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ОТНОСНО: Приемане на Наредба № 18 за насърчаване на инвестициите с 

общинско значение в община Чирпан и издаване на сертификати клас В. 

 

 

          УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Предлагаме на Вашето внимание за приемане Наредба № 18 за насърчаване на 

инвестициите с общинско значение в община Чирпан и издаване на сертификати клас 

В. 

 

1. Причини, налагащи приемане на нова Наредба № 18 за насърчаване 

на инвестициите с общинско значение в община Чирпан и издаване 

на сертификати клас В. 

 

В съответствие с основните цели на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен 

растеж в Закона за насърчаване на инвестициите бяха направени промени с цел 

трайно преодоляване на спада в инвестиционната активност в страната, насърчаване 

на производства и услуги с висока добавена стойност, повишаване на регионалната 

икономическа активност и генериране на заетост чрез откриване на нови 

високопроизводителни работни места. Измененията и допълненията в закона 

регламентират 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.  

Съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗНИ кметът на общината 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, съдейства за прилагането на мерките за насърчаване на 

инвестициите по закона и издава сертификат за инвестиционни проекти с общинско 

значение и прилага насърчителните мерки от неговата компетентност.  

Съгласно чл. 14, ал. 4 от закона инвестициите се определят като клас В с 

общинско значение въз основа на критериите за минимален размер на инвестициите и 

заетостта по чл. 22з, ал. 2 от ЗНИ, а сертификатът се издава от кмета на общината въз 

основа на решение на общинския съвет по чл. 22и, т. 3 за ползване на мерките по чл. 

22з, ал. 3 от закона. Проектите с общинско значение се насърчават като инвестиции 

клас В по чл. 14, ал. 4, когато се реализират в административните граници на 

общината и отговарят на условията на наредбата.  

Съгласно чл. 15, ал. 3 от ЗНИ инвестиционните проекти с общинско значение, с 

издаден сертификат клас В от кмета на общината, се насърчават с мерките по чл. 22з, 



ал. 3 от закона - чрез съкратени срокове за административно обслужване, 

предоставяно от общината, на чиято територия се осъществява инвестицията; 

индивидуално административно обслужване, предоставяно от общината, на чиято 

територия се осъществява инвестицията; придобиване право на собственост или 

ограничени вещни права върху имоти - частна общинска собственост, по реда, 

определен в закона. 

В изпълнение на чл. 22з от ЗНИ за насърчаване на инвестициите с общинско 

значение Общинският съвет следва да приеме наредба, в която се определят условията 

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

изискванията на закона и на правилника за прилагане на закона. 

 

2. Цели,които се поставят.  

 Регламентиране на конкретни и ясни условия и ред за издаване на 

сертификат за инвестиция клас В; 

 Повишаване на конкурентоспособността на икономиката на община 

Чирпан при спазване на принципите на устойчиво развитие; 

 Възможност проекти с общинско значение да се насърчават като 

инвестиция клас В. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба.  

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови 

средства, които да бъдат предвидени в бюджета на Община Чирпан.  

 

4. Очакваните резултати след приемането на наредбата са:  

 Подобряване на регионалната икономическа активност и инвестиционния 

климат в община Чирпан; 

 Осъществяване на ефективни мерки за контрол и отговорност на 

инвеститорите; 

 Създаване на нови работни места. 

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

Настоящият проект на нова Наредба № 18 за насърчаване на инвестициите с 

общинско значение в община Чирпан и издаване на сертификати клас В е 

подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на 

Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за 

местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази 

материя.  

 

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът за 

приемане на нова Наредба № 18 за насърчаване на инвестициите с общинско 

значение в община Чирпан и издаване на сертификати клас В е публикуван на 

31.05.2022 г., на интернет страницата на Община Чирпан, раздел „Общински съвет”, 

подраздел „Проекти на наредби”. 

В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от ЗНА срок за предложения и 

становища по публикувания за обществени консултации проект в деловодството на 



Общински съвет – Чирпан НЯМА постъпили писмени предложения и становища по 

предложения проект на нова Наредба № 18 за насърчаване на инвестициите с 

общинско значение в община Чирпан и издаване на сертификати клас В. 

 

 Предлагаме на Вашето внимание следния 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

 

На основание чл.21, ал. 1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация във връзка с чл.7, ал.2, чл.8 и чл.15 от Закона за нормативните 

актове, чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.22з от Закона за 

насърчаване на инвестициите, при изпълнение изискванията на чл.26 и чл.28 от Закона 

за нормативните актове, Общински съвет – Чирпан приема Наредба № 18 за 

насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Чирпан и издаване 

на сертификати клас В. 
 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: …………………………. 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Съгласувал: …………………………. 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 

 


