка със 

следващ сертифициран проект на дружеството. 

До 

7699197 

200 1200 - преки 580 и 

непреки 

 Общо средства за довеждаща общинска 

инфраструктура в рамките на планирания бюджет за 

тяхното прилагане на основание чл. 15, ал. 3 от ЗНИ 

До 
11702972 

463.3 2977 

  Предостав   

№ Инвеститор и получател на средствата по 

местонахождение на инвестицията 

ени средства 

2008г. с ПМС 

лева 

Инвестиции по план 

и договор, млн. лв. 

Разкрити 

работни места - 

преки и непреки 

1 Монтюпе АД - Индустриален парк Русе - за община Русе 

(пътна и ВиК инфраструктура и електроразпределение) 

Обн. ДВ, бр. 71 от 21.08.2008г. 

1 956 000 93 600 

2 „Кнауф България" ЕООД, за община Гълъбово Обн. ДВ, 

бр.97 от 11.11.2008г. 

2 656 646 105 100 

3 „Парк индустрия - София Изток" АД за община Елин 

Пелин 

Обн. ДВ, бр. 109 от 23.12.2008г. 

5 129 000 76 2000 

4 „Стомана Индъстри" АД за община Перник Обн. ДВ, бр. 

109 от 23.12.2008г. 

5 129 000 143 140 

5 ХИИТСЕТ ЕООД, за община Костинброд 

в съседство е Ролпласт Груп АД Обн. ДВ, бр. 109 от 
23.12.2008г. 

5 129 000 101 177 

 Общо средства за инфраструктура 19 999 646     558     3017 


