СТАНОВИЩЕ
на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) по проекта на Закон за изменение
и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите
Асоциация на индустриалния капитал в България, в качеството си на национално
представителна организация на работодателите в България, разглежда прилагането на промени
в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите като
необходимо условие за подобряване на възможностите за нарастване на инвестициите в
производства и услуги с висока добавена стойност и създаване на нови високопроизводителни
работни места.
Предвижданите в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на
инвестициите промени са в следните насоки:
• оптимизиране и децентрализация на процедурата по сертифициране на инвестиционните
проекти и създаване на възможности за дейности по насърчаване на инвестициите на
общинско ниво;
• въвеждане на допълнителен критерий за сертифициране за клас инвестиция, свързан с
броя на създадените нови работни места;
• въвеждане на допълнителна мярка – възможност за придобиване право на пребиваване в
България на чужденци от трети страни на основание инвестиционната си дейност в
страната;
• въвеждане на нова насърчителна мярка за частично възстановяване за определен период
от време на направените от инвеститора задължителни осигурителни плащания за
работници и служители, заели разкритите нови работни места.
Във връзка с изброените точки, Асоциация на индустриалния капитал в България
отправя следните мнения, бележки и препоръки, насочени към подобряване на отделните
предложения, визирани в промените на закона.

1. Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя
предложените промени за

оптимизиране на процедурата по сертифициране чрез

децентрализация с разширяване на правомощията на общините по насърчаване на
инвестициите.
С приемането на тези промени ще се разширят възможностите на общините за
привличане на инвестиции на местно равнище, а също така ще се осигури и по-широк достъп
на представителите на бизнеса до инвестиционните проекти. Намаляването на прага на
сертифициране при инвестициите клас „В” ще доведе до увеличаване на броя на реализираните
инвестиционни проекти, съответно до увеличаване на привлечените в общините инвестиции.
От друга страна, предвидените в законопроекта насърчителни мерки за проекти със
сертификат за клас „В”, а именно: индивидуално административно обслужване и съкратени
срокове по отношение на предоставянето от общината услуги, ще спомогнат за улесняване на
процедурите за кандидатстване и изпълнение на инвестиционните проекти.
Не на последно място, децентрализацията ще съкрати пътя за реализация на
инвестициите, с оглед на факта, че всички процедури ще се провеждат в рамките на
съответната община, т.е. в най-удобното за инвеститора място.
2. АИКБ подкрепя също и въвеждането на допълнителен критерий за издаване на
клас инвестиция - брой на създадените нови работни места.
Един от най-големите проблеми на българската икономика в условията на криза е
загубата на работни места, като за последните 3 години техният брой е над 400 000. Считаме, че
въвеждането на този допълнителен критерий ще окаже благоприятно влияние върху
намаляване на безработицата в страната и увеличаване на заетостта.
С оглед постигането на оптимални резултати от предлаганите промени обаче следва да
се намери правилното съотношение между размера на направената инвестиция и броя на
създадените нови работни места. Осигуряването на голям брой работни места не трябва да се
фаворизира за сметка на прекомерното намаление на размера на инвестициите, с което да се
стимулират трудоемки и с ниска добавена стойност производства.
3. АИКБ подкрепя въвеждането на допълнителна мярка – възможност за
придобиване право на пребиваване в България на чужденци от трети страни на
основание инвестиционната си дейност в страната.
Считаме, че приемането на тази промяна в закона ще способства за привличане на чужди
инвестиции. Сериозен проблем на българската икономика е, че тя не е конкурентоспособна в
сравнение с икономиките на държавите - членки на Европейския съюз. Привличането на чужди
инвестиции ще спомогне за преодоляването на този проблем в известна степен, тъй като чрез

външно инвестиране в изграждането на модерни предприятия, ще се създадат условия за
повишаване на обема на българска продукция и износа.
Възможността за придобиване на право на пребиваване в страна несъмнено ще бъде
привлекателна за чуждите граждани с оглед на факта, че ще могат да се възползват от
изгодните финансови и данъчни условия, които предлага страната ни. Освен това
придобиването на право на продължително или постоянно пребиваване на територията на
България ще облекчи извършването на инвестиционните проекти, тъй като ще отпаднат част от
административни процедури, през които чужденците с право на временно пребиваване ще
трябва да преминат, респ. ще се ограничат административни пречки за чужди инвеститори.
4. Асоциация на индустриалния капитал в България изказва своите притеснения
относно предлаганата нова насърчителна мярка за частично възстановяване за определен
период от време на направените от инвеститора задължителни осигурителни плащания
за работници и служители.
АИКБ счита, че е необходимо допълнително осмисляне на последиците от мярката,
както и на самата мярка във вида, в който се предлага.
С така предложените промени държавата ще създаде условия за официализиране на
сивия сектор в страната, както и ще даде възможност за създаване на нелоялна конкуренция,
протектирана със закон.
С приемането на тази мярка ще се създадат по-благоприятни условия за бъдещите
инвеститори. Чрез частичното възстановяване на задължителни осигурителни плащания те ще
имат възможност да предлагат по-високо заплащане на своите работници и служители, при пониски разходи за труд. Бъдещият ефект от тази промяна ще доведе до отлив на работна ръка от
настоящите инвеститори, което неминуемо ще се отрази на мотивацията на българския бизнес
да работи в светлата част на икономиката.
В България сивият сектор (по последните данни - около 30%) не плаща осигуровки. В
тази връзка с въвеждане на новите предложения ще се стегне до там, че и новодошлите
чуждестранни инвеститори ще правят осигурителни плащания в намален размер, което още
повече ще затрудни събираемостта във фондовете на Националния осигурителен институт.
В мотивите към законопроекта е посочено, че инвестиционни стимули за разкрити
работни места, включително конкретна субсидия за едно място, се прилагат в редица страни –
членки на ЕС, без да е отчетен фактът, че България предлага много добри данъчни и финансови
условия за развитие на бизнеса. Не бива да се пренебрегва фактът, че размерът на
корпоративния данък у нас е едва 10% и е най-нисък в Европейския съюз.

Други два важни акцента, на които също трябва да се обърне внимание е, че с така
предложените промени ще се създаде неравнопоставеност пред закона спрямо компаниите,
които до момента са оперирали на българския пазар и новите такива, както и ще се стигне до
източване на бюджета, а не до така широко прокламираното увеличение на заетостта в
страната.
В

тази

връзка

считаме,

че

предложената

мярка

не

е

в

подкрепа

на

конкурентоспособността на българските предприятия.
Мнението, зад което Асоциация на индустриалния капитал в България застава е, че
подобряване на бизнес климата в страната, в т.ч. премахването на административните прегради
и бариери пред фирмите, както и бързото и адекватно въвеждане на електронното правителство
биха спомогнали в много по-голяма степен за привличането на инвестиции.

