
1 
 

             Приложение № 2  

                                                    към Заповед № РД-14-24/ 26.01.2023 г. на Министъра на иновациите и растежа 

      

    Образец 

 

До 

 

Министъра на иновациите и растежа 

 

  

 

И С К А Н Е 

по чл. 61б, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на 

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

на инвестициите. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН 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. 22д от ЗНИ за 

частично възстановяване на реално платени от дружеството-инвеститор за негова сметка в 

качеството му на работодател задължителни осигурителни вноски във фондовете на 

държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно 

осигуряване и задължителното здравно осигуряване за работниците и служителите, 

назначени на новите работни места по проекта при посочените параметри на помощта. 

  

2. Работните места, които ще бъдат разкрити по проекта и са пряко свързани с 

неговото осъществяване са ………………… /……………………… / броя, като от тях 

помощта да бъде предоставена за ………………… /……………………… / броя(2). 

                                                           
(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) Броят работни места, за които е помощта – т. 2, размерът на помощта – т. 4 и периодът на прилагане на 
насърчителната мярка – т. 6 са определени при сертифицирането като максимални стойности, които не могат 
да бъдат превишени с настоящото искане.  
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3.  Индикативният график за разкриването на работните места е: 

 

До 31.12……………..г. ………………броя; 

До 31.12…………......г. ………………броя; 

До 31.12…………......г. ………………броя;  

До 31.12…………......г. ………………броя. 

 

4. Размер на заявената помощ:  

………………………/……………………………………………../ лева. 

 

Размерът на заявената помощ не включва подпомагане за работните места по 

проекта за месеците, за които Бенефициерът е получил друго публично финансиране за 

разходи за труд и/или осигурителни и здравни вноски. 

 

5. Помощта да бъде предоставена както следва (график за предоставянето) 

/отбележете приложимото, попълнете данните/: 

5.1. 

 

През ………………….г. в размер на ………………….лв. - за разходите от вида на 

посочените в т.1. извършени към 31.12.………………..г. на предходната календарна 

година.  

През ………………….г. в размер на ………………….лв. - за разходите от вида на 

посочените в т.1. извършени към 31.12.………………..г. на предходната календарна 

година.  

През ………………….г. в размер на ………………….лв. - за разходите от вида на 

посочените в т.1. извършени към 31.12.………………..г. на предходната календарна 

година.  

През ………………….г. в размер на ………………….лв. - за разходите от вида на 

посочените в т.1. извършени към 31.12.………………..г. на предходната календарна 

година.  

 

 

Или 

 

5.2. 

 

 

Еднократно след изтичане периода на прилагане на насърчителната мярка. 

 

 

6. Период на прилагане на мярката /периодът, за който ще се възстановяват разходи 

от вида на посочените в т. 1 - ………………/……………./ месеца. 
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7. Прогнозният размер на допустимите разходи за възнаграждения по смисъла на чл. 

57, ал. 2 от ППЗНИ за период от 24 месеца само за работните места, за които е помощта е 

………………………/……………………………………………../ лева. 

8. Проектът се изпълнява на територията на Република България – 

……………………………………………………………………./посочете адреса на 

стопанския обект/, в статистически район………………по NUTS2; област …………….. -  

по NUTS3 ………………..(3) 

9. Периодът на изпълнение на проекта считано от …………………. г. (дата на 

започване на работа по проекта) (4)  е до…………………………….г. (5)  

10. Параметрите на проекта по отношение на инвестицията /отбележете 

приложимото и представете информацията/: 

 

 

са представени в заявлението за сертифициране и са актуални 

 или 

 

 

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/ (6). 

                                                           
(3) Според Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS)- 

https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/Classifics/NUTS_V2016_BG_BUL.pdf 
 
Съобразно мястото на изпълнение на инвестиционния проект по чл. 3.3, интензитетът на помощта изразен в 
настоящ брутен грантеквивалент не превишава интензитета на регионалната помощ, съгласно Картата на 
регионалните помощи за България, приложима от 1 януари 2022 г.  
 
(4)  „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. 

(5)  Максималният период на изпълнение на проекта е 36 месеца от започване на работата по проекта. 
 
 
(6)  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 иновациите и растежа 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.  

https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/Classifics/NUTS_V2016_BG_BUL.pdf
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 Посочете входящия номер на заявлението за изменение на обстоятелства по чл. 19 

от ППЗНИ –…………………………………. 

11. Назначени са по трудови правоотношения 

………………………………работници/служители по проекта.  

/не по-малко от 30 на сто от съответния брой заети, необходим за издаване на 

съответния сертификат за клас инвестиция в зависимост от основанието за 

сертифицирането/ 

Разкритите по проекта работни места се поддържат (7) от датата на разкриването на 

всяко работно място. 

