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З А К О Н

çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ÷óæäåñòðàííèòå èíâåñòèöèè
 (Обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г. и бр. 28 от 2002 г.)


§ 1. Íàèìåíîâàíèåòî íà çàêîíà ñå èçìåíÿ òàêà: “Çàêîí çà íàñúð÷àâàíå íà èíâåñòèöèèòå”.
§ 2. Â ÷ë. 1 äóìèòå “îò ÷óæäåñòðàííè ëèöà è” ñå çàëè÷àâàò, à äóìèòå “îñúùåñòâÿâàíå íà ïðèîðèòåòíè èíâåñòèöèîííè ïðîåêòè” ñå çàìåíÿò ñ “íàñúð÷àâàíå íà èíâåñòèöèèòå”.
§ 3. Â ÷ë. 2 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Äîñåãàøíèÿò òåêñò ñòàâà àë. 1 è â íåÿ äóìàòà “áúëãàðñêèòå” ñå çàìåíÿ ñ “ìåñòíè”.
2. Ñúçäàâà ñå àë. 2:
“(2) Áúëãàðñêè ãðàæäàíèí ñ ïîñòîÿííî ìåñòîïðåáèâàâàíå â ÷óæáèíà, êîéòî èìà è äðóãî ãðàæäàíñòâî, èçáèðà äàëè äà ñå ïîëçâà îò ñòàòóòà íà ìåñòíî èëè íà ÷óæäåñòðàííî ëèöå ïî òîçè çàêîí.”
§ 4. Â ÷ë. 4 äóìèòå “÷óæäåñòðàííè” è “÷óæäåñòðàííèòå” ñå çàëè÷àâàò, à ñëåä äóìèòå “ñàìî çà” ñå äîáàâÿ “òåçè”. 
§ 5. ×ëåí 5 ñå îòìåíÿ.
§ 6. Â ÷ë. 8 àë. 2 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(2) ×óæäåñòðàííî ëèöå ìîæå äà ó÷àñòâà âúâ âñè÷êè âèäîâå òúðãîâñêè äðóæåñòâà è â êîîïåðàöèè, êàòî íÿìà îãðàíè÷åíèÿ çà ðàçìåðà íà ó÷àñòèåòî ìó.” 
§ 7. Â ÷ë. 9 ñå ñúçäàâà àë. 3:
“(3) Àëèíåÿ 1 íå ñå ïðèëàãà, êîãàòî å óãîâîðåíî äðóãî â ìåæäóíàðîäåí äîãîâîð, ðàòèôèöèðàí, îáíàðîäâàí è âëÿçúë â ñèëà çà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ.” 
§ 8. Глава втора се изменя така:
“Глава втора
Държавна политика в областта на НАСЪРЧАВАНЕ НА инвестициите
Чл. 10. (1) Държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите се осъществява от министъра на икономиката във взаимодействие с държавните органи в съответните секторни политики - транспорт, енергетика, строителство, селско стопанство, образование и други.
(2) Министърът на икономиката: 
1. ðàçðàáîòâà ñòðàòåãèÿ çà íàñúð÷àâàíå íà èíâåñòèöèîííàòà äåéíîñò â ñòðàíàòà, êîÿòî ñå ïðèåìà îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò;
2. êîîðäèíèðà äåéíîñòòà íà äúðæàâíèòå îðãàíè â îáëàñòòà íà íàñúð÷àâàíå íà èíâåñòèöèèòå;
3. издава разрешения за придобиване право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижими имоти в определени в този закон случаи.
(3) Îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë ïðîâåæäà äúðæàâíàòà ïîëèòèêà â îáëàñòòà íà íàñúð÷àâàíå íà èíâåñòèöèèòå íà òåðèòîðèÿòà íà îáëàñòòà, êàòî îðãàíèçèðà ðàçðàáîòâàíåòî íà ïðîãðàìè çà íàñúð÷àâàíå íà èíâåñòèöèèòå è êîîðäèíèðà òÿõíîòî èçïúëíåíèå. Ïðîãðàìèòå ñå ðàçðàáîòâàò â ñúîòâåòñòâèå ñ îáëàñòíàòà ñòðàòåãèÿ çà ðàçâèòèå è ñà ÷àñò îò ðåãèîíàëíèòå ïëàíîâå çà ðàçâèòèå.
×ë. 11. (1) Äúðæàâíàòà ïîëèòèêà â îáëàñòòà íà íàñúð÷àâàíå íà èíâåñòèöèèòå ñå èçïúëíÿâà îò èçïúëíèòåëíèÿ äèðåêòîð íà Áúëãàðñêàòà àãåíöèÿ çà èíâåñòèöèè, íàðè÷àíà ïî-íàòàòúê "àãåíöèÿòà".
(2) Àãåíöèÿòà å þðèäè÷åñêî ëèöå íà áþäæåòíà èçäðúæêà ñúñ ñåäàëèùå Ñîôèÿ è èìà ñòàòóò íà èçïúëíèòåëíà àãåíöèÿ êúì ìèíèñòúðà íà èêîíîìèêàòà.
(3) Àãåíöèÿòà ìîæå äà èìà ïðåäñòàâèòåëè èçâúí ñòðàíàòà â ïðåäñòàâèòåëñòâàòà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà èêîíîìèêàòà êúì äèïëîìàòè÷åñêèòå ïðåäñòàâèòåëñòâà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ â ÷óæáèíà.
