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Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 
срок от 30 дни, Община Мездра чрез настоящото публикуване, предоставя 
възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища 
по проекта на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Мездра 
и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас  В на е-таil адрес: mezdra@mail.bg 

 
М О Т И В И 

 
КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА 
МЕЗДРА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ КЛАС В 

 
 

I. Причини и мотиви за приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с 
общинско значение в Община Мездра и реда за издаване на сертификат за инвестиция 
клас  В 

Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може 
да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, 
неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Наредбата за насърчаване на 
инвестициите с общинско значение в Община Мездра и издаване на сертификати за 
инвестиция клас В е разработена и предложена за разглеждане и приемане от Общинския 
съвет – Мездра в съответствие с изискванията на чл. 22з, ал. 1 от Закона за насърчаване на 
инвестициите. С наредбата се определят условията и редът за насърчаване на инвестициите с 
общинско значение за община Мездра, за издаване на сертификат клас В и прилагането на 
мерките за насърчаване на инвестициите. Основните цели, които се поставят с приемането на 
наредбата, са повишаване конкурентоспособността на икономиката на общината чрез 
регламентиране на възможността за издаване на сертификат за общински инвестиции клас В и 
предоставяне на съответни стимули свързани с него, да се постигне нарастване на 
инвестициите за научни изследвания, иновации и технологично развитие в производства и 
услуги с висока добавена стойност при спазване принципите на устойчивото развитие, 
подобряване на инвестиционния климат и създаване на нови и високопроизводителни работни 
места. Проектите с общинско значение ще се насърчават като инвестиции клас В по чл. 14, ал. 
4 от ЗНИ, когато се реализират в административните граници на общината и отговарят на 
условията на наредбата, като могат да се изпълняват във всички сектори на икономиката, с 
изключение на посочените в чл. 13а, т. 3 от закона, предвиждат размер на инвестицията, 
ненадвишаващ минималния размер за клас Б и създават заетост по смисъла на чл. 12, ал. 2, т. 7 
от ЗНИ, като 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, ще се насърчават за изпълнение на инвестиционния 
проект чрез съкратени срокове за административно обслужване, предоставяно от общината, на 
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чиято територия се осъществява инвестицията; индивидуално административно обслужване, 
предоставяно от общината, на чиято територия се осъществява инвестицията и придобиване 
право на собственост или ограничени вещни права върху имоти - частна общинска 
собственост, по реда на чл. 22а, ал. 1, т. 2 и 4 при спазване на условията по чл. 22а, ал. 2 - 8 и 
13 от ЗНИ. Кметът на общината ще издава сертификат за инвестиционни проекти с общинско 
значение и ще прилага насърчителните мерки от неговата компетентност 

 
При изработване на проектът на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско 

значение в Община Мездра и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас  В са спазени 
принципите на  необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, 
субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 

 
II. Цели, които се поставя с приемане на Наредбата: 

 
Основните цели, които се поставят с приемането на наредбата, са повишаване 

конкурентоспособността на икономиката на общината чрез регламентиране на възможността 
за издаване на сертификат за общински инвестиции клас В и предоставяне на съответни 
стимули свързани с него, за да се постигне нарастване на инвестициите 

 
III. Очаквани резултати от приемане на Наредбата: 

 
Очаквани резултати от приемане на Наредбата са възможност проектите с общинско 

значение да се насърчават, като инвестиции клас В, подобряване на инвестиционния климат в 
община Мездра и въвеждане на ефективни мерки за контрол и отговорности на инвеститорите. 

 
IV. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата: 

 
Проектът на предлаганата Наредба няма да изисква допълнителни финансови или 

други средства за прилагането й. 
 

V.   Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република 
България: 

Предлаганият проект за приемане на Наредба е подзаконов нормативен акт, поради 
което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на 
Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, 
свързани с тази материя.  
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VI.  Фактически основания: 
 

Приемане на местен нормативен документ, който да регламентира реда и условията, 
при които се насърчават инвестициите с общинско значение, издаване на сертификат В и 
прилагането на мерките за насърчаването на инвестициите в община Мездра. 

 
VII. Правни основания: 

 
Предложения проект на Наредба се приема 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. 

 
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 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.  

 
 
 

ВНОСИТЕЛ:  
 
ИВАН АСПАРУХОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА 
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