Размерът на направените разходи за придобиване на дълготрайни материални и 

нематериални активи по проекта е …………………………………………………..лв. 

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

издаване на съответния сертификат за клас инвестиция или за приоритетен инвестиционен 

проект по чл. 63, в зависимост от основанието за сертифицирането/. 

 

12. Създадената с осъществяването на инвестиционния проект заетост, определена 

като средносписъчна численост на персонала по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните 

разпоредби, отговаря на условията по чл. 12, ал. 2, т. 5 и т. 7, букви "а" и "б" ЗНИ за нетно 

увеличение на средносписъчния брой на персонала в сравнение с 12-те месеца преди 

започване работата по проекта. 

 

13. Годишното трудово възнаграждение на заетите по трудово правоотношение на 

пълен работен ден в предприятието, за които е помощта, е по-високо от средното в 

страната за икономическата дейност, в която се осъществява инвестиционният проект: 

………………………………………………(8) /посочете икономическата дейност по 

проекта/, по данни на Националния статистически институт.  

14. Заетостта по проекта изпълнява изискването новоразкритите работни места да са 

заети от български граждани, граждани на държавите - членки на Европейския съюз, на 

страните по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на 

Конфедерация Швейцария или лица по чл. 18, ал. 3 от Закона за насърчаване на заетостта. 

 

15. Дружеството не е в неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и 

обучения по Закона за насърчаване на заетостта или за същите допустими разходи са 

получени средства от други публични източници на финансиране. 

                                                                                                                                                                                            
 
(7) Съгласно чл. 14, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 651/2014 и чл. 7.7-7.9 от Общите условия към 
договорите, одобрени от Министерски съвет.  Виж Пояснение 5. 

(8)  Съгласно Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 
2) и нейното пряко приложение в Република България чрез Класификацията на икономическите дейности, 
наричана по-нататък "КИД 2008" . 

 

https://web6.ciela.net/Document/DocumentHighlighted?dbId=0&documentId=2135564439&searchedText=%D0%9F%D0%9F%D0%97%D0%9D%D0%98&edition=2147483647&iconId=1&stateObject=%7b%22kind%22:%22getSearchResults%22,%22page%22:1,%22navigateTo%22:%22/AllProducts%22,%22sortAsc%22:%22desc%22,%22sortCol%22:%22Score%22%7d
https://web6.ciela.net/Document/DocumentHighlighted?dbId=0&documentId=2135564439&searchedText=%D0%9F%D0%9F%D0%97%D0%9D%D0%98&edition=2147483647&iconId=1&stateObject=%7b%22kind%22:%22getSearchResults%22,%22page%22:1,%22navigateTo%22:%22/AllProducts%22,%22sortAsc%22:%22desc%22,%22sortCol%22:%22Score%22%7d
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135564439&dbId=0&refId=2760629
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135564439&dbId=0&refId=27486309
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135564439&dbId=0&refId=27012188
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135564439&dbId=0&refId=2158873
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135564439&dbId=0&refId=27486286
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16. По отношение на инвестиционните разходи се изпълняват изискванията на чл. 54, 

ал. 6 от ППЗНИ и чл. 14, параграфи 7 и 8 от Регламент (ЕС) № 651/2014 /Виж Пояснение 

6/. 

 

17. Дружеството не е в забава по отношение на дължими плащания към доставчици на 

стоки и услуги по изпълнението на инвестиционния проект.  

 

18. Дружеството няма парични задължения към държавата или към община по 

смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване 

на задълженията. 

19. За дружеството и инвестицията не са налице основания за непредоставяне на 

помощ поради недопустимост за подпомагане на дружеството или в недопустими за 

подпомагане дейности по чл.13 и 13а от ЗНИ, чл. 2, ал. 5 и ал. 6, чл. 2а, ал. 2 и съгласно чл. 

58 от ППЗНИ - в случаите на преместване към предприятието, в което предстои да се 

осъществи първоначалната инвестиция, за която се иска помощ, през двете години, 

предхождащи заявлението за помощ, с последващ ангажимент на бенефициера на помощ 

да не прави това за период до две години след приключването на първоначалната 

инвестиция, за която се иска помощ; проекти, при които се предоставя предимство на 

местните пред вносните стоки, както и към инвестициите в дейности, свързани с износ за 

трети страни или за други държави - членки на Европейския съюз, които са пряко свързани 

с износните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторски мрежи 

или с други текущи разходи, свързани с експортната дейност. 

 

20. Запознат съм с условията за предоставяне на помощта, предвидени в нормативната 

уредба и проектите на договори по чл. 61е, ал. 3 от ППЗНИ, одобрени от Министерския 

съвет и публикувани на интернет страницата му и на интернет страницата на 

Министерство на иновациите и растежа. 