(4) Äåéíîñòòà, ñòðóêòóðàòà, îðãàíèçàöèÿòà íà ðàáîòà è ñúñòàâúò íà àãåíöèÿòà, áðîÿò è äåéíîñòòà íà íåéíèòå ïðåäñòàâèòåëè èçâúí ñòðàíàòà ñå îïðåäåëÿò ñ óñòðîéñòâåí ïðàâèëíèê, ïðèåò îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.
×ë. 11à. (1) Àãåíöèÿòà:
1. ïîäïîìàãà èçïúëíèòåëíèÿ äèðåêòîð â èçïúëíåíèåòî íà äúðæàâíàòà ïîëèòèêà â îáëàñòòà íà íàñúð÷àâàíå íà èíâåñòèöèèòå âúâ âçàèìîäåéñòâèå ñ äúðæàâíèòå îðãàíè, îðãàíèòå íà ìåñòíîòî ñàìîóïðàâëåíèå, îáùåñòâåíèòå îðãàíèçàöèè è äðóãè þðèäè÷åñêè ëèöà ñ íåñòîïàíñêà öåë;
2. осъществява консултантско, информационно и административно обслужване на инвеститорите и съдействие за изграждане елементите на техническата инфраструктура, свързана с обслужването на обекта на инвестицията;
3. оказва съдействие на инвеститорите пред всички централни и териториални органи на изпълнителната власт и органи на местното самоуправление;
4. представя и рекламира в чужбина възможностите за инвестиране в страната;
5. може да предлага на компетентните органи предоставяне на държавна помощ и разработва бюджетна прогноза за необходимите средства за държавни помощи за изграждане на инфраструктура за насърчавани инвестиции; 
6. извършва издателска дейност;
7. провежда семинари, форуми, срещи и конференции;
8. анализира състоянието и условията за насърчаване на инвестициите в страната, като изготвя годишен доклад, който представя чрез министъра на икономиката в Министерския съвет.
(2) За изпълнение на стратегията за насърчаване на инвестиционната дейност в страната агенцията изготвя програми с мерки за насърчаване на инвестициите, които да бъдат промоцирани чрез представителите извън страната. 
Чл. 11б. (1) Агенцията води и поддържа за статистически цели Единна информационна система, в която събира данни за всички инвестиции в страната.
(2) За попълване на Единната информационна система в края на всяко тримесечие на агенцията се предоставят индивидуални данни по фирми от:
1. Националния статистически институт – за извършените за периода разходи за придобиване на дълготрайни активи;
2. Българската народна банка - за извършените за периода чуждестранни инвестиции  в страната;
3. други централни и териториални органи на изпълнителната власт - при поискване от агенцията.
(3) Агенцията предоставя обобщени данни за инвестиции на държавни органи и други заинтересувани лица по ред, определен в  устройствения правилник на агенцията.”
§ 9. Наименованието на глава трета се изменя така: ”Насърчаване на инвестициите”.
§ 10. Членове 12 и 13 се изменят така:
“Чл. 12. (1) Инвестиция е всяко пряко и непряко вложение на физическо или юридическо лице или на негов клон, свързано със стопанска дейност, както и увеличението на стойността на вложението, и по-специално в:
1. акции, дялове и други форми на участие в търговски дружества или други регистрирани юридически лица; 
2. право на собственост и всякакви други вещни права;
3. права на вземания и всякакви други права, които имат икономическа стойност;
4. права върху обекти на авторското право и сродните му права, права на патенти за изобретения и полезни модели, регистрирани марки, географски означения, промишлени дизайни, топологии на интегрални схеми и сертификати за сортове растения и породи животни, както и ноу-хау и гуд-уил;
5. права за упражняване на стопански дейности, предоставени по силата на закон, договор или административен акт на компетентен държавен орган, включително права за търсене, проучване и добив на природни ресурси.
(2) Според размера инвестициите се делят на 3 класа – първи, втори и трети клас. Класовете инвестиции се определят в правилника за прилагане на закона.
Чл. 13. (1) По реда на този закон се насърчават инвестициите в:
1. производство на продукти, предназначени предимно за износ;
2. производство, свързано с добив и/или преработка на материали, земеделска и животновъдна продукция или на други природни ресурси от местен произход;
3. производство на продукти от високотехнологично естество, предназначени за търговия на международния пазар или за доставка на местни производители на високотехнологични продукти; 
4. услуги, определени в правилника за прилагане на закона.
(2) Насърчават се инвестициите, които отговарят на следните изисквания:
1. инвестицията да е от определен клас съобразно размера й;
2. инвестицията да е за създаване на ново или за разширяване или модернизация на съществуващо предприятие, което извършва някоя от дейностите по ал. 1;
3. срок на реализация на инвестициите - до 3 години;
4. създаване на нови работни места;
5. икономическа ефективност на проекта за реализация на инвестицията.
(3) Насърчаването на инвестиции, които не отговарят на изискванията по ал. 2, т. 1, 3, 4 и 5 или по ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5, се осъществява след преценка от министъра на икономиката на значението им за икономиката на Република България или за развитието на определен регион.”
§ 11. Създават се нови чл. 14-17:
“Чл. 14. (1) При заявяване в агенцията на намерение за осъществяване на инвестиция изпълнителният директор на агенцията проверява съответствието му с изискванията на чл. 13. 
