
1 
 

В улеснение на инвеститорите и публичните органи, 

предлагаме следния 

 

ПРИМЕРЕН ФОРМУЛЯР 

 

 

До 

 

Министъра на икономиката 

 

  

 

И С К А Н Е 

по чл. 34, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на 

инвестициите за прилагане на насърчителната мярка по чл. 22б от Закона за 

насърчаване на инвестициите -  изграждане на техническата инфраструктура. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

 

В качеството ми на ………………………………………….(1) представляващ дружеството 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………                                                                     

/фирмено наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление/ , 

изпълняващо инвестиционен 

проект……………………............................................………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………../проекта/, за който е 

издаден сертификат за инвестиция по Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/ 

клас …………, №………………………………………… 

  

1. Отправям искане за прилагане на насърчителната мярка по чл. 22б от ЗНИ, 

предвидена при сертифицирането на проекта, в срока по чл.40, ал. 3 от ППЗНИ. 

 

2. Датата на започване на работа по проекта е ………………………………….. (2), 

…………………………………………………/посочете както датата, така и събитието, което 

определя датата на започване на работата по проекта / 

3. Параметрите на проекта по отношение на инвестицията /отбележете 

приложимото и представете информацията/: 

 

 

са представени в заявлението за сертифициране и са актуални 

 или 

 

 

                                                           
(1) Посочва се качеството на законен представител - управител/изпълнителен директор/прокурист или 

пълномощник. Пълномощното – адвокатско или с нотариална заверка на подписа, се прилага към искането. 
 

(2)  „Започване на работата по проекта“ е дефинирано в § 1, т. 8 от ДР на ППЗНИ: първото от следните 

събития: започване на строителните работи, свързани с инвестицията, или поемане на първия 

правнообвързващ ангажимент за поръчка на оборудване или всеки друг ангажимент, който прави 

инвестицията необратима. Купуването на земя и подготвителните дейности, като получаването на 

разрешителни и провеждането на проучвания на осъществимостта, не се смятат за започване на работите 

по проекта. 

https://web.apis.bg/p.php?i=10325&b=0#p26275214
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са предмет на актуализация към датата на подаване на настоящото искане 

както следва: 

…………………………………………………………….………………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………/посочете актуализираните 

предвиждания за инвестициите в дълготрайни материални и нематериални 

активи, като посочите и съответните части от заявлението за сертифициране, 

които измененията касаят/ (3). 

Посочете входящия номер на заявлението за изменение на обстоятелства по 

чл. 19 от ППЗНИ –…………………………………. 

 

4. Представям следните данни за изпълнението на проекта, вида и размера на 

направените инвестиционни разходи и разкритите работни места 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

подкрепени с приложените доказателства(4) 

удостоверяващи изпълнението на изискването на чл. 40, ал. 3 от ППЗНИ – 

постигнат не по-малко от 50 на сто от определения минимален размер на инвестицията 

за издаване на съответния сертификат за клас инвестиция.  

 

5. Декларирам, че няма забавени плащания към доставчици на стоки и услуги по 

изпълнението на инвестиционния проект, поради което е изпълнено 

изискването на чл. 16, ал. 1, т. 5 от ЗНИ. (5) 

 

6. Техническата инфраструктура, за чието изграждане е настоящото искане 

(заявена в процедурата по издаване на сертификат по ЗНИ): 

6.1. ………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                           
(3)  Съгласно чл. 19 от ППЗНИ  при промяна на обстоятелствата, вписани в електронната база данни по чл. 

17 от ППЗНИ, поддържана от  Българската агенция за инвестиции /БАИ/, инвеститорите са длъжни да 

подадат заявление в Министерството на икономиката чрез БАИ в 14-дневен срок от настъпване на 

промяната. Когато промяната на обстоятелствата, вписани в електронната база данни, води до промяна във 

вписаните в сертификата данни, се издава сертификат, в който се отразяват променените обстоятелства. 

Измененията не могат да бъдат свързани с по-високи предвиждания по отношение на първоначално 

заявената насърчителна мярка по чл. 22д от ЗНИ.  

 
(4) Например доклад за фактически констатации от одитор за постигнат размер на инвестиционните разходи 

не по-малко от 50 % от минималния размер за сертифициране или годишен финансов отчет, когато от него 

могат да се установят инвестициите – напр. при ново дружество или поради начина на представяне на 

информацията в отчета, придружен със справки от инвентарната книга. 

