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ОТНОСНО: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско 
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Съгласно Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/ и Правилника за неговото 
прилагане /ППЗНИ/, въз основа на критериите за минимален размер на инвестициите и 
заетостта, инвестициите с общинско значение се определят като клас В и за тях се издава 
Сертификат от Кмета на Общината, след решение на Общинския съвет. С разпоредбата 
на чл.22з, ал.1 от ЗНИ, законодателят е делегирал права на Общинския съвет да приеме 
наредба, в която се определят условията и реда за издаване на сертификат клас В и 
прилагане на мерките за насърчаване на инвестициите с общинско значение. 

В изпълнение на разпоредбата на чл.22и, т.1 от Закона за насърчаване на 
инвестициите (ЗНИ) предлагам на Вашето внимание проект наНаредба за насърчаване на 
инвестициите с общинско значение в Община Мездра и реда за издаване на сертификат 
за инвестиция клас В. Създадената нормативна уредба регламентира възможността за 
издаване на сертификат за инвестиции клас В и предоставяне на съответните стимули, 
свързани с него. В Наредбата са определени мерките за насърчаване на инвестициите с 
общинско значение, както и на тяхната закрила и контрол по изпълнението на 
инвестиционните проекти с общинско значение и с издаден сертификат клас В.  

С приемането на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в 
Община Мездра и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас  В се цели да се 
насърчат производства и услуги с висока добавена стойност при спазване принципите на 
устойчивото развитие, подобряване на инвестиционния климат, създаване на нови и 
високопроизводителни работни места, както и повишаване на икономическата активност 
в административните граници на общината. 

Чрез прилагането на насърчителни мерки за проекти със сертификат за клас В, като: 
индивидуално административно обслужване, включително в съкратени срокове, по 
отношение предоставяните от общината услуги; предоставяне на право на собственост 
или ограничени вещни права без търг върху имоти частна общинска собственост, когато 
не е заявена от друг инвеститор при издаване на сертификат за инвестиция от клас А, 
клас Б или за приоритетен проект за същия имот, се очаква да се увеличат 
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инвестиционните проекти в Община Мездра и да се създадат добри взаимоотношения 
между инвеститорите и местната администрация. 

Съгласно чл. 26, ал.3 от Закона за нормативните актове, настоящият проект на 
Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Мездра и реда 
за издаване на сертификат за инвестиция клас В е публикуван на интернет страницата на 
Община Мездра http://www.mezdra.bg /в раздел <ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ><НОРМАТИВНИ АКТОВЕ – ПРОЕКТИ> на дата 11.05.2020 год., ведно с 
мотиви, резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието и доклад за 
цялостна предварителна оценка на въздействието за приемането й. Направено е и 
обявление на информационното табло в сградата на общината на същата дата, като по 
този начин е предоставена възможност на всички заинтересовани лица да се запознаят с 
проекта на предложената Наредба и да изразят становища и препоръки пред Общински 
съвет Мездра. 

 
С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.22з, ал.1 Закона за насърчаване на 
инвестициите, при спазване на изискванията на чл. 75-80 от 
Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28, 
ал. 1 от Закона за нормативните актове, внасям в Общински съвет – Мездра следното 
предложение за решение: 
 
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА  

Наоснование чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.22з, ал. 1 Закона за насърчаване на инвестициите, при спазване на 
изискванията на чл. 75 - 80 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3 
и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове, внасям в 
Общински съвет – Мездра 

РЕШИ: 

1. Общински съвет – Мездра приемаНаредба за насърчаване на инвестициите с 
общинско значение в Община Мездра и реда за издаване на сертификат за 
инвестиция клас  В 
 

2. Възлага на Кмета на Община Мездра осъществяването на всички дейности, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 Проект наНаредба за насърчаване на инвестициите с общинско 
значение в Община Мездра и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас  В; 

Приложение № 2Мотиви към проект наНаредба за насърчаване на инвестициите с 
общинско значение в Община Мездра и реда за издаване на сертификат за инвестиция 
клас  В; 
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Приложение № 3 Справка за постъпили становища, възражения и мнения по Проект 
наНаредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Мездра и 
реда за издаване на сертификат за инвестиция клас  В; 

Приложение № 4 Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието на 
проекта на нормативен акт; 

Приложение № 5 Доклад за цялостна предварителна оценка на въздействието за 
приемането на проекта на нормативния акт. 

 
 
 
ВНОСИТЕЛ:  
 
ИВАН АСПАРУХОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА 
 

/ХП 