(2) При установяване на съответствието по ал. 1 изпълнителният директор на агенцията изисква представяне на инвестиционен проект за издаване на сертификат за получаване на административно обслужване. Сертификатът се издава от изпълнителния директор на агенцията или от упълномощено от него длъжностно лице след преценка на вида и размера на инвестицията съгласно представения от инвеститора инвестиционен проект.
(3) В случаите по чл. 13, ал. 3 на инвеститора се издава сертификат съгласно указанията на министъра на икономиката.
(4) В сертификата се определя класът на инвестицията. Съдържанието на сертификата се определя в правилника за прилагане на закона.
Чл. 15. (1) За инвестиции от трети клас агенцията извършва информационно и консултантско обслужване на инвеститора.
(2) На инвеститора се предоставят предварително подготвени информационни материали, както и обработена информация за потенциални партньори в страната и за всички административни процедури по реализиране на инвестиционния проект.
(3) Изпълнителният директор на агенцията предлага на инвеститора издаването на сертификат за трети клас инвестиции. При представяне на сертификата инвеститорът получава административно обслужване от централните и териториалните администрации на органите на изпълнителната власт в минимално установените със закон срокове.
Чл. 16. (1) За инвестиции от втори клас агенцията извършва индивидуално информационно, консултантско и административно обслужване на инвеститора пред всички централни и териториални администрации на органите на изпълнителната власт.
(2) Изпълнителният директор на агенцията предлага на инвеститора издаване на  сертификат за втори клас инвестиции.
(3) За осъществяване на индивидуално административно обслужване инвеститорът подава в агенцията необходимите документи и копие от сертификата, като упълномощава определени служители на агенцията от негово име и за негова сметка да получат от съответните компетентни органи всички изискуеми според действащото законодателство документи за осъществяване на съответния инвестиционен проект. 
(4) Извън случаите по ал. 3 инвеститорът може да ползва административно обслужване в минималните срокове съгласно установените процедури в съответните закони. 
Чл. 17. (1) За инвестиции от първи клас агенцията извършва индивидуално информационно, консултантско и административно обслужване и може да съдейства за изграждане на елементите на техническата инфраструктура, свързана с обекта на инвестицията, пред всички централни и териториални администрации на органите на изпълнителната власт. 
(2) Изпълнителният директор на агенцията предлага на инвеститора издаване на сертификат за първи клас инвестиции.
(3) По искане на инвеститора агенцията публикува на страницата си в интернет предложената от инвеститора информация, както и покани за търсене на търговски партньори в Република България.
(4) По искане на инвеститора агенцията предлага на компетентните органи да учредят ограничени вещни права върху недвижим имот – частна държавна или общинска собственост, по реда на този закон с оглед реализацията на инвестиция от първи клас. Неизпълнението на инвестиционния проект по отношение на срока и размера на инвестицията се включва в договора за учредяване на ограничено вещно право като основание за прекратяването му. В случая не се ограничават правата на инвеститора за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижим имот и за учредяване на безвъзмездно право на ползване по реда на чл. 54 и чл. 56, ал. 2 от Закона за държавната собственост.
(5) Ограничени вещни права върху недвижим имот – частна държавна собственост, се учредяват от областния управител без провеждане на търг или конкурс след съгласуване на предложението по ал. 4 с министъра на икономиката и с министъра на регионалното развитие и благоустройството. Въз основа на съгласуването областният управител издава заповед за учредяване на ограниченото вещно право и сключва договор.
(6) Ограничени вещни права върху недвижим имот – частна общинска собственост, по ал. 4 се учредяват без провеждане на търг или конкурс по решение на общинския съвет със заповед на кмета. Въз основа на решението се сключва договор с кмета на общината. 
(7) Îáùèíèòå óâåäîìÿâàò àãåíöèÿòà çà âúçìîæíîñòèòå çà ðåàëèçèðàíå íà ïðîåêòè íà òÿõíà òåðèòîðèÿ è çà èçãðàæäàíåòî íà åëåìåíòè íà òåõíè÷åñêàòà èíôðàñòðóêòóðà - ïóáëè÷íà îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò. Èíôîðìàöèÿòà ñå ïðåäîñòàâÿ íà èíâåñòèòîðèòå.”
§ 12. Ñúçäàâàò ñå ÷ë. 17à-17æ:
“Чл. 17а. (1) След издаване на сертификат за първи клас инвестиции на инвеститора се предлага сключване на договор с изпълнителния директор на агенцията, с който инвеститорът се задължава да изпълни инвестиционния проект за определен срок, а агенцията да осъществи необходимото индивидуално административно обслужване и съдействие за изграждане на елементите на техническата инфраструктурата, свързана с обекта на инвестицията.
(2) Инвеститорът представя към договора по ал. 1 банкова гаранция в размер на стойността на изградената инфраструктура. Гаранцията се освобождава след реализацията на инвестиционния проект.
(3) Ако инвеститорът заяви, че желае да се ползва само от индивидуалното административно обслужване, договор не се сключва и се прилага чл. 16, ал. 3.
Чл. 17б. (1) След сключване на договора по чл. 17а, ал. 1 инвеститорът упълномощава определени служители на агенцията от негово име и за негова сметка да получат от съответните компетентни органи всички изискуеми според действащото законодателство документи, като им представя документите, необходими за осъществяване на обслужването, съгласно изискванията на специалните закони.
