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Проект! 
 

 
 

УТВЪРДИЛ: 
 

   ……………………………………….. 

    
   ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

   МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА 
 

 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА 
ОБУЧЕНИЕ, ЗА ПОДПОМАГАНЕТО НА КОИТО Е ЗАЯВЕНА МЯРКА ЗА РЕГИОНАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА 

ПОМОЩ И/ИЛИ ПОМОЩ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И 
ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ 

 
 

Част А. Използвани термини и съкращения 

ЗНИ – Закон за насърчаване на инвестициите 

ППЗНИ – Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите 

Регламент (ЕС) № 651/2014- 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.) и 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.) 

Схема за регионална инвестиционна помощ – разпоредбите на ЗНИ и ППЗНИ, уреждащи условията за прилагане на мерките за 

насърчаване на инвестициите за възстановяване на разходи за осигуровки при инвестиции от клас А, клас Б и приоритетни 

инвестиционни проекти и за прехвърляне/учредяване на вещни права върху имоти на цени по-ниски от пазарните,  

освобождаване от държавна такса за смяна на предназначението на терени и грант за приоритетни инвестиционни проекти, в 

съответствие с Регламент (ЕС) № 651/2014; 
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Схема за помощ за обучение – разпоредбите на ЗНИ и ППЗНИ, уреждащи условията за прилагане на мярката за помощ за обучение 

за работници и служители, назначени на работни места, пряко създадени с изпълнението на сертифициран инвестиционен 

проект, в съответствие с Регламент (ЕС) № 651/2014; 

Регламент (ЕС) № 1407/2013 - Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на 

членове 107 и 108 от Договора за функционирането на европейския съюз към помощта de minimis; 

Практическо ръководство – Практическото ръководство за Регламент (ЕС) № 651/2014 (“Practical Guide to the GBER – General Block 

Exemption Regulation – Frequently Asked Questions”), публикуван на адрес : 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html. 

Интерактивна платформа – Интерактивната платформа на Европейската комисия за въпроси и отговори по държавните помощи  

 e-State aid WIKI е достъпна на адрес:  

 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?spaceKey=StateAid&title=Homepage  

 
Част Б. Цел и предмет на Методологията 

С настоящата Методология за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и проекти за обучение се определя начинът за 

оценка на документите по чл. 4, ал. 1 от ППЗНИ, когато за инвестиционния проект, съответно проекта за обучение се предоставя 

държавна помощ по реда на ППЗНИ. 

Документите по чл. 4, ал. 1 от ППЗНИ са заявлението за издаване на сертификат за клас А, клас Б или приоритетен инвестиционен 

проект, по образец съгласно приложение № 1 от ППЗНИ и документите, посочени в него. 

На основание чл. 6а, ал. 4 от ППЗНИ, проверката, извършвана служебно или чрез изискване удостоверяването на обстоятелства чрез 

представяне на документи, се прави при: 

- прилагането на схемите за регионална инвестиционна помощ и за помощ за обучение за насърчаване на инвестициите по реда на 

ППЗНИ, включително при мониторинг от страна на Европейската комисия по спазването на условията на Регламент (ЕС) № 651/2014 

при прилагането на схемите в период от 10 години след последното предоставяне на помощ по всяка от схемите; 

- сключването на договор или споразумение/меморандум по реда на ППЗНИ;  

- осъществяването на контрола на сключените договори и по изпълняваните инвестиционни проекти. 

 

Цел на проверката 

Когато е заявена мярка, попадаща в схемата за регионална инвестиционна помощ, целта на проверката е да установи, че: 

- представен е инвестиционен проект за изпълнение на инвестиция в дълготрайни материални и нематериални активи, която е 

допустима за подпомагане с регионална инвестиционна помощ по Регламент (ЕС) № 651/2014; 

- за инвестицията са налице стимулиращ ефект от получаването на помощта; 

- инвеститорът, като получател на помощта, е предприятие, за което няма пречки да получи помощ; 

- исканата помощ като размер и като процент (интензитет) спрямо допустимите разходи по инвестицията няма да надхвърлят 

определените в ППЗНИ, Регламент (ЕС) № 651/2014 или друг акт за публично финансиране от структурите на ЕС максимален размер 

и интензитет за регионална инвестиционна помощ, включително като се вземе предвид очакваните или вече получени помощи или 

финансиране за същата инвестиция със същите допустими разходи, самостоятелно или като част от единен инвестиционен проект. 

 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?spaceKey=StateAid&title=Homepage
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Когато е заявена мярка за финансово подпомагане за изграждане на техническа инфраструктура по чл. 22б от ЗНИ и глава пета от 

ППЗНИ, целта на проверката е да установи, че при сключването на договор за прилагането на мярката по глава пета от ППЗНИ, в 

съответствие с § 10б, във връзка с § 10а от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗНИ и чл. 38 от ППЗНИ: 

- при прилагането на мярката няма да е налице предоставяне на помощ (съгласно чл. 36 от ППЗНИ), или  

- ако при прилагането на мярката ще е налице помощ, да се установи получателя й, и ако тя може да се класифицира като 

минимална помощ - че са спазени условията за предоставяне на минимална помощ по Регламент (ЕС) № 1407/2013 за помощта и за 

получателя (съгласно чл. 37 от ППЗНИ), или 

-  ако при прилагането на мярката ще е налице помощ, да се установи получателя й, и ако тя не може да се класифицира като 

минимална помощ - че са спазени условията за предоставяне на ad hoc помощ по Регламент (ЕС) № 651/2014 за помощта и за 

получателя (съгласно чл. 38 от ППЗНИ), или 

- мярката е помощ, която не е минимална и не попада в обхвата на груповото освобождаване на държавни помощи (съгласно чл. 39 

от ППЗНИ). 

 

Когато е заявена мярка, попадаща в схемата за помощ за обучение, целта на проверката е да установи, че: 

- представен е проект за обучение, който е допустим за подпомагане с помощ за обучение по Регламент (ЕС) № 651/2014; 

- за проекта за обучение е налице стимулиращ ефект от получаването на помощта; 

- инвеститорът, като получател на помощта, е предприятие, за което няма пречки да получи помощ; 

- исканата помощ като размер и като процент (интензитет) спрямо допустимите разходи по проекта за обучение няма да надхвърли 

определените в ППЗНИ, Регламент (ЕС) № 651/2014 или друг акт за публично финансиране от структурите на ЕС максимален размер 

и интензитет за помощ за обучение, включително като се вземе предвид очакваните или вече получени помощи или финансиране за 

същата инвестиция със същите допустими разходи. 

 

Проверката се извършва: 

В процедурата преди издаване на сертификат за инвестиция клас А, клас Б или приоритетен инвестиционен проект за установяване 

на съответствие на планираната инвестиция и обстоятелствата, касаещи инвеститора с условията на схемата за регионална 

инвестиционна помощ, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 2, б. „а“ от ЗНИ. 

В процедурата преди издаване на сертификат за инвестиция клас А, клас Б или приоритетен инвестиционен проект за установяване 

на приложимия режим по чл. 36 – 39 от ППЗНИ, когато е заявена мярка за финансово подпомагане за изграждане на техническа 

инфраструктура по чл. 22б от ЗНИ и глава пета от ППЗНИ. 

В процедурата преди издаване на сертификат за инвестиция клас А, клас Б или приоритетен инвестиционен проект, ако е 

представена достатъчно информация или при разглеждане на искане от инвеститор по чл. 42, ал. 1, т. 1 от ППЗНИ за отпускане на 

средства за обучение за установяване на съответствие на проекта за обучение и инвеститора с условията на схемата за помощ за 

обучение, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от ЗНИ. 

