
 
ПРОЕКТ! 

 
 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. ЗАВЕТ 

 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
От Ахтер Сюлейманов Велиев – Кмет на Община Завет 

 
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за  насърчаване на инвестициите с общинско 

значение в община Завет 
 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
 В Закона за насърчаване на инвестициите(ЗНИ) се цели да се насърчат производства и услуги 
с висока добавена стойност, да се повиши регионалната икономическа активност и генериране на 
заетост чрез откриване на нови високопроизводителни работни места.                    
 Мерките са в съответствие с основните цели на стратегията " Европа 2020 " за интелигентен 
растеж и целят трайно преодоляване на спада в инвестиционната активност в страната. Промените се 
реализират чрез оптимизиране и децентрализация на процедурата по сертифициране на 
инвестиционните проекти, като се увеличават правомощията на общините за провеждане на 
политиката за насърчаване на инвестициите.  

 С промените в ЗНИ се въвежда възможност кметът на общината, в която ще се осъществява 
инвестиционният проект, да издава общински сертификат за инвестиция клас В, чийто праг за 
сертифициране е по-нисък от минималния за клас Б. 

Кметът на общината(чл.11, ал.2 ЗНИ): 
1.Осигурява провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите на територията на 

общината при разработването и изпълнението на общинския план за развитие и на програмата за 
неговото изпълнение; 

2.Съдейства за прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите по ЗНИ; 
3.Издава сертификат за инвестиционни проекти с общинско значение и прилага 

насърчителните мерки от неговата компетентност. 
 

Предвидените насърчителни мерки за проекти със сертификат за клас В са:  
-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.   

Мярката за прехвърляне на вещни права без търг или конкурс се прилага за проекти от клас В, 
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 – частна общинска собственост.  
            За насърчаване на инвестициите с общинско значение, съгласно чл.22з, ал.1 ЗНИ  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 от ЗНИ и на Правилника за 
прилагането му(ППЗНИ)   
  

Целите, които се поставят: 
Целите, които се поставят с новата Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско   

значение в Община Завет и издаване на сертификати клас В  са свързани със създаването на по-
благоприятни условия за развитие на инвестиционната активност в Общината при ясни и прозрачни 
условия . С наредбата се определят и конкретните правомощия на  Кмета на Община Завет и 
упълномощените от него лица за прилагане на мерките по издаване на сертификат клас В . 

 
 
 



Прилагането на новата Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско   значение в 
Община Завет и издаване на сертификати клас В , няма да е свързано с изразходване на допълнителни 
финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки 
ресурси. 

 
4. Очаквани резултати от прилагането ,  включително финансови , ако има такива. 
Очакваните резултати от приемането на Наредбата са създаването на по-благоприятни 

условия за  инвестиционна активност  в прозрачна и предвидима среда. 
  

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
Предлаганият проект на Наредба се отнася до подзаконов нормативен акт, поради което, 

съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската 
харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност,свързани с тази материя и 
не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство. 

 
Проектът на настоящата Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско   значение в 

Община Завет и докладът към него, предвид изискванията на чл. 26,ал. 3 от Закона за нормативните 
актове ( ЗНА)  e  публикуван на интернет страницата на община Завет  на www.zavet_ob@zavet-bg. 
като срокът за отправяне на предложения и становища по проектите е 30 дена. 

Предвид гореизложеното предлагам, Общинският съвет да разгледа и вземе следното 
 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

 На основание чл. 76, ал.3 и чл.77 от АПК във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от 
ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 и чл. 8 от ЗНА 

 
 РЕШИ: 

 
 1. Приема Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско   значение в Община Завет, 

съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 
 2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния управител 

на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
 

 Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 
 
Приложение: Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско   значение в 

Община Завет 
 
 
Вносител, 
 
АХТЕР ВЕЛИЕВ 
Кмет на Община Завет 
 
 
 
Съгласувал: 
Нурай Мехмед, юрисконсулт 
 
Изготвил: 
Ст.експерт ”ОСОПИХД”,  Назен Кула 

 
 
 