(2) За осъществяване на необходимото административно обслужване и съдействие за  изграждане на елементи на техническата инфраструктура служителите на агенцията са длъжни:
1. да предоставят на инвеститора пълна и точна информация за изискуемите документи, установените срокове и такси по специалните закони;
2. да проучат и представят на инвеститора поне две получени оферти за изпълнение на елементи на техническата инфраструктура за определяне на изпълнителя;
3. да получат от съответните компетентни органи всички изискуеми според действащото законодателство документи за осъществяване на съответния инвестиционен проект.
(3) Средствата, необходими за получаване на изискуемите документи за реализиране на инвестиционния проект, установени със закон, са за сметка на инвеститора.
(4) Мрежите и съоръженията от техническата инфраструктура на транспортната, водоснабдителната, канализационната, съобщителната и други системи, когато са публична собственост, се изграждат за сметка на републиканския бюджет или за сметка на бюджета на съответната община по решение на общинския съвет, а в останалите случаи – за сметка на експлоатационното дружество, което ги стопанисва.
(5) Средствата от републиканския бюджет за изграждане на инфраструктура с цел насърчаване на инвестиции се предвиждат по реда на чл. 11 от Закона за устройството на държавния бюджет. 
Чл. 17в. (1) След сезиране от агенцията областните управители, кметовете на общини и служителите от администрацията осъществяват задълженията си по административно обслужване на инвестиционни проекти от първи и втори клас в минималните срокове съгласно установените процедури в закон или друг нормативен акт, доколкото в този закон не са установени по-кратки срокове. При съгласие на компетентния орган административното обслужване се извършва приоритетно и в по-кратки срокове. 
(2) Във всяка централна и териториална администрация се определят едно или повече длъжностни лица, които осъществяват взаимодействие със служителите на агенцията и съдействат на инвеститорите или на упълномощени техни представители, получили сертификат за получаване на  административно обслужване.
(3) Всички компетентни централни и териториални органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и техните администрации са длъжни да оказват съдействие на служителите на агенцията за осъществяване на административното обслужване.
Чл. 17г. Когато за реализиране на даден инвестиционен проект е необходимо взаимодействие на повече компетентни органи на изпълнителната власт, изпълнителният директор на агенцията може да изготви предложение до министъра на икономиката за насърчаването му, което се внася за одобряване от Министерския съвет. Министерският съвет с решение обявява подкрепата си за предложения проект.
×ë. 17ä. Àãåíöèÿòà îêàçâà ñëåäèíâåñòèöèîííà ïîìîù íà èíâåñòèòîðèòå, ðåàëèçèðàëè èíâåñòèöèÿ îò ïúðâè è âòîðè êëàñ. Âñè÷êè äúðæàâíè îðãàíè, îðãàíè íà ìåñòíîòî ñàìîóïðàâëåíèå è òåõíèòå àäìèíèñòðàöèè ñà äëúæíè äà îêàçâàò ñúäåéñòâèå íà ñëóæèòåëèòå íà àãåíöèÿòà çà ðàçðåøàâàíå íà âúçíèêíàëèòå ïðîáëåìè.
Чл. 17е. (1) Условията и редът за осъществяване на информационно, консултантско и административно обслужване, както и за оказване на съдействие за изграждане на  елементи на техническата инфраструктура и слединвестиционна помощ на инвеститорите се определят с правилника за прилагане на закона.
(2) Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции издава инструкция относно реда за осъществяване на информационното, консултантското и административното обслужване на инвеститорите и за съдействие за изграждане на елементите на техническата инфраструктура, извършвано от служителите на агенцията.
Чл. 17ж. (1) Всеки инвеститор може да получи държавна помощ при условия и по ред, предвидени в Закона за държавните помощи и в Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи.
(2) Всеки инвеститор може да ползва данъчни облекчения при условия и по ред, предвидени в съответните закони.”
§ 13. Глава четвърта “ПРИОРИТЕТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ” се отменя. 
§ 14. В чл. 23 се създава ал. 3:
“(3) Търговските дружества с чуждестранно участие, регистрирани по Търговския закон, могат да придобиват право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти, включително земя.”
§ 15. Член 24 се изменя така:
“Чл. 24. (1) В определени от Министерския съвет урбанизирани територии в граничната зона, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, чуждестранно лице или дружество с чуждестранно участие може да придобива право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижими имоти след получаване на разрешение.
(2) Министърът на икономиката издава разрешение на лицата по 
ал. 1 след съгласуване с министъра на вътрешните работи и с министъра на отбраната, при условие че не застрашават националната сигурност и отбраната на страната. Съгласуването се извършва в 14-дневен срок.
(3) Министърът на икономиката се произнася по искането в едномесечен срок. Отказът за издаване на разрешение се мотивира и не подлежи на обжалване по съдебен ред.”
§ 16. Член 26 се отменя.
§ 17. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Текстът на ал. 1 става чл. 27 и в него думите “платени дължими данъци в следните случаи” се заменят с “липса на данъчни задължения и декларация за липса на други публични вземания срещу него, когато това е за сметка на:”.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 18. ×ëåíîâå 28-32 ñå îòìåíÿò.