При сключване на договор за предоставяне на мярка, при отчитане изпълнението на договора и инвестиционния проект/проекта за 

обучение, съгласно чл. 6а, ал. 4 от ППЗНИ. 
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При проверката следва да се ползват и разясненията в съображенията в преамбюла на Регламент (ЕС) № 651/2014, дефинициите в 

чл. 2 от Регламент (ЕС) № 651/2014 и отговорите в Практическото ръководство, като по-важните от тях са посочени в съответните 

критерии за проверка по-долу. 

 

 

Проверката се извършва от: 

1. Българската агенция за инвестиции – при разглеждане по чл. 11, ал. 2 от ППЗНИ на заявление за издаване на сертификат за 

инвестиция клас А, клас Б и приоритетен инвестиционен проект, когато има заявена мярка за ползване имаща характер на държавна 

помощ, включително на мярката за финансово подпомагане за изграждане на техническа инфраструктура по чл. 22б от ЗНИ и глава 

пета от ППЗНИ. 

При необходимост се изискват по реда на чл. 12, ал. 1 от ППЗНИ становища от компетентните органи за специфична икономическа 

дейност/произвеждани продукти, за предварителна преценка на възможностите за прилагане на мерки за насърчаване (например за 

оценка на размера на таксата за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, която би била дължима в 

случая; за обстоятелствата относно собствениците, операторите и ползвателите на техническата инфраструктура, за изграждането 

на която е заявена финансова подкрепа по чл. 22б ЗНИ; за съвместимостта на проекта за обучение с условията на Регламент (ЕС) № 

651/2014 относно недопустимостта на обучение за спазване на задължителните национални стандарти за обучение) или ако следва 

да бъдат приложени процедурите по глава трета от Закона за държавните помощи.   

При представяне на мотивираното предложение по чл. 13, ал. 2 от ППЗНИ от изпълнителния директор на Българската агенция за 

инвестиции до министъра на икономиката за издаване или за отказ за издаване на сертификат, в него се посочва изрично, че е 

направена проверката по тази Методология, резултатите от проверката по критериите и изводите за условията, при които заявената 

мярка ще е допустима за предоставяне. В случай, че проверката е показала, че не са налице условията за предоставяне на 

минимална помощ или на схемите за помощ и Регламент (ЕС) № 651/2014, се включват и данни за уведомяването на инвеститора за 

това. 

 

2. Министерство на икономиката – при подготовката на документи за одобряване от Министерския съвет и сключване на 

договор/меморандум по ППЗНИ при разглеждане на искане за прилагане на насърчителна мярка по чл. 34, т. 1, чл. 42, ал. 1, т. 1 и 

чл. 61б, т. 1 от ППЗНИ и мерките за приоритетни инвестиционни проекти по чл. 66, ал. 1, т. 3 и т. 8 от ППЗНИ. 

При необходимост се изискват по реда на чл. 12, ал. 1 от ППЗНИ становища от компетентните органи за предварителна преценка на 

възможностите за прилагане на мерки за насърчаване (например за съвместимостта на проекта за обучение с условията на 

Регламент (ЕС) № 651/2014 относно недопустимостта на обучение за спазване на задължителните национални стандарти за 

обучение), включително когато във връзка със задължението си по Секция V, т. 3 от заявлението по чл. 4, ал. 1 от ППЗНИ, 

инвеститорът е уведомил за настъпване на обстоятелства по чл. 13 и 13а от ЗНИ или за промяна в обстоятелствата относно 

инвестиционния проект по чл. 12 от ЗНИ.   

Резултатите от проверката се представят в доклада до Министерския съвет, като в него се посочва изрично, че е направена 

проверката по тази Методология, резултатите от проверката по критериите и изводите за условията, при които заявената мярка ще е 

допустима за предоставяне. 

Класирането на проектите се извършва по реда на чл. 35, ал. 2 до 9 от ППЗНИ, като се вземат предвид и одобрените разходни 
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тавани по бюджетна на Министерството на икономиката за следващите години в бюджетната прогноза, одобрена по реда на Закона 

за публичните финанси. 

 

3. Министерство на икономиката/Българската агенция за инвестиции, съобразно решението на Министерския съвет за 

одобряване сключването на договор за предоставяне на съответната мярка – при отчитането изпълнението на договора и 

инвестиционния проект/проекта за обучение и разглеждане на постъпили искания за плащане, ако помощта се предоставя на 

няколко части.  

 

 
Част В. Критерии и начин на извършване на проверка 

 
І. При подадено искане за издаване на сертификат за клас инвестиция и заявена мярка, имаща характер на помощ, 

извън помощ за обучение, се извършва следната проверка за установяване на допустимост на представения 

инвестиционен проект, на кандидата за помощ и на размера и интензитета на очакваната помощ, по следните критерии: 

 
 

№ Критерии: ДА НЕ  НП1 Източник на информация 

1 

Проектът попада минимум в една от следните категории инвестиции: 

1. създаването на ново предприятие,  

2. разширяването на съществуващо предприятие/дейност,  

3. диверсификация (разнообразяване) на производството на предприятието/дейността 

с нови продукти 

4. съществена промяна в цялостния производствен процес на съществуващо 

предприятие/дейност 

Заб.: Инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи за създаването на 

ново предприятие, разширяването на съществуващо предприятие/дейност, 

диверсификация (разнообразяване) на производството на предприятието/дейността с 

нови продукти или съществена промяна в цялостния производствен процес на 

съществуващо предприятие/дейност по чл. 12, ал. 2, т. 1 ЗНИ се насърчават по реда на 

закона и правилника като се взема предвид понятието „establishment” по смисъла на чл. 

2, т. 49, буква „а” от Регламент (ЕС) № 651/2014, съответно понятието „стопански обект” 

в официалния превод на български език на чл. 2, т. 49, буква „а” от Регламент (ЕС) № 

651/2014, при условие, че то се отнася до инвестицията (инвестиционния проект), обект 

на подпомагане. 

   

Заявление (Приложение № 

1 към чл. 4, ал. 1 ППЗНИ): 

 - секция І, раздел 1А, 

„Кратка информация за 

икономическата дейност 

на заявителя” 

- секция ІІІ, раздел 1 

                                            
1 Неприложимо. 
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Понятията „enterprise” и „undertaking” по смисъла на чл. 2, т. 2, 18 и 24 от Регламент (ЕС) 

№ 651/2014, със съответния им превод на български език като „предприятие” и понятието 

„undertaking” по смисъла на чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013, със 

съответния му превод на български език като „предприятие” се отнасят за субекта, 

получаващ помощта и се разграничават от понятието „предприятие” по чл. 12, ал. 2, т. 1 

ЗНИ, представляващо обекта на подпомагане. 

 

Допълнителни насоки: Отговори по въпроси 30 и 34 от Практическото ръководство. 

 

2 

Основната дейност на инвеститора или дейността, за която кандидатства за финансиране, 

не е в някоя от следните области:  

2.1. в сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 

1379/2013; 

2.2. в първичното производство и търговията на селскостопански продукти; 

2.3. във въгледобивния сектор; 

2.4. в стоманодобивния сектор; 

2.5. в корабостроителния сектор; 

2.6. в производството на синтетични влакна; 

2.7. транспортния сектор и свързаната с него инфраструктура и превоза на стоки по 

тръбопроводи; 

2.8. производството и дистрибуцията на електроенергия и енергийните 

инфраструктури, производство и разпределение на газ, пара и климатизация; 

2.9. закриването на неконкурентоспособни въглищни мини в съответствие с Решение 

2010/787/ЕС на Съвета (ОВ L 336, 21.12.2010 г.); 

2.10. изпълнение на концесионни договори за концесия за ползване по Закона за 

концесиите или за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства, 

включително дейности в добивната промишленост съгласно раздел Б от NACE Rev. 2; 

2.11. за изпълнение на приватизационни договори по Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол; 

2.12. в изпълнение на компенсаторни (офсетни) споразумения. 

