Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието
(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)
Институция: Община Нова Загора
Нормативен акт: Наредба за реда и

условията за насърчаване на
инвестициите с общинско значение в
Община Нова Загора и издаване на
сертификати клас В

Контакт за въпроси: Ангел Стойчев
1.Дефиниране на проблема:

Телефон: 0457/6 21 64

Необходимост от регламентиране на реда и условията за насърчаване на
инвестициите с общинско значение в Община Нова Загора и издаване на
сертификати клас В

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото
аргументите, които обосновават нормативната промяна.

възникване.

Посочете

Съгласно разпоредбата на чл. 22з, ал. 1 от Закона за насърчаване на
инвестициите, за насърчаване на инвестициите с общинско значение, 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 и на правилника за прилагането на закона.

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или
възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство.
Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови
технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и
др.)
Към настоящия момент Общински съвет Нова Загора няма приета Наредба за реда
и условията за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Нова
Загора и издаване на сертификати клас В. Съгласно чл. 22и, т.6 и т.8 от ЗНИ
кметът на общината се задължава да предоставя информация на областния
управител за постъпилите инвестиционни предложения, издадените сертификати
клас В и прилагането на мярката по чл. 22а, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗНИ. Също така
изготвя годишен доклад за издадените сертификати за инвестиция от клас В и
предоставените насърчителни мерки, който представя на областния управител и
изпълнителния директор на Българската агенция за инвестициите и който се
включва в годишния доклад за инвестициите в страната по чл. 11б, т. 5 от ЗНИ.
Предвид гореизложеното, възниква необходимост от разработване и приемане на
Наредба за реда и условията за насърчаване на инвестициите с общинско
значение в Община Нова Загора и издаване на сертификати клас В.

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за
изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
2.Цели: С приемането на Наредбата ще се определят условията и редът за

насърчаване на инвестициите с общинско значение за Община Нова Загора,
издаване на сертификати клас В и прилагането на мерките за насърчаване на
инвестициите, съгласно изискванията на глава трета на Закона за насърчаване на
инвестициите (ЗНИ) и на Правилника за прилагането му (ППЗНИ). Ще се повиши
конкурентоспособността на икономиката на Община Нова Загора, чрез нарастване
на инвестициите за научни изследвания, иновации и технологично развитие в
производства и услуги с висока добавена стойност при спазване принципите на
устойчивото развитие. Цели се подобряване на инвестиционния климат, както и
създаването на нови и високопроизводителни работни места.

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин
и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на
действащата стратегическа рамка?
3.Идентифициране на заинтересованите страни:
Община Нова Загора, инвеститори

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички
предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни
органи, др.)
4.Варианти за действие:

Вариант за действие 1 „без действие“: при този вариант няма да бъдат определени
условията и реда за насърчаване на инвестиции с общинско значение и издаване
на сертификати клас В, което ще окаже негативно влияние върху
конкурентоспособността на икономиката на общината, технологичното развитие в
производството и услугите както и създаването на нови високопроизводителни
работни места.
Вариант за действие 2 „приемане на наредба“: при този вариант ще бъдат
определени условията и реда за насърчаване на инвестиции с общинско значение
и издаване на сертификати клас В.

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „без действие“.
5.Негативни въздействия: не се предвиждат потенциални негативни въздействия
Опишете качествено (при възможност и количествено) всички значителни потенциални
икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от
вариантите, в т. ч. разходи (негативни въздействия) се очакват да бъдат второстепенни и
кои да са значителни.
6.Положителни въздействия: определяне условията и реда за насърчаване на
инвестиции с общинско значение и издаване на сертификати клас В.

Опишете качествено (при възможност и количествено) всички значителни потенциални
икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани
страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете
как очакваните ползи кореспондират с формулираните ползи.
7. Потенциални рискове: конкретни рискове при реализирането на вариант 2
„Приемане на наредба“ няма основание да възникнат.

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително
възникване на съдебни спорове.
8.1.Административната тежест за физическите и юридическите лица:
 Ще се повиши ли
 Ще се намали ли
х Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и
услуги?
9.Създават ли се нови регистри?
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те ………………………………………………..
10.Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
х Актът засяга пряко МСП
 Актът не засяга МСП
 Няма ефект
11.Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
 Да
х Не
Ангел Стойчев
Юрисконсулт в отдел „Правен” в Община Нова Загора