 

21. Допълнителна информация по преценка на инвеститора, която може да е от 

значение за правилното разбиране и преценка за основателността на направеното искане; 

обосновка и доказателства по § 30- § 32 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Постановление № 297 от 4 ноември 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за 

прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (Обн. - ДВ, бр. 24 от 2021 г.), ако е 

приложимо. /Виж Пояснение 7/ 

 

Приложения:  

1/ Декларация за държавни помощи по чл. 61б, т. 2 от ППЗНИ. 

 

2/ Документ: ………………………………….               

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 относно допустимостта на 

инвестиционния проект спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135564439&dbId=0&refId=27486286
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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.      

3/ 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.  

 

Ако е неприложимо, отбележете тук.      

       4/ Други - ………..  

 

 

 

С уважение, 

 

 

 

…………………………………………………… 

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

 

 

 

 

Пояснения: 

1.Насърчителната мярката по чл. 22д от ЗНИ е държавна помощ – регионална 

инвестиционна помощ за заетост по чл. 14 от 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 (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), 

изменен с: Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията от 14 юни 2017 г. за изменение на 

Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на помощите за пристанищните и летищните 

инфраструктури, праговете за уведомяване за помощи за култура и опазване на културното 

наследство и помощи за спортни и мултифункционални инфраструктури за отдих, както и 

относно схемите за регионална оперативна помощ за най-отдалечените региони и за 

изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 по отношение на изчисляването на допустимите 

разходи (ОВ, L 156/1 от 20 юни 2017 г.), и с Регламент (ЕС) 2020/972 на Комисията от 2 

юли 2020 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1407/2013 по отношение на удължаването 

 

 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135564439&dbId=0&refId=27486281
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135564439&dbId=0&refId=27486282
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135564439&dbId=0&refId=27486283
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135564439&dbId=0&refId=27486285
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на срока на неговото действие и за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение 

на удължаването на срока на неговото действие и съответни промени (ОВ, L 215 от 7 юли 

2020 г.), наричан Регламент (ЕС) № 651/2014.  

2. Помощта се предоставя по схема ………….от …… г.  

3. По смисъла на Закона за държавните помощи датата на сключване на договора е датата 

на предоставяне на помощта. Плащанията се извършват след представяне на искане за 

плащане по договора, придружено с отчетни документи и в съответствие с графика за 

плащане, съгласно Решението на Министерския съвет за одобряване проекта на договор. 

Администратор на помощта е министърът на иновациите и растежа. 

4. Помощ не се предоставя за работните места по проекта за месеците, за които 

Бенефициерът е получил друго публично финансиране за разходи за труд и/или 

осигурителни и здравни вноски. Прилагането на насърчителната мярка започва от първия 

цял работен месец следващ постъпването на работа, когато то не е на първия работен ден 

от месеца на назначаване.   

5. Съгласно чл. 14, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 651/2014 когато допустимите разходи 

са изчислени въз основа на планираните разходи за заплати, както е посочено в параграф 4, 

буква б) от същия регламент, трябва да са изпълнени следните условия: 

а) инвестиционният проект води до нетно увеличение на броя на служителите в съответния 

стопански обект в сравнение със средния им брой през предходните 12 месеца, което 

означава, че от броя на създадените работни места през този период се приспадат 

закритите работни места; 

 

б) всяко работно място е заето в срок до три години от приключването на работата по 

проекта; и 

в) всяко работно място, създадено благодарение на инвестицията, се запазва в съответния 

регион за период от най-малко пет години, считано от датата, на която работното място е 

било заето за пръв път, или три години в случая на МСП. 

 

Съгласно Общите условия към одобрени от Министерския съвет проекти на договори, 

работно място не може да остане свободно за период по-голям от 6 месеца общо за целия 

период на поддържане, считано от разкриването и срокът за прилагане на насърчителната 

мярка не се удължава с времето, през което работно място е останало свободно. 

6. За големи предприятия разходите за дълготрайни нематериални активи не могат да 

надвишават 50 на сто от общите допустими инвестиционни разходи по проекта.  