 

Допълнителни насоки: Отговори по въпроси 60 и 69 от Практическото ръководство. 

 

 

 

   

Заявление (Приложение № 

1 към чл. 4, ал. 1 ППЗНИ): 

- секция ІІІ, раздел 5, т. 4 

„Икономическа дейност и 

произвеждани продукти”; 

- секция V, т. 3. 

 

Определения в § 2б на ДР 

на ППЗНИ. 

 

Интернет страница 

Reference And Management 

Of Nomenclatures на 

Eurostat за съпоставка на 

действащите кодове на 

продукти и услуги спрямо 

Комбинираната 

коменклатура, използвана 

в Анекс І към Договора за 

функционирането на ЕС - 

http://ec.europa.eu/eurosta

t/ramon/relations/index.cfm

?TargetUrl=LST_REL  

При необходимост, 

становище от НСИ по чл. 

12, ал. 1, т. 1 ППЗНИ. 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/relations/index.cfm?TargetUrl=LST_REL
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/relations/index.cfm?TargetUrl=LST_REL
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/relations/index.cfm?TargetUrl=LST_REL
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Проверка за регистрация в 

регистъра по Наредба № 3 

от 29.01.1999 г. за 

създаване и поддържане 

на регистър на 

земеделските стопани 

 

 

3 

Инвеститорът не извършва дейност (основна или допълнителна) в горните сектори по т. 

2.1 или 2.2 или ще води отделна счетоводна отчетност, която да гарантира отделяне на 

дейностите и/или разграничаване на разходите, така че дейностите в горепосочените 

сектори по т. 2.1 и 2.2 да не се ползват от безвъзмездната помощ, предоставена по 

настоящата процедура 

 

 

 

   

Декларация за държавни 

помощи 

 

Счетоводната политика на 

дружеството  

 

Справки от Годишния 

отчет за дейността по 

Закона за 

статистиката/Закона за 

счетоводството 

 

Извлечения от 

счетоводната система на 

инвеститора по отношение 

на начина на отчитане на 

разходите за различните 

дейности (ако е било 

приложимо до момента) – 

за възнаграждения на 

персонала, за 

административни и 

режийни разходи, за 

суровини, за 

дълготрайните материални 

и нематериални активи, 

свързани със съответната 

дейност и др. 
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Проект на сметкоплан, 

утвърден от ръководството 

на предприятието с 

включени в него 

обособените счетоводни 

сметки /подсметки/ 

специално открити за 

проекта. От 

извлеченията/счетоводнит

е записи по посочените в 

индивидуалния 

сметкоплан сметки следва 

да е видно 

разграничаването на 

разходите, така че 

дейностите в 

горепосочените сектори (т. 

3) да не се ползват от 

безвъзмездната помощ за 

проекта. 

 

 

Проверка на място при 

необходимост.  

 

4 

Искането за помощ и инвестиционният проект са свързани с придобиването на 

дълготрайни материални и нематериални активи и свързаните с тях работни места и не са 

пряко свързани с изнесени количества, с изграждането и функционирането на 

дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи на Инвеститора във връзка с износ. 

 

 

   

Заявление (Приложение № 

1 към чл. 4, ал. 1 ППЗНИ): 

- секция ІІІ 

„Инвестиционен проект” 

- секция ІV „Насърчителни 

мерки” 

 

5 

Искането за помощ и изпълнението на инвестиционния проект не са поставени в 

зависимост от използване на местни за сметка на вносни стоки. 

 

 
   

Заявление (Приложение № 

1 към чл. 4, ал. 1 ППЗНИ): 

- секция ІІІ 

„Инвестиционен проект”- 

секция ІV „Насърчителни 
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мерки” 

 

6 

Кандидатът не е предприятие - обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване 

вследствие на предходно решение на Европейската комисията, с което дадена помощ се 

обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния  пазар. 

 
 

   

Декларация за държавни 

помощи; 

 

Публичен регистър на 

Европейската комисия 

(http://ec.europa.eu/compe

tition/elojade/isef/index.cfm

?clear=1&policy_area_id=3)

: 

проверка по вид решение 

– отрицателно решение с 

възстановяване. 

 

Удостоверение за 

наличието или липсата на 

задължения от 

Националната агенция по 

приходите по чл. 87, ал. 6 

от ДОПК – за публични 

държавни вземания по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, 

т. 6 от ДОПК (събрано по 

служебен път на 

основание чл. 87, ал. 11 от 

ДОПК) – по решения на 

Европейската комисия за 

възстановяване на 

неправомерно 

предоставена държавна 

помощ 

 

7 

Кандидатът не е предприятие в затруднено положение и по отношение на него не е 

изпълнено нито едно от следните обстоятелства:  

7.1 В случай на акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно 

   

Заявление (Приложение № 

1 към чл. 4, ал. 1 ППЗНИ): 

- секция V, т. 1 

 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
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дружество с акции или кооперация или други дружества по Приложение I към Директива 

2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от три години), неговият записан 

акционерен/дялов капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. 

Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други 

елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води 

до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания 

акционерен/дялов капитал. За целите на настоящата разпоредба под понятието 

„дружество с ограничена отговорност" се разбира по-специално видовете дружества, 

посочени в приложение I към Директива 2013/34/ЕС, а понятието „акционерен капитал" 

включва, когато е уместно, премии от акции. 

7.2 В случай на събирателно дружество, командитно дружество или едноличен търговец 

или други лица по Приложение II към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което 

съществува по-малко от три години), капиталът, вписан в баланса на дружеството, е 

намалял с повече от половината поради натрупани загуби. За целите на настоящата 

разпоредба под понятието „дружество, при което поне някои съдружници носят 

неограничена отговорност за задълженията на дружеството", се разбира по-специално 

типовете дружества, посочени в приложение II към Директива 2013/34/ЕС. 

7.3 Предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на 

критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна 

несъстоятелност по искане на неговите кредитори. 

7.4 Предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема 

или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е 

обект на план за преструктуриране. 

7.5 Предприятието не е МСП и през последните две години: 

    аа) съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било по-голямо 

от 7,5; и 

    бб) съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на основата на 

EBITDA, е било под 1,0. 

Отчет за приходите и 

разходите и Счетоводен 

баланс; Търговски 

регистър; 

 

Отговори на ЕК по 

отношение на 

изчислението по т. 1.  - 

http://stateaid.minfin.bg/bg/
page/522  
 

 

8 

Кандидатът е микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни 

предприятия и Приложение І на Регламент (ЕС) № 651/2014.    

Декларация за 

обстоятелствата по чл. 3 и 

чл. 4 от ЗМСП 

9 

Работата по проекта не е започнала преди подаването на заявление за издаване на 

сертификат. 

 
   

Заявление (Приложение № 

1 към чл. 4, ал. 1 ППЗНИ): 

- секция V, т. 4 и т. 

http://stateaid.minfin.bg/bg/page/522
http://stateaid.minfin.bg/bg/page/522
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Допълнителни насоки: Съображение 18 от преамбюла към Регламент (ЕС) № 651/2014, 

отговори по въпроси 17 и 34 от Практическото ръководство. 

10 

 

Извлечения от 

счетоводната система на 

инвеститора по отношение 

на извършвани разходи за 

строителни работи по 

местонахождение на 

инвестицията, поръчка на 

оборудване или други 

дейности, в периода преди 

подаването на 

заявлението. 

 

Проверка на място при 

необходимост. 