В случай, че не бъде представен финансов отчет или доклад, заверен/съставен от независим одитор при 

това искане, то такъв се представя при сключването на договора.  Ако от представен отчет/доклад не се 

установява 100 % изпълнение на минималния размер на инвестиционните разходи и въведени в 

експлоатация активи, то при сключването на договора от дружеството ще следва да се представи 

обезпечение - запис на заповед/друго определено в решението на Министерския съвет обезпечение за 

сумата, която ще бъде предоставена от бюджета на МИ,  за обезпечаване на договорните му задължения за 

изпълнението на проекта. 

За разкритите работни места се представят справки от Националната агенция за приходите, др. документи 

или се ползват данните от правно-информационни системи за брой осигурени лица. 

(5) Когато искането се подава не от инвеститора, чийто инвестиционен проект е сертифициран, а от 

юридическо лице/а по чл. 17, ал. 1 от ЗНИ, в което/в които инвеститорът притежава не по-малко от 75 на 
сто от регистрирания капитал, в съответствие с чл. 16, ал.1, т. 5 от ЗНИ, се прилага декларация от 
инвеститора, че не е в забава по отношение на дължими плащания към доставчици на стоки и услуги по 
изпълнението на инвестиционния проект. 
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(опишете, пътна инфраструктура – публична общинска/държавна собственост, 

местоположение, параметри, предвидени дейности – 

изграждане/рехабилитация).  

 

Общата стойност на обектите, съгласно количествено-стойностна сметка (КСС) 

към проекта /посочено в т. 9 по-долу/ е  ..... лв. с ДДС.  

6.2. Техническата инфраструктура ще бъде собственост на 

……………………………………………………………………… 

6.3. В изпълнение на изискването на чл. 36, ал. 1, т. 1 от ППЗНИ, новата 

инфраструктура ще бъде изградена до границите на имота на инвеститора, в който се 

осъществява инвестиционния проект, не е предназначена за ползване единствено от 

него и няма да бъде оперирана по икономически начин.   

6.4. Запознати сме с образците на договори за отпускане на финансови 

средства, съгласно чл. 41  от ППЗНИ, обявени на сайта на министерството. 

7. Документ/и: ………………………………….               

или  посочване на линк към публично достъпни данни  

………………………………………………………………………. 

за проведени процедури по екологичното законодателство, в съответствие със 

становището по чл. 4, ал. 4 от ППЗНИ при сертифицирането/приложимото при 

изменение на инвестиционните предвиждания, 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.  

 

Ако е неприложимо, отбележете тук.      

 

От органа, представляващ собственика на инфраструктурата, когато искането е 

съвместно, или в самостоятелно писмо, приложено към искането на сертифицирания 

инвеститор се представя следната информация: 

 

8. ……… потвърждавам, че са изпълнени изискванията на чл. 36 от ППЗНИ и 

финансовата помощ не представлява държавна помощ за предприятие по смисъла на 

§ 1, т. 7 от допълнителната разпоредба на Закона за държавните помощи, тъй като са 

изпълнени кумулативно следните условия: 

8.1. финансовото подпомагане е за изграждане на елементи на публична 

(държавна или общинска) техническа инфраструктура, която не се използва 

(оперира) по икономически начин и е до границите на имота, където се изпълнява 

инвестиционния проект; 

8.2. средствата се предоставят на орган на изпълнителната власт, публично 

предприятие или търговец в качеството му на собственик на инфраструктурата, което 

лице е възложител по  Закона за обществените поръчки; 

Община/АПИ ………. е обявила процедура за избор на изпълнител по Закона за 

обществените поръчки на ........ (дата) – посочете линк за оповестената процедура, и 

очаква до ………….. да бъде избран изпълнител, или 

процедура за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки ще бъде 

проведена, както следва ……………………………………………………………..с очакван срок за избор 

 

https://web.apis.bg/p.php?i=3206713&b=0#p35633268
https://web.apis.bg/p.php?i=9663&b=0#p28746846
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на изпълнител ………………. …………………………………………………… и ……………………………….срок за 

изпълнение на дейностите от изпълнителя. 

8.3. ползвател на инфраструктурата е не само инвеститора, реализиращ 

инвестиционния проект, но и всички съществуващи и потенциални потребители при 

равни и недискриминационни условия, като инфраструктурата не е специализирана 

инфраструктура по смисъла на чл. 2, т. 33 от Регламент (ЕС) № 651/2014.  

Обосновете значението на инфраструктурата за общината/региона, кого освен 

инвеститора ще обслужва изградената инфраструктура (предприятия, комплекси, 

населението на кои населени места), какъв проблем се решава със /какви са ползите 

от новата инфраструктура (напр.: ще се облекчи натовареното движение, ще се 

подобри транспортното обслужване, ще се повиши качеството на транспортните 

комуникации / ще се създадат благоприятни условия за …, ще се осигури транспортна 

връзка от-до, местен/регионален икономически, екологичен и социален ефект.  

