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Проект! 

 

Мотиви 

към проекта на Закон за  изменение на Закона за насърчаване на 

инвестициите 

 

Изготвянето на настоящия проект е продиктувано от влизането в сила от 10 юли 

2017 г. на Регламент (ЕС) 2017/10841 изменящ Регламент (ЕС) № 651/20142 (ОРГО), с 

който се въвеждат нови разпоредби срещу преместванията (член 14, параграф 16 и член 

2, точка 61а от ОРГО) в схеми за регионална инвестиционна помощ съгласно ОРГО, които 

налагат изменения във всички схеми за регионална инвестиционна помощ, освободени от 

задължението за уведомяване по чл. 108, 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.  

Към момента, мерките за помощ за насърчаване на инвестициите, предоставяни по 

реда на ЗНИ, се прилагат като многосекторна схема за регионална инвестиционна помощ 

и схема за помощ за обучение, в съответствие с изискванията на ЗНИ, Правилника за 

прилагане на ЗНИ (ППЗНИ) и Регламент (ЕС) № 651/2014. Измененията в ОРГО налагат 

приемането на промени в съществуващите две схеми за държавна помощ, като съгласно 

чл. 58, пар. 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014, изменен с Регламент (ЕС) № 2017/1084, е 

предвиден шест месечен период на приспособяване, в който съществуващите схеми 

остават в сила.  

Промяната в ЗНИ е свързана основно с актуализирането на наименованието на 

ОРГО, чрез допълване на изменящия го Регламент (ЕС) 2017/1084 на всички приложими 

места в текста на закона. Въвеждането на забраната срещу преместванията, т.е. 

прехвърлянето на 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, ще бъде изпълнено чрез последаващи промени в ППЗНИ, които 

следва да влязат в сила в рамките на шестмесечния период на приспособяване.  

Изменените схема за регионална инвестиционна помощ и схема за помощ за 

обучение ще влязат в сила едновременно с влизането в сила и на необходимите 

изменения в ППЗНИ. Министерството на икономиката ще изготви обобщена информация 

за изменените схеми, която ще предостави на Европейската комисия по реда и в 

сроковете, предвидени в чл. 9 от Закона за държавните помощи и чл. 11, буква "а" от 

Регламент (ЕС) № 651/2014, изменен с Регламент (ЕС) № 2017/1084. Инвестиционните 

проекти и проектите за обучение с издаден сертификат по ЗНИ, заявили ползването на 
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финансови насърчителни мерки, представляващи държавна помощ, по които работа е 

започнала преди влизането в сила на изменените схеми, ще могат да продължат да бъдат 

насърчавани, ако отговарят на всички условия, определени в тях. 

С приемането на промените ЗНИ ще бъде приведен в съответствие с промените в 

ОРГО. Приемането на проекта на акт ще позволи 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. 

 

 С проекта на акт се правят и други технически промени за прецизиране на 

съществуващи разпоредби на ЗНИ, във връзка с възникнали запитвания от страна на 

инвеститори, кандидатстващи за издаване на сертификат и изпълняващи сертифицирани 

инвестиционни проекти, в т.ч.: 

1. Прецизира се изискването на чл. 12, ал. 2, т. 3 от ЗНИ най-малко 80 на сто от 

приходите от изпълнявания инвестиционен проект да са от насърчавани икономически 

дейности по реда на ЗНИ за три- или петгодишния срок на поддържане на инвестицията в 

зависимост от категорията на предприятието (МСП или голямо) в съответствие с 

допълнителните разяснения в чл. 2, ал. 3 от ППЗНИ. Съществуващият текст на 

разпоредбата създава предпоставки за разширено тълкуване на условието, доколкото под 

предприятието на инвеститора не се разглежда конкретния инвестиционен проект, а 

цялостната икономическа дейност на дружеството като стопански субект (в случая МСП 

или голямо предприятие). Приемането на подобно тълкуване би ограничило неоправдано 

насърчаването на инвестиционни проекти за разширяване на дейността на съществуващи 

предприятия с нова дейност или с разширяване на обхвата на съществуваща дейност, 

доколкото приходите от новата/разширената дейност би следвало да формират 80 на сто 

от общите приходи на предприятието като стопански субект, което особено при 

инвестиционни проекти на големи предприятие би било в голяма част от случаите 

неизпълнимо. 

2. Прецизира се текстът на чл. 16, ал. 2 от ЗНИ, доколкото изискването за 

представяне на документ, който удостоверява предварителното съгласие на собственика 

на имота е приложимо за всички случаи на заявяване на мярката по чл. 15, ал. 1, т. 3 или 

ал. 4 от ЗНИ, а не само във връзка с прилагането на специалния ред по Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.     

3. Прецизира се текстът на чл. 21 от ЗНИ, определящ реда и условията за 

прилагане на насърчителната мярка за осигуряване на съкратени срокове на 

административно обслужване на инвеститорите, във връзка с необходимостта от 

актуализиране и отмяна на съществуващи препратки към разпоредби на Закона за 

устройство на територията и Закона за опазване на околната среда, които са изменени 

през последните години и към настоящия момент са неприложими. 


