
Информация, предоставена от държавите членки във връзка с държавните помощи, отпуснати съгласно 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 (текст от значение за ЕИП)
Номер на помощта SA.60075 (2020/X)

Държава-членка България

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS) Yuzhen Tsentralen, Yugozapaden, Yugoiztochen, Severoiztochen,
Severozapaden, Severen Tsentralen
Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган Министерство на икономиката
България, гр. София,1052, ул. Славянска №8
https://www.mi.government.bg/bg

Наименование на мярката за помощ Схема за регионална инвестиционна помощ по чл. 2а от ЗНИ

Национално правно основание (позоваване на
съответната национална официална публикация)

Закон за насърчаване на инвестициите, обн., ДВ, бр.,97 от 1997,
посл. изм. и доп. бр. 21 от 2020 г.; Правилник за прилагане на
Закона за насърчаване на инвестициите, обн., ДВ, бр. бр.95 от 6
Ноември 2020г. 

Вид на мярката Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ Удължаване SA.51242

Продължителност 06.11.2020 - 31.12.2021

Засегнат/и икономически сектор/и Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя -

Общ годишен размер на планирания бюджет по
схемата

BGN 283.5954 (в млн.)

За гаранции - 

Инструмент за помощ (член 5) Безвъзмездни средства/лихвена субсидия, Други - Продажба
илиучредяване на вещно право върху недвижим имот на цени
по-нискиот пазарните, но не по-ниски от данъчната оценка, за
приоритетниинвестиционни проекти, получили сертификат с
Решение на Министерския съвет. Частично възстановяване на
направените отинвеститора за негова сметка задължителни
осигурителни и здравни вноски за работниците и служителите, заели
новите работни места,за период от не повече от 24 месеца от
разкриването на съответното работно място, за инвестиционни
проекти, сертифицирани за клас А,клас Б и като приоритетни по
Закона за насърчаване наинвестициите. Освобождаване от държавни
такси при промяна напредназначението на земята за приоритетни
инвестиционни проекти,получили сертификат с Решение на
Министерския съвет.

Позоваване на решението на Комисията -

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

 
 



Цели Максимален
интензитет на

помощта в % или
Максимален размер на
помощта в национална

валута

Бонуси за МСП в %

Регионални инвестиционни помощи (член 14) Схема 50 % 20 %

 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
https://www.mi.government.bg/bg/themes/prilojenie-na-zakona-za-nasarchavane-na-investiciite-95-284.html