9. В изпълнение на изискването на чл. 34, т. 2 от ППЗНИ приложено 

представяме одобрен/и от собственика на техническата инфраструктура и възложител 

по Закона за обществените поръчки …………………………………………… проект  

(идеен/технически/работен) за изграждане на горепосочените елементи на 

техническата инфраструктура с приложени количествено-стойностни сметки (КСС), 

който съгласно изискванията на чл. 142 от Закона за устройство на територията може 

да служи за издаване на разрешение за строеж и за възлагане на строеж по Закона 

за обществените поръчки. Посочва се документа/документите за одобряване на 

проекта, с кого е съгласуван (напр. ОД на МВР, Областно пътно управление, др.).  

Общата стойност на обектите, съгласно представената КСС6 е  ... лв. с ДДС и 

ще се осъществи съобразно следния планиран график: 

1/…..съгласуване/одобряване на работните проекти – до …; 

2/…..издаване на разрешение за строеж – до …..; 

3/ Очаквано подписване на договор с изпълнителя на обществена поръчка за 

изграждане на инфраструктурата - …………; 

4/ Прогнозен срок за изграждане и въвеждане в експлоатация на изградената 

инфраструктура – до ……………………………………………. 

Декларирам, че ДДС е възстановимо/невъзстановимо. – посочете вярната 

информация. 

(В случай, че ДДС е възстановимо, стойността на възстановимото ДДС не може 

да е предмет на финансирането по ЗНИ.)  

Представям следната информация относно съответствието с общ/ подробен 

устройствен план и от кога инфраструктурата, предмет на настоящото искане, е 

предвидена в такъв план………………………………….. 

10. Декларирам, че изграждането на елементите на инфраструктурата, за които 

е искането, не се финансира от други източници, независимо от произхода им (не е 

налице двойно финансиране), като в случай, че разходите за строителството 

превишат финансовия ресурс, предоставян по реда на Закона за насърчаване на 

                                                           

(6) максимално допустимият процент на непредвидените разходи, прилаган по договорите за 

финансиране на техническа инфраструктура е 4%. 

 

https://web.apis.bg/e.php?i=652525&b=1#p6610288
https://web.apis.bg/p.php?i=9663&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=473252&b=0#p40423058
https://web.apis.bg/p.php?i=9663&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=9663&b=0
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инвестициите община……/….. ще осигури необходимите средства за изпълнението на 

дейността.  

Посочете размера на допълнителните средства, които ще бъдат осигурени от 

собственика на инфраструктурата за изпълнението на поръчката, в допълнение на 

финансовия ресурс по ЗНИ, ако такъв допълнителен ресурс ще бъде необходим. 

11. Запознати сме, че средствата се предоставят целево за изграждане на 

техническата инфраструктура и не могат да бъдат използвани за услуги свързани със 

строителството – надзор и др., нито за каквито и да е други дейности, които не 

съответстват на целевото им предназначение.  

12. Искането е за предоставяне на средствата през ………….година/и.  

13. При подготовката на настоящото искане са съобразени взаимосвързани 

дейности и нормативни процедури, които следва да се извършат в определена 

последователност и прогнозите относно сроковете за изпълнение и стойността на 

техническата инфраструктура са обосновани и реалистични.   

Ако са налице обстоятелства, които могат да доведат до спиране/забавяне и 

др., то те трябва да бъдат посочени заедно с обосновка как при съобразяването им е 

направена прогнозата за изпълнение на строителството.  

14. Запознати сме с образците на договори за отпускане на финансови 

средства, съгласно чл. 41  от ППЗНИ, обявени на сайта на министерството. 

15. Общината/възложителя на обществената поръчка ще информира 

своевременно Министерството на икономиката за избрания изпълнител по ЗОП и ще 

предостави копия от сключените с него договори, както и отчетни документи за 

изпълнението на договора, който ще се сключи за финансирането. 

Допълнителна информация, която може да е от значение за правилното 

разбиране и преценка за основателността на направеното искане…………….. 

Лицe за контакт с инвеститора:……………. имена, длъжност, телефонен номер, е-

mail 

Лицe за контакт с общината/др. орган:……………. имена, длъжност, телефонен 

номер, е-mail 

 

Приложения: ……………….. 

 

 С уважение, 

 

…………………………………………………… 

/имена и подпис на законния представител/представител по пълномощие на 

инвеститора/ 

 

…………………………………………………… 

/имена и подпис на законния представител/представител по пълномощие на 

собственика на техническата инфраструктура/  