§ 19. ×ëåí 34 ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 34. (1) Äëúæíîñòíî ëèöå, êîåòî íàðóøè èëè íå èçïúëíè çàäúëæåíèå ïî ÷ë. 15, àë. 1 è 2,  ÷ë. 16, àë. 1, ÷ë. 17, àë. 1, 3 è 4, ÷ë. 17á, àë. 2 è ÷ë. 17ä, èçðå÷åíèå ïúðâî, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà â ðàçìåð 500 ëâ., àêî äåÿíèåòî íå ñúñòàâëÿâà ïðåñòúïëåíèå.
(2) Äëúæíîñòíî ëèöå, êîåòî íàðóøè ÷ë. 15, àë. 3, ÷ë. 17â è ÷ë. 17ä, èçðå÷åíèå âòîðî, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà â ðàçìåð 1000 ëâ., àêî äåÿíèåòî íå ñúñòàâëÿâà ïðåñòúïëåíèå.
(3) Êîéòî íå ïðåäîñòàâè èñêàíà èíôîðìàöèÿ îò àãåíöèÿòà, êîÿòî å ñâúðçàíà ñ îáñëóæâàíåòî íà èíâåñòèöèîíåí ïðîåêò, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 200 äî 2000 ëâ.
(4) Ïðè ïîâòîðíî èçâúðøâàíå íà íàðóøåíèåòî ïî àë. 1-3 ãëîáàòà ñå íàëàãà â äâîåí ðàçìåð.”
§ 20. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 35:
“×ë. 35. (1) Àêòîâåòå çà óñòàíîâÿâàíå íà èçâúðøåíî íàðóøåíèå ïî ÷ë. 33 ñå ñúñòàâÿò îò ëèöàòà, îïðåäåëåíè îò ïîäóïðàâèòåëÿ íà Áúëãàðñêàòà íàðîäíà áàíêà, ðúêîâîäåù óïðàâëåíèå "Áàíêîâ íàäçîð", à íàêàçàòåëíèòå ïîñòàíîâëåíèÿ ñå èçäàâàò îò íåãî èëè îò îïðàâîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå.
(2) Актовете за установяване на извършено нарушение по чл. 34, 
ал. 1 се съставят от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на агенцията, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на агенцията.
(3) Àêòîâåòå çà óñòàíîâÿâàíå íà èçâúðøåíî íàðóøåíèå ïî ÷ë. 34, 
àë. 2 è 3 ñå ñúñòàâÿò îò äëúæíîñòíî ëèöå, îïðåäåëåíî îò êîíòðîëèðàùèÿ îðãàí, àêî òîé å åäíîëè÷åí, èëè îò íåãîâèÿ ðúêîâîäèòåë, àêî îðãàíúò å êîëåêòèâåí, à íàêàçàòåëíèòå ïîñòàíîâëåíèÿ ñå èçäàâàò îò åäíîëè÷íèÿ êîíòðîëèðàù îðãàí, ñúîòâåòíî îò ðúêîâîäèòåëÿ íà êîëåêòèâíèÿ êîíòðîëèðàù îðãàí.
(4) Êîãàòî íàðóøåíèÿòà ïî ÷ë. 34, àë. 2 è 3 ñà èçâúðøåíè îò êìåòîâå íà îáùèíè, àêòîâåòå çà óñòàíîâÿâàíå íà àäìèíèñòðàòèâíèòå íàðóøåíèÿ ñå ñúñòàâÿò îò ñúîòâåòíèÿ îáëàñòåí óïðàâèòåë èëè îò îïðàâîìîùåíè îò íåãî äëúæíîñòíè ëèöà, à íàêàçàòåëíèòå ïîñòàíîâëåíèÿ ñå èçäàâàò îò ìèíèñòúðà íà äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ.
(5) Êîãàòî íàðóøåíèÿòà ïî ÷ë. 34, àë. 2 è 3 ñà èçâúðøåíè îò îáëàñòíèòå óïðàâèòåëè, àêòîâåòå çà óñòàíîâÿâàíå íà àäìèíèñòðàòèâíèòå íàðóøåíèÿ ñå ñúñòàâÿò îò îïðàâîìîùåíî îò ìèíèñòúðà íà äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ äëúæíîñòíî ëèöå, à íàêàçàòåëíèòå ïîñòàíîâëåíèÿ ñå èçäàâàò îò ìèíèñòúðà íà äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ.
(6) Óñòàíîâÿâàíåòî íà íàðóøåíèÿòà, èçäàâàíåòî, îáæàëâàíåòî è èçïúëíåíèåòî íà íàêàçàòåëíèòå ïîñòàíîâëåíèÿ ñå èçâúðøâàò ïî ðåäà íà Çàêîíà çà àäìèíèñòðàòèâíèòå íàðóøåíèÿ è íàêàçàíèÿ.
(7) Ïðèõîäèòå îò ãëîáè è èìóùåñòâåíè ñàíêöèè ïî íàêàçàòåëíè ïîñòàíîâëåíèÿ, íàëîæåíè ïî òîçè çàêîí, ñå ïëàíèðàò è ïîñòúïâàò ïî áþäæåòà íà ñúîòâåòíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîíàêàçâàù îðãàí.”