 

1

0 

Заявлението (Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 ППЗНИ) е попълнено и съдържа: 

10.1 наименование и големина на предприятието, 

10.2 описание на проекта, включително неговата начална и крайна дата,  

10.3 местонахождение на проекта,  

10.4 списък с разходите по проекта,  

10.5 вид на помощта и размер на публичното финансиране, необходимо за 

проекта.  

 

 

   

Заявление (Приложение № 

1 към чл. 4, ал. 1 ППЗНИ): 

- Секция І, раздели 1А, 1Б 

и 6. 

- Секция ІІІ, раздел 5, т. 5 

и 7. 

- Секция ІІІ, раздел 8. 

- Секция ІІІ, раздел 5, т. 1 

и 2 и раздел 6, т. 4. 

- Секция ІV, т. 3.2, 3.3, 

4.4, 5, 6.2.3 и 8. 

 

1

1 

Заявлението (Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 ППЗНИ) е попълнено и от него може да се 

определи очаквания размер на допустимите разходи по подкрепяния инвестиционен 

проект, преди приспадане на данъци и други такси, които ще могат да бъдат отчетени с 

ясни и конкретни документни доказателства, като ясно са разграничени разходните 

елементи, формиращи: 

- допустимите инвестиционни разходи за материални и нематериални активи по чл. 

54 ППЗНИ (за големи предприятия разходите за нематериални активи не могат да 

надвишават 50 на сто от общите допустимите инвестиционни разходи по проекта) 

   

Заявление (Приложение № 

1 към чл. 4, ал. 1 ППЗНИ): 

- секция ІІІ, раздел 2 и 5; 

- секция ІV, т. 6. 
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- допустимите разходи във връзка със заетите лица по чл. 57, ал. 2 ППЗНИ 

1

2 

Общата стойност на допустимите разходи по инвестиционни проекти (за създаването на 

ново предприятие, разширяването на съществуващо предприятие/дейност, 

диверсификация (разнообразяване) на производството на предприятието/дейността с 

нови продукти съществена промяна в цялостния производствен процес на съществуващо 

предприятие/дейност), чието изпълнение инвеститорът (на ниво група) е започнал в 

рамките на три години преди датата на проекта, за който се иска помощ по реда на ЗНИ, в 

рамките на същата административно-териториална единица – област (представляващи 

взети заедно единен инвестиционен проект) не надхвърлят 50 млн. евро (или 25 млн. 

евро за проекти в преработката на селскостопански продукти). 

   

Декларация за държавни 

помощи 

 

По отношение на 

наличието на група:  

- Данни за лица, 

притежаващи над 50% от 

капитала на заявителя по 

секция І, раздел 2 от 

заявлението и проверка в 

ТР или други налични 

правно-информационни 

системи, дали групата 

притежава други 

дружества, извършващи 

дейност в страната; 

- Данни за групата 

секция І, раздел 5 от 

Заявлението и проверка в 

ТР или други налични 

правно-информационни 

системи, дали групата 

притежава други 

дружества, извършващи 

дейност в страната; 

 

По отношение на 

наличието на „единен 

инвестиционен проект”се 

извършва проверка за 

други подпомагани 

инвестиционни проекти в 

същата административно-

териториална единица 

„област” с регионална 

инвестиционна помощ за 
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заявителя или лицата, 

установени, че са в група 

с него: 

- обявени данни на сайта 

на МИ за предоставени 

помощи по ЗНИ; 

- проверка в 

Информационната система 

за управление и 

наблюдение на 

Структурните инструменти 

на ЕС в България (ИСУН и 

ИСУН 2020); 

- проверка в Публичен 

регистър на Европейската 

комисия. 

 

 

1

3 

За същите допустими разходи, които се припокриват частично или напълно с 

подпомагания по реда на ППЗНИ проект, инвеститорът е получил друга държавна или 

минимална помощ с установен размер или финансиране от Европейския съюз, 

управлявано централно от институциите, агенциите, съвместни предприятия или други 

органи на ЕС, което не е пряко или косвено под контрола на Република България. 

   

Декларация за държавни 

помощи 

 

Информационна система 

"Регистър на минималните 

помощи" - 

http://minimis.minfin.bg/ 

 

Модул за прозрачност на 

ЕК (State Aid Transparency 

Award Module) - 

https://webgate.ec.europa.

eu/competition/transparenc

y/public?lang=bg  

 

Публичен регистър на 

Европейската комисия - 

http://ec.europa.eu/compet

ition/state_aid/register/  

http://minimis.minfin.bg/
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=bg
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=bg
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=bg
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
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Информационната система 

за управление и 

наблюдение на 

Структурните инструменти 

на ЕС в България (ИСУН и 

ИСУН 2020) - 

http://umispublic.governme

nt.bg/Default.aspx, 

http://2020.eufunds.bg/   

1

4 

Размерът на: 

1. исканата регионална инвестиционна помощ в подкрепа на проекта по ЗНИ и 

2. ако проектът по ЗНИ е част от единен инвестиционен проект с допустими разходи 

над 50 млн. евро – получената помощ за останалата част от единния 

инвестиционен проект, 

не надвишава 

1. коригирания размер на помощта за големи инвестиционни проекти (в случаите когато 

единният инвестиционен проект е с допустими разходи между 50 и 100 млн. евро) и 

2. максималния размер по чл. 4, параграф 1, буква „а” от Регламент (ЕС) № 651/2014, а 

именно коригирания размер на помощта, изчислен по механизма, определен в член 2, 

точка 20 от Регламент (ЕС) № 651/2014, за инвестиция с допустими разходи от 100 млн. 

евро (или 12 млн. евро за проекти в преработката на селскостопански продукти). 

Или  

3. най-благоприятния процент на финансиране в приложимите правила на 

законодателството на ЕС – ако за проекта Инвеститорът е получил финансиране от 

Европейския съюз, управлявано централно от институциите, агенциите, съвместни 

предприятия или други органи на ЕС, което не е пряко или косвено под контрола на 

Република България. 

 

Заб. Размерът на помощта по ЗНИ при заявена мярка за прехвърляне/учредяване на 

вещни права върху имоти на цени по-ниски от пазарните и  освобождаване от държавна 

такса за смяна на предназначението на терени е брутният грант еквивалент на помощта, 

съгласно  чл. 30, ал. 2, т. 2 и чл. 31, ал. 2, т. 19 от ППЗНИ. 

   

Заявление (Приложение № 

1 към чл. 4, ал. 1 ППЗНИ): 

- секция ІV 

 

Декларация за държавни 

помощи 

1

5 

Интензитетът на исканата по ЗНИ регионална инвестиционна помощ не надхвърля (освен 

ако друго не е определено в разпоредбите, разписващи съответната мярка в ППЗНИ):  

50 на сто (съответно 25 на сто, ако инвестицията се изпълнява в Югозападния район на 

планиране), увеличени с до 20 процентни пункта за помощите за инвестиции, 

   

Съпоставка на размер на 

помощта с размера на 

допустими разходи, 

установени съгласно 

http://umispublic.government.bg/Default.aspx
http://umispublic.government.bg/Default.aspx
http://2020.eufunds.bg/
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предоставени на малки предприятия, и с до 10 процентни пункта за помощите, 

предоставяни на средни предприятия (като с това увеличаване не може да се нарушава 

изискването на чл. 12, ал. 2, т. 6 ЗНИ), с изключение на помощите, предоставяни в полза 

на големи инвестиционни проекти, за които се прилага адаптирания таван на помощ, 

съгласно Картата на регионалните помощи за периода 2014-2020 за Република България 

((С)2014/ 4093 final от 25.06.2014 г.) и помощите за дейности в преработката на 

селскостопански продукти. 

