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Доклад с мотиви   

за приемане на  Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение  

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

 

 

 

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, Ви представяме следния 

доклад с мотиви:  

 

I. Причините, които налагат приемането: 

 

Причини за приемането на настоящата Наредба се налага с цел насърчаване на 

инвестициите на територията на община Смолян на основание чл.22з , ал.1 от Закона за 

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

инвестициите /ППЗНИ/. Съгласно посочената нормативна уредба за насърчаване на 

инвестициите с общинско значение, общинският съвет приема наредба, в която се 

определят условията и редът за издаване на сертификат клас В и прилагането на мерките 

съгласно изискванията на глава трета и на правилника за прилагане на закона. Проектите с 

общинско значение се насърчават като 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 ал. 1. 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. Създават 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 за клас В, се насърчават за изпълнение на 

инвестиционния проект чрез: 

1. съкратени срокове за административно обслужване, предоставяно 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 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. 

След приемането на наредба ще се извърши последваща оценката на въздействието 
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за разрешаване на съществуващи проблеми от гледна точка на разходите, ползите и 

рисковете свързани с тях в срок до 5 години след влизането в сила на настоящата наредба. 

Оценка на въздействието, ще се публикува на интернет страницата на община  в срок до 30 

дни от изготвянето ѝ. 

 

II. Частична предварителна и последваща  оценка на въздействие. 

 

A. Частична предварителна оценка за въздействие: 

 

1. Насърчаване на инвестиции в община Смолян. 

2. Варианти за действия: 

а) Вариант за действие №1 „Без действие”- Отрицателно въздействие за насърчаване 

на инвестициите с общинско значение на основание чл.22з , ал.1 от Закона за насърчаване 

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

инвестициите /ППЗНИ/. 

б) Вариант за действие №2 „Приемане на наредбата” – Насърчаване на инвестициите 

с общинско значение, като общинският съвет приема наредба, в която се определят 

условията и редът за издаване на сертификат клас В и прилагането на мерките съгласно 

изискванията на глава трета и на правилника за прилагане на закона.  Проектите с 

общинско значение се насърчават като 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.  

 

Б. Последваща  оценка на въздействие. 

След приемането на посочената Наредба ще се извърши последваща оценката на 

въздействието от Община Смолян, в чиято компетентност е изпълнението на нормативния 

акт в срок от 5 години след влизането в сила на наредбата. Оценка на въздействието, ще се 

публикува на интернет страницата на община  в срок до 30 дни от изготвянето ѝ. 

 
 

III. Целите, които се поставят. 

Цели, които се поставят – да се въведе ред, по който да се подпомагат инвестициите 

на територията на община Смолян. 

 

IV.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 

Прилагането на новата Наредба не изисква допълнителни финансови средства.  

 

V. Очаквани резултати от прилагането на наредбата. 

Създаване на ясни правила и достъпна информация за реда и условията за цел 

насърчаване на инвестициите на територията на община Смолян на основание чл.22з, ал.1 

от ЗНИ, съобразно последните изменения в ЗНИ, Правилника за прилагането на закона за 

насърчаване на инвестициите (ППЗНИ). Подобри инвестиционната среда на територията на 

община Смолян. 

 

VI. Анализ за съответствие с правото на европейския съюз и правото на 

република България. 

Правно основание за приемане на Наредбата е съобразено с приложимите законови 

и подзаконови актове и актовете в ЕС, чл.22з, ал.1 от Закона за насърчаване на 
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инвестициите, чл.33а от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на 

инвестициите, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
Регламент (ЕС) № 651/2014. 

 

 

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица 

за обществени консултации се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, 

за предложения, становища по настоящия проект на Наредба за насърчаване на 

инвестициите с общинско значение в община Смолян и реда за издаване на сертификат за 

инвестиция клас  В. 

 

 

 

 

 

Николай Мелемов  
Кмет на Община Смолян 

 


