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ОТНОСНО: Приемане на  Наредба за привличане и насърчаване на 

инвестиции с общинско значение в Община Смолян и реда за издаване на 

сертификат за инвестиция клас В. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
Приемането на настоящата Наредба се налага с цел насърчаване на инвестициите на 

територията на община Смолян съгласно чл.22з, ал.1 от Закона за насърчаване на 

инвестициите /ЗНИ/ и Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите 

/ППЗНИ/.  С  посочената наредба се определят условията и редът за издаване на сертификат 

клас В и прилагането на мерки съгласно изискванията на глава трета от ЗНИ и  Правилника 

за прилагане към него.  

Проектите с общинско значение се насърчават  инвестиции клас В по чл. 14, ал. 4 от 

ЗНИ, когато се реализират в административните граници на определена община и отговарят 

на условията на наредбата по чл.6, като проектите могат да се изпълняват във всички сектори 

на икономиката, с изключение на посочените в чл. 13а, т. 3 от ЗНИ. Икономическите 

дейности се определят съгласно действащата Статистическа класификация на 

икономическите дейности в Европейската общност (NACE), съответно нейното пряко 

приложение в Република България чрез съответстващата класификация. Създава се заетост 

по смисъла на чл. 12, ал. 2, т. 7 от ЗНИ и минималният брой на заетите лица може да бъде 

критерий за издаване на сертификат клас В едновременно с размера на инвестицията. 

Инвестициите с общинско значение получили сертификат клас В, се насърчават за 

изпълнение на инвестиционния проект чрез: 

1. съкратени срокове за административно обслужване предоставяни от общината, на 

чиято територия се осъществява инвестицията; 

2. индивидуално административно обслужване предоставяно от общината, на чиято 

територия се осъществява инвестицията; 

3. придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти - 

частна общинска собственост, по реда на чл. 22а, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗНИ при спазване на 

условията по чл. 22а, ал. 2 - 8 и ал.13. Мярката се прилага, в случай че не е заявена от 

инвеститор по реда на чл. 18 при издаване на сертификат за инвестиция клас А, клас Б или за 

приоритетен инвестиционен проект за същия имот - частна общинска собственост. 
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Цели, които се поставят е да се въведе ред, по който да се подпомагат инвестициите на 

територията на община Смолян, създаване на ясни правила и достъпна информация за реда и 

условията за  насърчаване на инвестициите на основание чл.22з, ал.1 от ЗНИ, съобразно  

измененията в ЗНИ и Правилника за прилагането на закона за насърчаване на инвестициите 

(ППЗНИ), с което ще се подобри инвестиционната среда на територията на общината и 

превличане на нови инвестиции.  

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от 

Административно процесуалния кодекс, проекто-наредбата е предоставен за обществени 

консултации на електронната страница на община Смолян в раздел „Обществени 

консултации“ на вниманието на всички заинтересовани лица да депозират предложения,  

изразят  мнения  и  препоръки  по  проекта. Отделно от това на електронната страница на 

Министерски съвет в „Портал за обществени консултации“  е предоставен на вниманието на 

всички заинтересовани лица да направят предложение по така изготвения проект.  

В хода на проведените обществени консултации няма постъпили предложения по 

предложения проект, за което е изготвена справка за отразяване на това обстоятелство и 

същата е публикувана на електронната страница на Община Смолян и на електронната 

страница на Министерски съвет в „Портал за обществени консултации“ .  

 

           С оглед на гореизложеното на основание чл. 76, ал. 3 от АПК, чл.21, ал.2 от ЗМСМА 

във вр. с чл.22з, ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/, предлагам Общински 

съвет да приеме следните    

 

РЕШЕНИЕ: 
 

   І.  Приема Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение 

в Община Смолян и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В. 

 

II. Наредбата влиза в сила от  01.07.2020 г. 

 

ІІІ. Възлага на кмета на община Смолян да публикува на електронната страница на 

Община Смолян приетата Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско 

значение в Община Смолян и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В. 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:………………… 
                Николай Мелемов 

 кмет на Община Смолян   

 
 

 

 

   