 

Ако по проекта има допустими инвестиционни разходи и допустими разходи за заплати, то 

интензитетът се изчислява или на основата на инвестиционните разходи или на разходите 

за заплати. 

 

Заб. Изискването на чл. 12, ал. 2, т. 6 ЗНИ посочва, че 40 на сто от допустимите разходи 

за материални и нематериални активи се финансират чрез собствени ресурси или чрез 

външно финансиране под форма, която изключва публична подкрепа.  

указанията по-горе. 

 

Източниците на 

финансиране посочени в 

Заявлението  (Приложение 

№ 1 към чл. 4, ал. 1 

ППЗНИ): 

- секция ІІІ, раздел 3 и 

представените документи. 

1

6 

Интензитетът на исканата по ЗНИ регионална инвестиционна помощ и получената друга 

държавна или минимална помощ за същите допустими разходи, които се припокриват 

частично или напълно с подпомагания по реда на ППЗНИ проект не надхвърля: 

50 на сто (съответно 25 на сто, ако инвестицията се изпълнява в Югозападния район на 

планиране), увеличени с до 20 процентни пункта за помощите за инвестиции, 

предоставени на малки предприятия, и с до 10 процентни пункта за помощите, 

предоставяни на средни предприятия (като с това увеличаване не може да се нарушава 

изискването на чл. 12, ал. 2, т. 6 ЗНИ), с изключение на помощите, предоставяни в полза 

на големи инвестиционни проекти, за които се прилага адаптирания таван на помощ, 

съгласно Картата на регионалните помощи за периода 2014-2020 за Република България 

((С)2014/ 4093 final от 25.06.2014 г.) и помощите за дейности в преработката на 

селскостопански продукти. 

 

Ако по проекта има допустими инвестиционни разходи и допустими разходи за заплати, то 

интензитетът се изчислява или на основата на инвестиционните разходи или на разходите 

за заплати. 

 

Заб. Изискването на чл. 12, ал. 2, т. 6 ЗНИ посочва, че 40 на сто от допустимите разходи 

за материални и нематериални активи се финансират чрез собствени ресурси или чрез 

външно финансиране под форма, която изключва публична подкрепа.  

   

Съпоставка на размер на 

помощта с размера на 

допустими разходи, 

установени съгласно 

указанията по-горе. 

 

Източниците на 

финансиране посочени в 

Заявлението  (Приложение 

№ 1 към чл. 4, ал. 1 

ППЗНИ): 

- секция ІІІ, раздел 3 и 

представените документи 

1

7 

Интензитетът на исканата по ЗНИ регионална инвестиционна помощ, получената друга 

държавна помощ за същите допустими разходи, които се припокриват частично или 
   

Съпоставка на размер на 

помощта с размера на 
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напълно с подпомагания по реда на ППЗНИ проект и всяко друго финансиране от 

Европейския съюз, управлявано централно от институциите, агенциите, съвместни 

предприятия или други органи на Съюза, което не е пряко или косвено под контрола на 

Република България, за същите допустими разходи не може да надвишава най-

благоприятния процент на финансиране в приложимите правила на законодателството на 

ЕС. 

допустимите разходи, 

установени съгласно 

указанията по-горе. 

1

8 

Инвеститорът не е извършвал преместване по смисъла на § 1, т. 26 от ДР на ППЗНИ* към 

предприятието, в което предстои да бъде осъществена първоначалната инвестиция, за 

която се иска помощ, през двете години, предхождащи заявлението за помощ, и се 

ангажира да не прави това за период до две години след приключването на 

първоначалната инвестиция, за която се иска помощ. 

 

*„Преместване“ по смисъла на § 1, т. 26 от ДР на ППЗНИ означава прехвърлянето на 

същата или подобна дейност или част от нея от предприятие в една от договарящите 

страни по Споразумението за ЕИП (първоначално предприятие) към предприятието, в 

което се извършват подпомаганите инвестиции, на територията на друга договаряща 

страна по Споразумението за ЕИП (подпомагано предприятие). Прехвърляне е налице, ако 

продукт или услуга в първоначалното и в подпомаганото предприятие поне отчасти 

преследва същите цели и отговаря на търсенето или нуждите на едни и същи клиенти и 

води до загуба на работни места в същата или подобна дейност в едно от първоначалните 

предприятия на бенефициера в ЕИП. 
 
Заб. Инвеститорът следва да се разглежда на ниво група. „Група предприятия“ са 

свързани предприятия по смисъла и при условията на Приложение 1 от Регламента (ЕС) 

№ 651/2014“. 

(Група предприятия означава „предприятие майка“ и всички негови дъщерни 

предприятия, като „предприятие майка“ означава предприятие, което контролира едно 

или повече дъщерни предприятия и съответно „дъщерно предприятие“ означава 

предприятие, което се контролира от предприятие майка, включително дъщерно 

предприятие на крайно предприятие майка.) 

   

Заявление (Приложение № 

1 към чл. 4, ал. 1 ППЗНИ): 

- секция V, т. 9. 

 

Декларация за държавни 

помощи 

 

Доклад за дейността  и 

приложението, част от 

годишния финансов 

отчет/консолидирания 

годишен финансов отчет, 

за предприятията, които 

изготвят такова, съгласно 

Закона за счетоводството, 

както и аналогичен 

официален документ на 

дружеството-майка на 

бенефициера, ако такъв е 

публикуван на интернет 

страницата на 

дружеството-майка – за 

двете години, 

предхождащи заявлението 

за издаване на 

сертификат. 

1

9 

Ако проектът се изпълнява от голямо предприятие и е за промяна в производствения 

процес, допустимите разходи надхвърлят данъчната амортизация на активите, свързани с 

дейността, която предстои да бъде модернизирана, през предходните три финансови 

години.  

 

   

Декларация за държавни 

помощи 

 

Извлечения от 

счетоводната система на 
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Допълнителни насоки: Отговори по въпроси 78 до 83 от Практическото ръководство. инвеститора по данъчните 

амортизации за активите, 

свързани с дейността, 

която предстои да бъде 

модернизирана. 

 

2

0 

Ако проектът е за диверсификацията на съществуващо предприятие, допустимите разходи 

трябва да надхвърлят с поне 200 на сто балансовата стойност на активите, които се 

използват повторно, както са осчетоводени през финансовата година преди започването 

на работата по проекта. 

 

Допълнителни насоки: Отговори по въпроси 78 до 83 от Практическото ръководство. 
   

Декларация за държавни 

помощи 

 

Извлечения от 

счетоводната система на 

инвеститора по отношение 

на балансовата стойност 

на активите, които се 

използват повторно. 

 

2

1 

Допустимите разходи по инвестиционния проект са свързани с придобиване на 

дълготрайни материални и нематериални активи, които са нови и ще бъдат закупени от 

трети страни, несвързани с продавача. 

 

 

   

Заявление (Приложение № 

1 към чл. 4, ал. 1 ППЗНИ): 

- секция ІІІ, раздел 1 и 

раздел 5, т. 2; 

 

Данни за лица, 

притежаващи над 50% от 

капитала на заявителя по 

секция І, раздел 2 от 

заявлението и проверка в 

ТР или други налични 

правно-информационни 

системи, дали групата 

притежава други 

дружества, извършващи 

дейност в страната; 

 

Данни за групата секция 

І, раздел 5 от Заявлението 

и проверка в ТР или други 

налични правно-
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информационни системи, 

дали групата притежава 

други дружества, 

извършващи дейност в 

страната; 

 

 

2

2 

При инвестиции в дейности, свързани с преработката на селскостопански продукти: 

 

22.1. Исканата помощ като размер и инвестиционният проект са свързани с 

придобиването на дълготрайни материални и нематериални активи и свързаните с тях 

работни места и не са пряко свързани с цената или количеството на селскостопански 

продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от 

инвеститора, нито със задължението помощта да бъде прехвърлена частично или изцяло 

на първичните производители. 

