МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С
ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ И ИЗДАВАНЕ НА
СЕРТИФИКАТ КЛАС В

Съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 от ЗНА, към предложения проект на
Наредба за предоставяне на общински концесии от Община Бойчиновци,
прилагам мотивите си – отговарящи на изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА.
1. Причини и мотиви налагащи приемане на Наредбата:
Измененията в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) предвиждат
възможността за издаване на сертификат за общински инвестиции клас В и
предоставяне на съответни стимули свързани с него.
За насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на
общината, съгласно чл.22з, ал.1 ЗНИ, Общинският съвет следва да приеме
Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и издаване на
сертификат клас В.
С тази Наредба се уреждат условията и реда за издаване на сертификат за
инвестиция клас В и прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите,
съгласно изискванията на ЗНИ и Правилника за прилагане на закона за
насърчаване на инвестициите (ППЗНИ).
Инвестициите с общинско значение, получили сертификат за клас В се
насърчават за изпълнение на инвестиционния проект чрез предвидените в
чл.22з, ал.3 от ЗНИ мерки, като административно обслужване в съкратени
срокове, предоставяно от общината, на чиято територия се
осъществява инвестицията, индивидуално административно обслужване и др.
2.Цели, които се поставят с приемането на Наредбата:
- Регламентиране на възможността за издаване на сертификат за общински
инвестиции клас В и предоставяне на съответни стимули свързани с него.
-Да се синхронизират нормативните документи приети от Общински съвет
с националното законодателство
3.Очаквани резултати от приемане на Наредбата:
- Възможност инвестиционните проекти с общинско значение да се
насърчават, като инвестиции клас В, когато се реализират в административните
граници на общината и отговарят на условията в Наредбата.
- Подобряване на инвестиционния климат в общината.
-С Наредбата се въвеждат и ефективни мерки за контрол и отговорности на
инвеститорите.

4. Финансови средства:
За прилагане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско
значение в Община Бойчиновци и издаване на сертификат клас В не е
необходимо разходването на допълнителни финансови средства.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото
на Р.България:
Предложения проект на Наредбата е разработен в съответствие с
нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на Европейското
законодателство свързани с тази материя, предвид съответствието на основния
нормативен акт (Закона за насърчаване на инвестициите) с тях.
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