НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
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З-ЦУ-372/02.03.2021 г.

Заповед №
ЦУ на НАП
Signed by: National Revenue Agency

На основание чл. 10, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 18 от Закона за Националната
агенция за приходите и чл. 26б от Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13
март 2020 г., и за преодоляване на последиците (Изм. ДВ, бр. 14 от 2021 г., в сила
от 11.12.2020 г.) и Решение на Министерския съвет № 947 от 18.12.2020 г.,
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
Изменени съгласно влезлите в сила от 11.12.2020 г. (Изм. ДВ, бр. 14 от 2021
г., в сила от 11.12.2020 г.) промени в чл. 26б от Закона за мерките и действията
по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците Условия за
кандидатстване и условия за изпълнение за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020 по Схема за набиране на заявления за подкрепа „Подкрепа чрез оборотен
капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.
Н А Р Е Ж Д А М:
Условията в редакцията им след измененията да бъдат публикувани на
външната и вътрешната страница на агенцията.
Заповедта влиза в сила от датата на издаването й.
Контролът

по

изпълнение

на

заповедта

възлагам

на

заместник

изпълнителните директори.
Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите служители за
сведение и изпълнение.
ЦУ на НАП 2020 г.
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НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Приложение: нова редакция на Условия за кандидатстване и условия за
изпълнение

2.3.2021 г.

X
Галя Димитрова
Изпълнителен директор на НАП
Signed by: Galya Penkova Dimitrova

ЦУ на НАП 2020 г.
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