 

22.2. Дейността по инвестиционния проект, след въвеждането му в експлоатация, 

предвижда извършване на операции върху селскостопански продукт, от която се получава 

също селскостопански продукт и които не представляват дейности, осъществявани на 

място в земеделско стопанство, които са необходими за подготовката на животински или 

растителен продукт за първата му продажба, включително на прекупвачи или 

преработватели. 

 

22.3. Инвеститорът не осъществява и с въвеждането в експлоатация на инвестицията няма 

да осъществява дейности по първично производство на селскостопански продукти и/или 

подготовка на животински или растителен продукт за първа продажба в земеделско 

стопанство, включително първа продажба на прекупвачи и преработватели или тези 

дейности са или ще бъдат разделени, а разходите за тях - разграничени по начин 

гарантиращ, че помощта не се ползва за първичното производство и/или подготовката за 

първа продажба на селскостопанския продукт. 

 

Допълнителни насоки: 

- по отношение на понятието „земеделско стопанство”: чл. 4, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 

1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за 

установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за 

подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент 

(ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета; 

   

Заявление (Приложение № 

1 към чл. 4, ал. 1 ППЗНИ): 

- секция ІІІ, раздел 5, т. 3 

„Описание на 

производствения процес” и 

4 „Икономическа дейност и 

произвеждани продукти”; 

- секция V, т. 3. 

 

Определения в § 2б на ДР 

на ППЗНИ. 

 

Интернет страница 

Reference And Management 

Of Nomenclatures на 

Eurostat за съпоставка на 

действащите кодове на 

продукти и услуги спрямо 

Комбинираната 

номенклатура, използвана 

в Анекс І към Договора за 

функционирането на ЕС 

 

При необходимост, 

становище от МЗХ и НСИ 

по чл. 12, ал. 1, т. 1 

ППЗНИ. 

 

Проверка за регистрация в 

регистъра по Наредба № 3 
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- по отношение на понятието „преработватели” – чл. 12 от Закона за храните. 

 

22.4. помощ не се предоставя, ако за същите допустими разходи инвеститорът е 

получател на подпомагане по програми и мерки, администрирани от Държавен фонд 

„Земеделие“.  

 

от 29.01.1999 г. за 

създаване и поддържане 

на регистър на 

земеделските стопани 

 

Проверка за регистрация в 

националните регистри на 

Българска агенция по 

безопасност на храните и 

Регионалните здравни 

инспекции към 

Министерство на 

здравеопазването 

 

Декларация за държавни 

помощи 

 

Счетоводната политика на 

дружеството  

 

Справки от Годишния 

отчет за дейността по 

Закона за 

статистиката/Закона за 

счетоводството 

 

Извлечения от 

счетоводната система на 

инвеститора по отношение 

на начина на отчитане на 

разходите за различните 

дейности (ако е било 

приложимо до момента) – 

за възнаграждения на 

персонала, за 

административни и 

режийни разходи, за 
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суровини, за 

дълготрайните материални 

и нематериални активи, 

свързани със съответната 

дейност и др. 

 

Проект на сметкоплан, 

утвърден от ръководството 

на предприятието с 

включени в него 

обособените счетоводни 

сметки /подсметки/ 

специално открити за 

проекта. От 

извлеченията/счетоводнит

е записи по посочените в 

индивидуалния 

сметкоплан сметки следва 

да е видно 

разграничаването на 

разходите, така че 

дейностите в 

горепосочените сектори (т. 

3) да не се ползват от 

безвъзмездната помощ за 

проекта. 

 

Становище от Държавен 

фонд „Земеделие”. 

 

Проверка на място при 

необходимост.  

2

3 

При заявена мярка по чл. 22б ЗНИ, за предоставяне на средства за изграждане на 

техническа инфраструктура се извършва следната проверка: 

- инфраструктурата ще бъде публична държавна или общинска собственост; 

- инфраструктурата не попада в границите на имота на заявителя, където ще се 

осъществява инвестиционния проект; 

   

Нормативните актове, 

уреждащи съответната 

материя. 

Информация от 

собственика на бъдещата 



 

21 
 

- собственикът на инфраструктурата ще извърши проектирането и изграждането по 

реда на Закона за обществените поръчки; 

- ползватели на бъдещата инфраструктура ще бъдат всички съществуващи и 

потенциални потребители, при равни и недискриминационни условия и 

инфраструктурата не е съобразена конкретно с нуждите на заявителя; 

- инфраструктурата не се използва/оперира по икономически начин. 

инфраструктура относно 

местоположението й, 

параметрите, законовите 

основания за 

изграждането й; 

ползвателите; начина на 

експлоатирането й и 

начина и основанието за 

определяне на такси за 

ползването й, ако има 

такива. 

 
 

За принципно одобряване ползването на мярка, имаща характер на регионална инвестиционна помощ при издаването на сертификат за 

инвестиция клас А, клас Б или приоритетен инвестиционен проект е необходимо проверката да е показала резултат, въз основа на 

който е отбелязан: 

- отговор „ДА” по т. 1 до 7, 9, 10, 18, 19 (ако е приложимо, съгласно отговора по т. 1), 20 (ако е приложимо, съгласно отговора по 

т. 1) 21 и 22; 

- отговор „ДА” по т. 14 до 17 на база на информацията по т. 8 и 11 до 13. 

 

При отговор „ДА” по т. 23, предоставянето на средства за изграждането на инфраструктура може да бъде одобрено при условията на чл. 

36 от ППЗНИ. 

При отговор „НЕ” по т. 23 се прави допълнителен анализ за установяване на размера на помощта, на получателя й и на възможностите 

за предоставянето й по реда на чл. 37, 38 или 39 ППЗНИ. 

При анализа се взема предвид, но не само, информация като например: 

- какви стоки и услуги се предоставят чрез използването/оперирането на инфраструктурата по икономически начин; 

- застрашава ли конкуренцията предоставянето на средства за изграждане на инфраструктура на конкретния собственик; има ли 

законов монопол (съобразен с правото на Европейския съюз) при оперирането на инфраструктурата; има ли забрана, 

собственикът на инфраструктурата да оперира на други пазари; 

- приходите от използването на инфраструктурата отговарят ли на пазарната цена за същата стока/услуга; 

- изборът на оператор на инфраструктурата ще бъде ли извършен по открит, прозрачен и недискриминационен начин като се 

зачитат правилата за обществените поръчки; 

- ако икономическия оператор на инфраструктурата беше получил правото да я оперира след като беше изградена, биха ли били 

различни финансовите му задължения към собственика на инфраструктурата (напр. би ли била по-висока концесионната такса, 

ако елементът, който ще се финансира по реда на ЗНИ вече беше изграден при сключване на концесионния договор); 

- за идентифицирания получател на помощ, спазени ли са изискванията по т. 2, 3, 5 до 10 по-горе. 
Допълнителни насоки: Ръководства на Европейската комисия и техните актуализации във връзка с правилата за държавни помощи 
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при финансирането на инфраструктура, http://stateaid.minfin.bg/bg/page/465.  