§ 21. Ñúçäàâà ñå äîïúëíèòåëíà ðàçïîðåäáà:
“ÄÎÏÚËÍÈÒÅËÍÀ ÐÀÇÏÎÐÅÄÁÀ
§ 1. Ïî ñìèñúëà íà òîçè çàêîí:
1. “×óæäåñòðàííî ëèöå” å:
à) þðèäè÷åñêî ëèöå, êîåòî íå å ðåãèñòðèðàíî â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ;
á) äðóæåñòâî, êîåòî íå å þðèäè÷åñêî ëèöå è å ðåãèñòðèðàíî â ÷óæáèíà;
â) ôèçè÷åñêî ëèöå - ÷óæäåñòðàíåí ãðàæäàíèí ñ ïîñòîÿííî ìåñòîïðåáèâàâàíå â ÷óæáèíà.
2. “Èíâåñòèöèîíåí ïðîåêò” å ïðîåêòúò çà èçãðàæäàíå, ðàöèîíàëèçàöèÿ, ðàçøèðÿâàíå èëè ìîäåðíèçàöèÿ íà îáåêò ñ öåë îñúùåñòâÿâàíå íà ïðîèçâîäñòâî èëè óñëóãè, âêëþ÷âàù èíâåñòèöèè, èçâúðøåíè îò åäíî èëè ïîâå÷å ëèöà. 
3. “Административно обслужване” е всяка дейност по извършване на административни услуги и по осъществяване на административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност от органите на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и техните администрации в предвидените в закон случаи, както и посредничеството на определени служители на Българската агенция за инвестиции за получаване от компетентните органи на всички изискуеми според действащото законодателство документи за осъществяване на определен инвестиционен проект.
4. “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.”
§ 22. Параграфи 1-8 от Преходните и заключителните разпоредби стават съответно § 2-9, като в § 9 изречение второ се отменя.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 23. (1) За целите на този закон административното обслужване се осъществява от компетентните органи в 5-дневен срок от сезирането им от служителите на агенцията в следните случаи:
1. член 140, ал. 1 и чл. 144, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията;
2. ÷ëåí 21, àë. 6 è ÷ë. 26, àë. 3 îò Çàêîíà çà ïúòèùàòà;
3. ÷ëåí 93, àë. 5, ÷ë. 96, àë. 6, ÷ë. 97, àë. 4, ÷ë. 99, àë. 4 è ÷ë. 112, àë. 2 è 3 îò Çàêîíà çà îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà.
(2) Çà öåëèòå íà òîçè çàêîí àäìèíèñòðàòèâíîòî îáñëóæâàíå ñå îñúùåñòâÿâà îò êîìïåòåíòíèòå îðãàíè â 14-äíåâåí ñðîê îò ñåçèðàíåòî èì îò ñëóæèòåëèòå íà àãåíöèÿòà â ñëåäíèòå ñëó÷àè:
1. ÷ëåí 9, àë. 5, ÷ë. 96, àë. 5, ÷ë. 141, àë. 7 è ÷ë. 144, àë. 3, ò. 2 îò Çàêîíà çà óñòðîéñòâî íà òåðèòîðèÿòà;
2. ÷ëåí 97, àë. 3, ÷ë. 99, àë. 2, ÷ë. 111 è ÷ë. 112, àë. 1 îò Çàêîíà çà îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà;
3. член 62, ал. 2 и чл. 67, ал. 1 от Закона за водите.
(3) За целите на този закон сроковете по чл. 64, ал. 1 и чл. 66, ал. 1 от Закона за водите се считат 14-дневни, като това изрично се отбелязва в обявяването и обнародването по чл. 62, ал. 4 и 5 и в обявлението по чл.65, 
ал. 2 от Закона за водите.
(4) За осъществяване на административно обслужване на инвестиции от първи и втори клас органите на държавния санитарен контрол и органите на Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" съобразно своята компетентност съдействат на служителите на агенцията за получаване на необходимите документи в 14-дневен срок.
(5) За осъществяване на административно обслужване на инвестиции от първи и втори клас, свързано с издаване на лицензия или с извършване на регистрация за започване на стопанска дейност и с издаване на разрешения и удостоверения за извършване на отделна сделка или действие, попадащи в обхвата на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, компетентните органи се произнасят в 5–дневен срок от сезирането им от служителите на агенцията. Когато в специалните закони, уреждащи тези режими, е предвиден ред за разглеждане на заявленията от колективен орган, по чието предложение се произнася компетентният орган или компетентният орган е колективен, за целите на този закон срокът за издаване на необходимия документ е 14-дневен. 
§ 24. (1) Àãåíöèÿòà çà ÷óæäåñòðàííè èíâåñòèöèè ñå ïðåîáðàçóâà â Áúëãàðñêà àãåíöèÿ çà èíâåñòèöèè. Àêòèâèòå, ïàñèâèòå, àðõèâúò, êàêòî è äðóãèòå ïðàâà è çàäúëæåíèÿ, ñëóæåáíèòå è òðóäîâèòå ïðàâîîòíîøåíèÿ ñúñ ñëóæèòåëèòå íà Àãåíöèÿòà çà ÷óæäåñòðàííè èíâåñòèöèè ïðåìèíàâàò êúì Áúëãàðñêàòà àãåíöèÿ çà èíâåñòèöèè êúì ìèíèñòúðà íà èêîíîìèêàòà.
