РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № .....
от .............................. 2017 година

ЗА

изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите,
приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2007
г., изм. и доп., бр. 20 и 93 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 24 и 62 от 2013 г., бр. 2, 36 и
94 от 2014 г., бр. 40 и 88 от 2015 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
§ 1. В чл. 4, ал. 3 след думите „по искане на агенцията“ се поставя точка и текстът до
края се заличава.
§ 2. В Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, Секция I, текстът след Раздел 7 се изменя
така:
По отношение на информацията в Секция І, моля приложете:
За заявител юридическо лице, клон и едноличен
търговец:

За заявител физическо лице:

1. Документ, удостоверяващ липсата на задължения 1. Копие от документ за самоличност.
към
общината (по смисъла на чл. 162, ал.2 от
Данъчно - осигурителния процесуален кодекс).
2. Документ, удостоверяващ липсата:
а) на парични задължения към община по
2. Свидетелство за съдимост (когато може да бъде смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчноиздадено в България или в страна членка на ЕС) или осигурителния процесуален кодекс;
клетвена декларация (в останалите случаи), издадено б) на парични задължения, свързани с
не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за плащането на вноски за социалното
предоставянето му
(оригинал
или
нотариално осигуряване;
заверено копие), за:
в) на данъци съгласно правните норми на
- едноличните собственици на капитала;
държавата, в която заявителят е установен.
- управителите;
- членовете на управителните органи, а в случай че 3. Свидетелство за съдимост, издадено не
членове са юридически лица - за техните по-рано от 3 месеца преди крайния срок за
представители в управителния орган.
предоставянето му.

Заключителна разпоредба

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/БОЙКО БОРИСОВ/
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
/ВЕСЕЛИН ДАКОВ/

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
/ВЛАДИМИР ТУДЖАРОВ/

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
“ПРАВНА” НА МИНИСТЕРСТВОТО
НА ИКОНОМИКАТА
/ЗАРА ДОБРЕВА/
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