 

 
ІІ. След сертифициране на проекта, при подадено искане за ползване на насърчителна мярка имаща характер на 

регионална инвестиционна помощ: 

- по чл. 28, ал. 5 ППЗНИ – прехвърляне/учредяване на вещни права върху имоти на цени по-ниски от пазарните и освобождаване 

от държавна такса за смяна на предназначението на терени; 

- по чл. 38 от ППЗНИ – финансиране, изграждането на инфраструктура, при което не са налице условията по чл. 36 и 37 ППЗНИ и 

е установено, че инфраструктурата се изгражда в полза на инвеститора, направена е процедурата по чл. 22 от ЗДП на основание 

чл. 38, ал. 2 от ППЗНИ и са изключени други получатели на помощ; 

- по глава седма „а” от ППЗНИ – финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова 

сметка задължителни осигурителни и здравни вноски; 

- по чл. 66, ал. 1, т. 8 от ППЗНИ – грант за приоритетни инвестиционни проекти, 

точният размер на исканата регионална инвестиционна помощ се взема предвид и се извършват проверки по т.  6 – 8 и 13 – 18 от 

Раздел І по-горе, на база на представена актуална декларация за държавни помощи, справки в информационна система "Регистър 

на минималните", Модула за прозрачност на ЕК (State Aid Transparency Award Module),  Публичен регистър на Европейската комисия, 

ИСУН и ИСУН 2020.  

При предоставянето на помощта се включва условие инвестицията да се поддържа в региона получател най-малко пет години, а в 

случай на малко или средно предприятие — най-малко три години след изпълнението на инвестицията. Това не възпрепятства 

замяната на машини или съоръжения, които са остарели или повредени през този период, при условие че стопанската дейност се 

запазва в засегнатия регион за съответния минимален период.  

Помощта се предоставя в съответствие с Регламент (ЕС) № 651/2014. 

 

 

ІІІ. При междинни плащания и окончателно отчитане изпълнението на подпомогнат проект по сключен договор, ако 

друго не е определено в договора, се извършва проверка по т. 3, 6, 9, 12 – 22 от Раздел І по-горе, на база на представена 

актуална декларация за държавни помощи, отчетни документи за дата на придобиване на активи/започване на 

строителството/назначаване на персонал/други, определени в договора и документни доказателства, които са ясни, конкретни и 

актуални за доказване на придобитите дълготрайни материални и нематериални активи (за големи предприятия разходите за 

нематериални активи не могат да надвишават 50 на сто от общите допустимите инвестиционни разходи по проекта). 

Проверката по т. 3 по Раздел І по-горе включва представяне от инвеститора на индивидуален сметкоплан утвърден от ръководството 

на предприятието с включени в него обособените счетоводни сметки /подсметки/ специално открити за проекта. От 

извлеченията/счетоводните записи по посочените в индивидуалния сметкоплан сметки следва да е видно разграничаването на 

разходите, така че дейностите в горепосочените сектори (І – т. 3) да не се ползват от безвъзмездната помощ по мярката. 

Проверката по т. 18 от Раздел І по-горе включва периода до две години след завършване на проекта. 

Поддържането на инвестицията в региона получател най-малко пет години, а в случай на малко или средно предприятие — най-

малко три години след изпълнението на инвестицията се проверява чрез справки за дейността на инвеститора в Търговския регистър 

http://stateaid.minfin.bg/bg/page/465
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(например за открити производства по ликвидация или несъстоятелност, или за прехвърляне на предприятие по чл. 15 и сл. от 

Търговския закон), в годишните финансови отчети и докладите за дейността на предприятието, справки от Националната агенция по 

приходите за актуалното състояние на трудовите договори в предприятието, при необходимост проверки на място.  

Когато за подпомогнатия проект помощта се предоставя на няколко транша, на основание чл. 7, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 

651/2014: 

1. Размерът на всеки транш се сконтира към датата на предоставяне на помощта като се използва приложимия сконтов лихвен 

процент, определен от Европейската комисия, наличен на електронен адрес:  http://stateaid.minfin.bg/bg/page/424. 

2. В случай, че за подпомогнатия проект е получена друга държавна помощ, нейният размер се определя като размерът на всеки 

транш се сконтира със същия приложим сконтов лихвен процент към датата на предоставяне на тази помощ, както и към датата 

на предоставяне на помощта по ЗНИ, като се взема по-големия получен размер. 

3. Размерът на допустимите разходи, натрупани по проекта към края на отчетния период на всеки междинен отчет се сконтират към 

датата на предоставяне на помощта със същия сконтов лихвен процент. 

4. Размерът по т. 1 се изчислява като процент от размера по т. 3. Процентът не може да надвишава максималния интензитет, 

определен за съответната насърчителна мярка в ППЗНИ. 

5. Размерът по т. 1, събран с размера по т. 2 ако има такъв, се изчислява като процент от размера по т. 3. Процентът не може да 

надвишава максималния интензитет за вида помощ, съобразно Регламент (ЕС) № 651/2014 или акта, по силата на който е 

допустима помощта по т. 2. 

 

ІV. Помощ за обучение 

А. При подадено заявление за сертифициране на инвестиционен проект и заявена мярка за помощ за обучение: 

1. Извършват се общите проверки по т. 2, 3, 4 и 5 по отношение на проекта за обучение, 6, 7 и 8, 9 и 22 по отношение на проекта 

за обучение от Раздел І по-горе. 

2. Извършва се проверка на заявлението по т. 10 от Раздел І по-горе в частта Секция 3, раздел 7 по отношение на наличието на 

данни за: 

1.i. наименование и големина на предприятието, 

1.ii. описание на проекта, включително неговата начална и крайна дата,  

1.iii. местонахождение на проекта,  

1.iv. списък с разходите по проекта,  

1.v.  размер на заявените безвъзмездни средства за проекта за обучение. 

При липса на тези данни, инвеститорът се уведомява, че ползването на мярката би могло да се одобри само при условие, че 

преди започване на работа по проекта за обучение представи заявлението по чл. 42, ал. 1, т. 1 ППЗНИ, в което тези данни 

присъстват. 

3. Проверява се, че размерът на помощта за обучение не надхвърля 2 млн. евро за конкретния проект и максималния интензитет по 

чл. 46, ал. 3 и 4 от ППЗНИ. 

4. Проверява се по реда на т. 11 (по отношение на допустими разходи по чл. 46, ал. 1 от ППЗНИ), 13, 14 (при получено 

финансиране с източник от Европейския съюз по т. 13), 16 (при получени или очаквани други помощи за същия проект със 

същите допустими разходи по отношение на интензитета по чл. 31, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 651/2014) и 17 (при получено 

http://stateaid.minfin.bg/bg/page/424
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финансиране с източник от Европейския съюз по т. 13) от Раздел І по-горе, на база на представената Декларация за държавни 

помощи дали са спазени максималния дали за същите разходи по проекта има получена друга държавна или минимална помощ, 

или финансиране от Съюза, като не се допуска надвишаване на максималния размер на помощта от 2 млн. евро на проект и 

максималния интензитет по чл. 31, пар. 4 от Регламент (ЕС) № 651/2014. 

5. При необходимост, се изисква становище от Министерство на образованието и науката или друга администрация (например 

Министерството на труда и социалната политика, Агенция по заетостта) по чл. 12, ал. 1, т. 2 ППЗНИ, например относно това дали 

обучението се провежда с цел да се спазят задължителните национални стандарти за обучение и др. 

 

Б. След сертифициране на проекта, при подадено искане за ползване на насърчителна мярка за помощ за обучение: 

1. Извършва се обща проверка за промяна на обстоятелствата, установени при проверката по предходната буква А, т. 1, 3 и 4 на 

база на актуална Декларация за държавни помощи, проверка в Информационната система за управление и наблюдение на 

Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН и ИСУН 2020), проверка в Модула за прозрачност на ЕК (State Aid 

Transparency Award Module), проверка в Публичен регистър на Европейската комисия. 

2. Извършва се проверката по предходната буква А, т. 2, ако е било поставено такова условие на инвеститора при 

сертифицирането. 

