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ПРОЕКТ! 

 
ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

 

 

Д О К Л А Д  

от 

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

Министър на икономиката  

 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение 

на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет 

с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г. 

 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

 
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация, внасям за разглеждане Проект на Постановление на 

Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за 

насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 

2007 г. 

С предлагания проект на правилник се цели прецизиране и допълване на някои 

действащи норми в изпълнение на Решение № 704 от 5 октомври 2018г. на Министерския 

съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване. 

С цел намаляване на административната тежест за физическите и юридическите 

лица, които инициират процедура по сертифициране по реда на Правилника за прилагане 

на Закона за насърчаване на инвестициите, се предвижда отпадане на изискването за 

представяне на документи, с които компетентният орган – Българската агенция за 

инвестиции, може да се снабди служебно – административен акт, издаден от компетентния 

орган по околна среда.  
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С Решение № 704 на Министерския съвет от 2018г. по отношение на 

административна услуга 1632 Приемане на документи за издаване на сертификат за клас 

инвестиция от министъра на икономиката и изготвяне на предложение до Министерство на 

икономиката за издаване или за отказ за издаване на сертификат за клас инвестиция от 

министъра, е прието, че в заявлението - Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 от ППЗНИ, за 

издаване на сертификат за клас инвестиция, подавано съгласно чл. 14, ал. 2 и 3 от ЗНИ, 

което съдържа и изискване за поставяне на печат, това изискване следва да отпадне или 

да се установи със закон. Тъй като не са налице основания за законовото регламентиране, 

с настоящия проект на постановление се предлага отпадането на посоченото изискване. 

По отношение на административна услуга 735 Издаване на сертификат за 

инвестиция клас А, Б и приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на 

инвестициите и услуга 1632 от Регистъра на услугите в РМС № 704 е посочено, че в чл.4, 

ал.4 и Приложение № 1 към чл. 4, ал 1 от ППЗНИ, е въведено изискване за представяне на 

становище на компетентния орган по околна среда относно допустимостта на 

инвестиционния проект спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление 

на речните басейни и в плановете за управление на риска от наводнения, както и по 

отношение на допустимостта спрямо режима на дейностите в защитените зони и/или 

защитените територии, както и за приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона 

за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. 

Приетата мярка изисква да се направят изменения в ППЗНИ и да се предвиди 

служебно снабдяване с посочените документи или да отпадне изискването за представяне 

на документа, предвид факта, че получаването на сертификат следва за послужи именно 

за снабдяване с необходимите документи за реализиране на инвестицията. 

Тъй като сертифицирането на инвеститори е самостоятелно административно 

производство и за протичането му е необходимо да е приключило другото самостоятелно 

административно производство – това за разглеждане от компетентния орган по околна 

среда на уведомление за инвестиционното предложение, с приложения, изисквани от 

екологичното законодателство, компетентният орган по околна среда не разполага с данни 

или документи, които са налични при него и които може да предостави по искане на 

компетентните органи по ЗНИ, а образува производство, в хода на което събира 

необходимата информация и становища и се произнася със самостоятелен акт, който е 

предмет и на самостоятелен контрол за законосъобразност. Наличният акт е необходим в 

производството по сертифициране, тъй като той определя допустим ли е инвестиционния 

проект от гледна точка на екологичното законодателство, с което се дефинира 

възможността за реализиране на инвестициите и се дава възможност на инвеститора да 

разработи проекта си с ясни предвиждания по отношение на неговото изпълнение. 

Веднъж издаден, актът, намиращ се при компетентния орган по околна среда, може 

да бъде служебно изпратен до БАИ, като в този смисъл е и предложеното изменение на чл. 

4, ал. 4 от ППЗНИ. 
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На основание чл. 26, ал. 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, проектът на 

постановление, докладът от министъра на икономиката, частичната предварителна оценка 

на въздействието и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в 

администрацията на Министерския съвет са публикувани на интернет страницата на 

Министерството на икономиката и на Портала за обществени консултации със срок за 

предложения и становища 30 дни. 

В съответствие с чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове справката за 

постъпилите предложения в резултат на проведените обществени консултации, заедно с 

обосновката за неприети предложения, е публикувана на интернет страницата на 

Министерството на икономиката и на Портала за обществени консултации. 

За изготвяне на частична предварителна оценка на въздействието са използвани 

предоставените от Българската агенция за инвестиции данни за броя на постъпилите 

заявления през 2016г., 2017г. и 2018г., включително по видове заявители – МСП и други. 

Предложеният проект на акт не оказва въздействие върху държавния бюджет, за 

което е изготвена финансова обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от УПМСНА. За 

приемането на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи, трансфери и други 

плащания.  

По проекта на постановление не се налага да бъде изготвена справка за съответствие 

с европейското право, тъй като актът не съдържа разпоредби, въвеждащи в българското 

законодателство норми на правото на Европейския съюз.  

Проектът на РМС е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, като становищата са отразени в 

приложената към доклада справка в табличен вид. 

 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от УПМСНА предлагам 

Министерският съвет да приеме приложения проект на постановление.   

  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет; 

2. Частична предварителна оценка на въздействието; 

3. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ на 

министерския съвет; 

4. Финансова обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от УПМСНА; 

5. Справка за отразените становища по чл. 32 от УПМСНА; 
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6. Справка за проведената обществена консултация; 

7. Съгласувателни становища; 

8. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 
С уважение, 

 

 

 

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ  

Министър на икономиката 

 

 

 