(2) Â åäíîìåñå÷åí ñðîê îò âëèçàíåòî â ñèëà íà çàêîíà ìèíèñòúðúò íà èêîíîìèêàòà äà âíåñå â Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ïðîåêò íà ïîñòàíîâëåíèå çà ïðèåìàíå íà Óñòðîéñòâåí ïðàâèëíèê íà Áúëãàðñêàòà àãåíöèÿ çà èíâåñòèöèè. 
§ 25. (1) В двумесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет приема списък на урбанизираните територии по чл. 24, ал. 1 по предложение на министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи, който се актуализира ежегодно и се обнародва в “Държавен вестник”.
(2) Членове 9 и 24 не се прилагат по отношение на чуждестранните лица от  Европейския съюз и европейското икономическо пространство от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.
§ 26. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на закона ръководителите на всички  администрации да назначат или да възложат функции на едно или повече лица в съответната администрация за административно обслужване на инвеститори и да уведомят изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции.
(2) Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции да упълномощи служители на агенцията за осъществяване на административно обслужване на инвеститори и да приеме в двумесечен срок от влизането в сила на закона поименен списък на лицата по администрации с функции по административно обслужване. 
§ 27. В срок до 6 месеца от влизането в сила на закона Министерският съвет приема правилник за прилагането му. 
§ 28. В § 1 от Закона за държавните такси (обн., Изв., бр. 104 от 
1951 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1959 г. и бр. 21 от 1960 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 1973 г., бр. 87 от 1974 г., бр. 21 от 1975 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 55 от 1991 г., 
бр. 100 от 1992 г., бр. 69 и 87 от 1995 г., бр. 37, 100 и 104 от 1996 г., бр. 82 и 86 от 1997 г., бр. 133 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г., бр. 97 от 2000 г., бр. 62, 63 и 90 от 
2002 г. и бр. 84 и 86 от 2003 г.) думите “чл. 5, ал. 1 от Закона за чуждестранните инвестиции” се заменят с “§ 1, т. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите”.
§ 29. В чл. 9, ал. 4, т. 2 от Закона за облагане доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 118 от 1997 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 35 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 71 и 153 от 1998 г., бр. 50, 103 и 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 40, 45, 61 и 118 от 2002 г. и бр. 42 и 67 от 2003 г.) думите “Закона за чуждестранните инвестиции” се заменят със “Закона за насърчаване на инвестициите”.
§ 30. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г. и  бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 141, ал. 1 думите “Закона за чуждестранните инвестиции” се заменят със “Закона за насърчаване на инвестициите”;
2. В чл. 143 думите “и на Закона за чуждестранните инвестиции” се заличават.
§ 31. В чл. 32, т. 3 и 4 от Закона за статистиката (обн., ДВ, бр. 57 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2001 г. и бр. 45 и 74 от 2002 г.) думите “Закона за чуждестранните инвестиции” се заменят със “Закона за насърчаване на инвестициите”.
§ 32. В чл. 24, ал. 1, т. 11 от Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г. и бр. 37 от 2003 г.) думите “Закона за чуждестранните инвестиции” се заменят със “Закона за насърчаване на инвестициите”.

Законът е приет от ХХХІХ Народно събрание на ………………… 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)
М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за чуждестранните инвестиции



В съвременните условия на нарастваща глобализация страните в преход са изправени пред необходимостта да повишат конкурентоспособността на своите икономики преди влизането им в Европейския съюз. Ръстът на производството в международен мащаб в голяма степен е зависим от либерализацията на преките чуждестранни инвестиции и търговските политики.
Ниското ниво на преки чуждестранни инвестиции в Република България е индикатор за не много добрите условия за инвестиране в страната ни в сравнение със страните от региона. Насърчаването на инвестициите в страната изисква ефективното определяне на целите в общата стратегия за развитие на страната и координирани усилия от страна на правителството. Това е свързано с добро разбиране на относителните предимства на страната и сериозен анализ на корпоративните стратегии, които влияят на инвестиционните решения. Необходимо е да се полагат постоянни усилия в посока на определяне на инвестиционните проекти, които да разширяват националната производствена база и да позволят увеличаване на притока на чуждестранни инвестиции, като едновременно се държи сметка за външните икономически условия и националната бизнес среда. Инвестициите в нови технологии и особено в информационни и комуникационни технологии са крайно необходими предвид тенденцията световната икономика да се базира на динамични информационни потоци.
С предлагания проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чуждестранните инвестиции (ЗЧИ) се цели:
1. Разширяване обхвата на закона – не се прави разлика по критерий “чуждестранни” и “местни” инвестиции при прилагането на мерките за насърчаването им. Условията за извършване на инвестиции от местни и чуждестранни лица също са унифицирани. Наименованието на закона се изменя на “Закон за насърчаване на инвестициите” в съответствие с разширения обхват на урежданите обществени отношения.
2. Регламентира се осъществяването на държавната политика в областта на инвестициите от министъра на икономиката във взаимодействие с другите държавни органи. Предвижда се министърът на икономиката да разработи стратегия за насърчаване на инвестиционната дейност в страната, която се приема от Министерския съвет.
3. Агенцията за чуждестранни инвестиции от държавен орган към Министерския съвет ще се преобразува в Българска агенция за инвестиции (БАИ) със статут на изпълнителна агенция към министъра на икономиката. Българската агенция за инвестиции ще има представители извън страната. Функциите на агенцията се разширяват, като освен координация на дейността на държавните органи в областта на чуждестранните инвестиции се регламентира изпълнението на държавната политика в областта на инвестициите. Много важни функции на агенцията са рекламирането в чужбина на възможностите за инвестиране в страната, съдействието и обслужването на потенциалните инвеститори “на едно гише”.