 

7. Съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014: 

7.1. „първоначална инвестиция“ означава: 

а) инвестиция в материални и нематериални активи, свързани със създаването на нов 

стопански обект, разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект, 

диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135564439&dbId=0&refId=27486286
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135564439&dbId=0&refId=27486286
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135564439&dbId=0&refId=27486286


8 
 

произвеждани до момента в стопанския обект, или основна промяна в целия 

производствен процес на съществуващ стопански обект; или 

б) придобиване на активи, принадлежащи на стопански обект, който е закрит или е щял да 

бъде закрит, ако не е бил закупен, и е закупен от инвеститор, който не е свързан с 

продавача, и изключва простото изкупуване на акциите или дяловете на дадено 

предприятие; 

 

7.2. „първоначална инвестиция в полза на нова стопанска дейност“ означава: 

а) инвестиция в материални и нематериални активи, свързана със създаването на нов 

стопански обект или с диверсификацията 

на дейността на стопанския обект, при условие че новата дейност не е същата или подобна 

на дейността, упражнявана от стопанския обект в миналото; 

б) закупуване на активите на стопански обект, който е закрит или е щял да бъде закрит, ако 

не е бил закупен, и е закупен от инвеститор, който не е свързан с продавача, при условие 

че новата дейност, която трябва да се извършва с придобитите активи, не е същата или 

подобна на извършваната дейност в стопанския обект преди закупуването; 

8. За помощи, предоставени на големи предприятия за основна промяна в производствения 

процес /модернизация/, допустимите разходи да надхвърлят данъчната амортизация на 

активите, свързани с дейността, която предстои да бъде модернизирана, през предходните 

три финансови години.  

За помощи, предоставени за диверсификация, допустимите разходи трябва да надхвърлят с 

поне 200 на сто балансовата стойност на активите, които се използват повторно, както са 

осчетоводени през финансовата година преди започването на работата по проекта. 

Диверсификацията на дейността на стопанския обект, означава, че новата дейност не е 

същата или подобна на дейността, упражнявана от стопанския обект в миналото, т.е.  

новата дейност, не попада в същия клас (четирицифрен код) от статистическата 

класификация на икономическите дейности.  

 

9. В подпомагани региони, които отговарят на условията на член 107, параграф 3, буква "а" 

от ДФЕС (региони тип "а") - регионите по NUTS ниво 2 — BG31 Северозападен, BG32 

Северен централен, BG33 Североизточен, BG34 Югоизточен и BG42 Южен централен, в 

които помощи могат да бъдат предоставени за първоначална инвестиция независимо от 

размера на бенефициера и на подпомаган регион, който отговаря на условията на член 107, 

параграф 3, буква "в" от ДФЕС (регион тип "в") - регион по NUTS ниво 2 - BG41 

Югозападен, в който помощи могат да бъдат предоставени в полза на МСП за 

първоначална инвестиция във всякаква форма, а големите предприятия могат да получат 

помощи единствено за първоначална инвестиция в полза на нова стопанска дейност (нов 

стопански обект/ диверсификация на дейността на стопански обект) в засегнатия регион. 

Типът на региона е обвързан също с максимално приложим интензитет на помощта в 

съответния регион за посочени в Картата периоди. 

 

10. Преходни и заключителни разпоредби на Постановление № 297 от 4 ноември 2020 г. за 

изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на 

инвестициите (Обн. - ДВ, бр. 95 от 2020 г.)  
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§ 30. (1) Предприятие на равнище група - получател на регионална помощ, в което между 1 

януари 2020 г. и 30 юни 2021 г. поради пандемията от COVID-19 са прекратени трудови 

правоотношения на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 - 4 от Кодекса 

на труда, не се счита за нарушило задълженията за преместване, поети преди 31 декември 

2019 г. 

(2) За предприятие от групата, което е на територията на друга договаряща страна по 

Споразумението за ЕИП, изключението по ал. 1 се прилага в съответствие с правните 

основания за временно или окончателно съкращаване на персонал по смисъла на 

съображение 9, изречение трето от преамбюла на Регламент (ЕС) 2020/972 на Комисията 

от 2 юли 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1407/2013 по отношение на 

удължаването на срока на неговото действие и за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 

по отношение на удължаването на срока на неговото действие и съответни промени. 

§ 31. Предприятия в затруднено положение в резултат на последиците от пандемията от 

COVID-19 са допустими за получаване на помощ съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014, 

когато не са били в затруднено положение към 31 декември 2019 г., но са станали 

предприятия в затруднено положение през периода от 1 януари 2020 г. до 31 декември 

2021 г. 

§ 32. (1) За прилагане на § 30 и/или 31 предприятията представят обосновка и 

доказателства за съответните обстоятелства, например загуба на контрагенти, с които е 

свързана съществена част от доставките за или приходите на предприятието, спад във 

финансовите показатели в сравнение с предходен аналогичен период, прилагане на мерки, 

разпоредени или следващи от актове на компетентни органи, и др., което в случаите по § 

30 е довело до временно или окончателно съкращаване на персонал. 

(2) Доказателства по ал. 1 са справка-декларация за данък върху добавената стойност, 

подавана към Националната агенция за приходите, ако е приложимо, за избрания 

месец/месеци от 2020 г. и/или 2021 г. и съответстващия му за месец/и от 2019 г. или 

оборотна ведомост, актове на компетентни органи, заповеди на работодателя по Кодекса 

на труда и др. 
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