 

В. При междинни плащания и окончателно отчитане изпълнението на подпомогнат проект по сключен договор се 

извършва проверка по т. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17 и 22 от Раздел І по-горе, на база на представена актуална декларация за 

държавни помощи и други отчетни документи, определени в договора и проверка за съответствие на извършените разходи с 

допустимите разходи по чл. 46, ал. 1 ППЗНИ и недопускане надвишаване на максималния размер на помощта от 2 млн. евро на 

проект и максималния интензитет по чл. 31, пар. 4 от Регламент (ЕС) № 651/2014 и максималните интензитети по чл. 46, ал. 3 и 4 от 

ППЗНИ. 

 

 

V. След сертифициране при подадено искане за ползване на насърчителна мярка имаща характер на минимална 

помощ: 

- по чл. 37 от ППЗНИ – финансиране, изграждането на инфраструктура, при което не са налице условията по чл. 36 ППЗНИ и е 

установено, че инфраструктурата се изгражда в полза на инвеститора и са изключени други получатели на помощ, 

се извършва следната проверка на база на актуална декларация за държавни помощи и Регистъра на минималните 

помощи и се извършват следните действия, за да се счита помощта освободена от условието за уведомяване по чл. 108, 

параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз при изпълнение на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013: 

1. Общият размер на помощта de minimis, предоставяна във всяка държава членка на едно и също предприятие, не надхвърля 

левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години – годината на предоставяне и предходните две. 

2. Помощта de minimis се смята за отпусната в момента, когато законовото право да получи помощта е предоставено на 

предприятието, съгласно приложимия национален правен режим, независимо от датата на плащане на помощта de minimis на 

предприятието. 

3. Таванът, посочен в т. 2, се прилагат независимо от формата на помощта de minimis или от преследваната цел и без значение 
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дали предоставената от държавата членка помощ се финансира изцяло или частично със средства, произхождащи от Съюза. 

Периодът от три бюджетни години се определя според бюджетните години, използвани от предприятието в съответната 

държава членка. 

4. За целите на тавана, посочен в т. 2, помощта се изразява като парични безвъзмездни средства. Всички използвани стойности 

са в брутно изражение - преди облагане с данъци или други такси. В случаите, в които помощта се отпуска под форма, 

различна от безвъзмездна помощ, размерът на помощта е брутният грантеквивалент на безвъзмездна помощ. 

5. Помощ, изплащана на траншове, се сконтира към стойността й към момента на нейното предоставяне. Лихвеният процент, 

който се използва за сконтиране, е сконтовият процент, приложим към момента на отпускане на помощта. 

6. Ако дадено предприятие, което получава мярката по чл. 37 освен дейността по насърчавания проект, изпълнява и 

автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, таванът от 200 000 евро се прилага за 

предприятието, при условие, че чрез отделяне на дейностите или разграничаване на разходите, мярката по чл. 37 не 

представлява помощ за дейността по автомобилни товарни превози.  

7. Ако с предоставянето на мярката по чл. 37 като нова помощ de minimis може да бъде надвишен тавана по т. 2, никоя част от 

тази нова помощ не може да попада в приложното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013. 

8. Размерът на финансовото подпомагане по чл. 37 представлява размера на помощта de minimis. 

9. Помощта по т. 8 представлява предоставяне на финансови средства и се счита за прозрачна, по смисъла на чл. 4, параграф 1 

от Регламент (ЕС) № 1407/2013. 

10. С искането за ползване на мярката по чл. 37, инвеститорът е представил декларация по чл. 34, т. 3 за получени държавни 

помощи, в която включва и информация за получената от същото предприятие помощ de minimis по Регламент (ЕС) № 

1407/2013 или друг регламент. 

11. В случай на сливания или придобивания, информацията по т. 10 включва всички предходни помощи de minimis, предоставяни 

на някое от сливащите се предприятия. 

12. Ако дадено предприятие се разделя на две или повече отделни предприятия, информацията по т. 10 включва помощта de 

minimis, отпусната преди разделянето, когато предприятието, което подава искането се е възползвало от нея. По принцип, 

това е предприятието, поемащо дейностите, за които е била използвана помощта de minimis. Ако предоставянето на такава 

информация не е възможно, помощта de minimis, отпусната преди разделянето, се разпределя пропорционално на базата на 

счетоводната стойност на собствения капитал на новите предприятия към действителната дата на разделянето. 

13. Информацията по предходните алинеи се взема под внимание за да се определи дали с размера на финансовото подпомагане 

по чл. 37 не води до превишаване на тавана по т. 2 при условието на т. 7, както и за целите на натрупването по т. 15 и 16. 

Информацията се проверява по критерия по т. 13 от Раздел І по-горе. 

14. Декларацията за държавни помощи съдържа и информация дали предприятието извършва дейности в секторите рибарство и 

аквакултури и първичното производство на селскостопански продукти, по чл. 2, ал. 5, т. 1 и 2 от ППЗНИ. В тези случаи, 

инвеститорът декларира, че води отделна счетоводна отчетност, която да гарантира отделяне на дейностите и/или 

разграничаване на разходите, така че дейността в посочените сектори да не бъде получател на помощта. 

15.  Помощта по чл. 37 може да се натрупва с помощ de minimis, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията 

от 25 април 2012 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз 

към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (ОВ L 114, 
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26.4.2012 г., стр. 8) до тавана, установен в посочения регламент. Тя може да се кумулира с помощ de minimis, предоставяна 

съгласно други регламенти за помощ de minimis, до тавана по т. 2 и при условието на т. 7. 

16. Помощта по чл. 37 може да се натрупва с държавна помощ, отпусната за същите допустими разходи, ако чрез това натрупване 

не може да се надвиши най-високият приложим интензитет на помощта или размер на помощта, определен в конкретните 

обстоятелства за всеки отделен случай с регламент за групово освобождаване или с решение, приети от Европейската 

комисия. 

17. Преди сключването на съответния договор за предоставяне на помощ по чл. 37, Министерството на икономиката уведомява 

писмено инвеститора за предвиждания размер на помощта и за нейния характер на помощ de minimis, като изрично се 

позовава на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и цитира неговото заглавие и номер на публикация в Официален вестник на 

Европейския съюз. 

18. След сключването на съответния договор, министърът на икономиката уведомява министъра на финансите за предоставената 

помощ по чл. 34, ал. 1 от Закона за държавните помощи и обявява предоставената помощ в регистъра по чл. 51, ал. 1 от 

Закона за държавните помощи. 

19. Министърът на икономиката документира и събира цялата информация относно прилагането на настоящата процедура и 

Регламент (ЕС) № 1407/2013. Така съставените документи съдържат цялата информация, която е необходима, за да се 

докаже, че са спазени условията по Регламент (ЕС) № 1407/2013. Документацията се съхранява за период от 10 бюджетни 

години от датата, на която е предоставена последната помощ по тази глава. 

20. При поискване от Европейската комисия, министърът на икономиката предоставя чрез министъра на финансите цялата 

информация и придружаваща документация, която Европейската комисия счита за необходима за целите на мониторинга на 

прилагането на Регламент (ЕС) № 1407/2013. Информацията и документацията се предоставя на министъра на финансите в 

срок от 15 работни дни или по-дълъг такъв, съгласно определеното в искането. 

 

 
Съгласували:  ......................................................... Лъчезар Борисов, заместник- министър  

 
......................................................... Желяз Енев, директор на   

       дирекция „ИПН“ 

......................................................... Елена Пищовколева, началник на отдел „НИИП“ 
 

Изготвили: ......................................................... Росица Кръстева, главен експерт в отдел „НИИП“ 

       Петя Стоянова, старши експерт в отдел „НИИП“ 

       Моника Владимирова, младши експерт в отдел „НИИП“ 

 

 

 