4. С изменението на глава трета се урежда насърчаването на инвестициите в производство на продукти, предназначени предимно за износ, производство, свързано с добив и/или преработка на материали с местен произход, и производство на продукти от високотехнологично естество, предназначени за търговия на международния пазар или за доставка на местни производители на високотехнологични продукти. Насърчават се и инвестиции в услуги, определени в правилника за прилагане на закона – целта е да се насърчават инвестициите в услуги извън сферата на търговия на едро и дребно, банкови услуги и др., като се запази възможността за насърчаване на туризма, небанковите финансови услуги, услуги в областта на електронната търговия и др.
Предвижда се изключение да се насърчават инвестиции, които не отговарят на изискванията, след преценка от министъра на икономиката на значението им за икономиката на страната или за развитието на определен регион.
С новата редакция на чл. 12 се осъвременява дефиницията за инвестиция и се въвежда деление на инвестициите на три класа по финансов признак. Предвидено е класовете инвестиции да се определят в правилника за прилагане на закона с оглед възможността за тяхното осъвременяване в съответствие с нуждите на страната.
В зависимост от класа на инвестициите са определени видовете мерки за насърчаването им. Предвидено е при заявяване на намерение за осъществяване на инвестиция и представяне на инвестиционен проект изпълнителният директор на БАИ да издава сертификат за получаване на административно обслужване, в който се определя класът на инвестицията.
Универсални мерки за всички класове инвестиции са предоставянето на информационно и консултантско обслужване от БАИ като предварително подготвена и обработена информация, както и административно обслужване от централните и териториалните администрации на органите на изпълнителната власт при представяне на сертификата. За инвестиции от втори клас е предвидено индивидуално информационно, консултантско и административно обслужване от служители на БАИ, които са упълномощени да представляват инвеститора пред всички администрации в страната. За инвестиции от първи клас е предвидено индивидуално информационно, консултантско и административно обслужване и съдействие за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, свързана с обекта на инвестиция, след сключване на договор и представяне на гаранция, както и други мерки.
Регламентирана е процедура за осъществяване на видовете обслужване и сроковете за извършването им, като детайлната уредба ще се определи в правилника за прилагане на закона. Предвижда се изпълнителният директор на БАИ да издаде инструкция за реда за осъществяване на видовете обслужване на инвестиционни проекти от служителите на агенцията.
5. Регламентирана е възможност изпълнителният директор на БАИ да изготвя предложение до министъра на икономиката за насърчаване на определен инвестиционен проект, което се внася за одобряване от Министерския съвет. Министерският съвет с решение обявява подкрепата си за предложения проект. С тази разпоредба се урежда нормативно т. нар. “писмо за подкрепа на инвестиционен проект”, което съществува в практиката, но няма правна регламентация.
6. С оглед липсата на регламентирана институционална подкрепа на инвестициите в страната е регламентирано задължение всички компетентни централни и териториални органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и техните администрации да оказват съдействие на служителите на агенцията за осъществяване на административното обслужване и за разрешаване на възникнали проблеми.
Административното обслужване ще се осъществява в минимално установените със закон срокове, доколкото в този закон не са установени по-кратки срокове. Неспазването на сроковете е скрепено с административна санкция.
Предвижда се във всяка централна и териториална администрация да се определят едно или повече длъжностни лица, които да осъществяват взаимодействие със служителите на БАИ и да оказват съдействие на инвеститорите или на упълномощени техни представители, получили сертификат за административно обслужване. Изпълнителният директор на БАИ ще приеме поименен списък на тези лица.
7. С изменението на чл. 24 и с § 25 от Преходните и заключителните разпоредби разрешителният режим за придобиване право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижими имоти от чуждестранно лице или дружество с чуждестранно участие ще се отнася само за определени от Министерския съвет урбанизирани територии в граничната зона, свързани с националната сигурност и отбраната на страната. Разрешенията ще се издават от министъра на икономиката след съгласуване с министъра на отбраната и с министъра на вътрешните работи. От датата на присъединяването ни към Европейския съюз този режим няма да се прилага за чуждестранни лица от Европейския съюз и от европейското икономическо пространство.
8. Предвидени са следните състави на административни нарушения:
- за длъжностните лица на агенцията, когато нарушават или не изпълняват задълженията си по закона;
- за длъжностно лице, което не осъществи административно обслужване в минималните срокове;
- за всеки, който не предостави искана информация от агенцията във връзка с обслужването на инвестиционен проект.
9. С преходните и заключителните разпоредби се предвиждат съкратени срокове за административно обслужване по някои специални закони, като с оглед факта, че не всички режими са уредени в закон, се препраща към обхвата на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
С § 24 е уредено активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения, служебните и трудовите правоотношения със служителите на АЧИ да преминат към Българската агенция за инвестиции към министъра на икономиката. В едномесечен срок от влизането в сила на закона министърът на икономиката следва да внесе в Министерския съвет проект на Постановление за преобразуване на Агенцията за чуждестранни инвестиции в Българска агенция за инвестиции и за приемане на Устройствен правилник на Българската агенция за инвестициите.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Симеон Сакскобургготски) 

