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Прилагаме писмено становище по проекта на Наредба за насърчаване на инвестициите в 

Община Пловдив, публикувана на 03.10.2020 г. на интернет страницата на общината. 
 

1. Действаща правна рамка 
 
На основание чл. 22з от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), 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 прилагане на закона. 

 
Проектите с общинско значение се насърчават като инвестиции клас В по чл. 14, ал. 4  от 

ЗНИ, когато се реализират в административните граници на определена община и отговарят 
на условията на наредбата. Проектите следва да отговарят на изискванията, посочени в чл. 
22з, ал. 2 от ЗНИ относно конкретните сектори на икономиката, в които могат да се извършват, 
минималния размер на инвестицията и на създадената заетост. Инвестициите с общинско 
значение, получили сертификат за клас В, се насърчават за изпълнение на инвестиционния 
проект, включително и чрез 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 (чл. 22з, ал. 3 от ЗНИ). 

 
Съгласно чл. 22а, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗНИ по искане на инвеститор, получил сертификат за 

клас инвестиция, съответният кмет на община може да извършва продажба на недвижим 
имот - частна общинска собственост, по местонахождението на инвестицията, без 
провеждане на търг или конкурс, след оценка и решение на общинския съвет. Въз основа 
на решението кметът на общината издава заповед и сключва договор с инвеститора. 
Аналогично, органът на местна власт може да учреди възмездно ограничено вещно право 
върху недвижим имот със статут на частна общинска собственост без провеждане на търг или 
конкурс, като отново се изисква оценка и решение на общинския съвет. Същите процедури 
могат да се изпълнят и от еднолични дружества с държавно или общинско участие, като се 
спазва процедурата по чл. 22а, ал. 3 – ал. 8 от ЗНИ. 

 
Съгласно чл. 22а, ал. 2 от ЗНИ, оценките се извършват най-малко от двама независими 

оценители, като крайната пазарна цена не може да бъде по-ниска от средноаритметичната 
стойност на изготвените независими оценки. Кметът разполага с възможност също да 
възложи оценка на съответствието на размера на имота за целите на изпълнение на 
инвестиционния проект. 

 
 Неизпълнението на инвестиционния проект по отношение на срока и размера на 

инвестицията се включва в съответния договор като основание за разваляне. Основание за 
разваляне е и незапочването на работа по инвестиционния проект в срок до две години от 
сключването на договора. Инвестицията се смята за неизпълнена, когато размерът и е под 
изискуемия минимален размер, определен по чл. 12, ал. 2, т. 5, и не е изпълнено условието 
по ал. 13, установено с финансови отчети и справка, заверени от регистриран одитор, 
съгласно Закона за независимия финансов одит (чл. 22а, ал. 3 от ЗНИ).  

 
 
 



2. Предложения за изменения в Наредбата 
 
На базата на тези основни императивни правила могат да се направят следните 

предложения de lege ferenda: 
 
2.1. Обръщаме внимание, че доколкото ползваният глагол в чл. 22а, ал. 1 от ЗНИ е „може“, 

то съответната община разполага с дискреция да вземе решение да ползва публичният търг 
като метод за максимална защита на обществения интерес във всеки един случай. Това е така, 
защото компетентният орган няма задължение да приложи т. 2 и т. 4 от чл. 22а ал. 1 от ЗНИ 
и да извърши продажба на имот или да учреди възмездно ограничено вещно право върху 
недвижими имоти частна общинска собственост без провеждането на търг или конкурс.  

 
ЗНИ създава възможност при желание от съответния компетентен орган да се избегнат 

конкурси и търгове, но това не е поставено като задължително условие и следва да се направи 
по преценка на местната администрация. Смятаме, че общественият интерес ще бъде най-
добре защитен, ако се предвид провеждане на търг или конкурс във всеки един случай, 
спадащ към посочените по-горе хипотези. В тази връзка, предлагаме чл. 10, ал. 4, т. 3 от 
Наредбата да бъде променен, както следва:  

 
„Инвестициите с общинско значение, получили сертификат за клас „В“, се насърчават 

за изпълнение на инвестиционния проект чрез: (…) 
придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти - частна 
общинска собственост след провеждане на търг или конкурс, по условия определени в 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
при спазване на условията по чл. 22а, ал. 2 – 8 и ал. 13 от ЗНИ. Мярката се прилага, в случай 
че не е заявена от инвеститор по реда на чл. 18 от ЗНИ при издаване на сертификат за 
инвестиция клас „А“, клас „Б“ или за приоритетен инвестиционен проект за същия имот - 
частна общинска собственост.“ 

 
2.2. Предлагаме текста на чл. 10, ал. 3, т. 1 от Наредбата да се промени по посочения по-

долу начин, с цел уеднаквяване с изискването на чл. 22а, ал. 13 от ЗНИ, а именно: 
„Наред с условията по чл. 7, ал. 2 проектите следва да: 
предвиждат минимален размер на инвестицията не е по-малък от 1 млн. лв., а ако  
проектът е свързан с учредяване или прехвърляне на вещни права върху недвижим 
имот – размерът на планираната инвестиция като разходи за дълготрайни 
материални активи трябва да е над 5 пъти по-голям от пазарната оценка на имота.“ 

 
2.3. Доколкото методологията, визирана в чл. 15 от Наредбата, по която ще се извършва 

оценка на подадените заявления и документи за издаване на сертификат за инвестиция клас 
„В“, е от съществено значение за избиране на проекти, които трябва да доведат до трайно 
икономическо и обществено развитие по чл. 12, то предлагаме същата да се одобрява от 
общинския съвет. Този вариант предвижда максимална публичност, възможност за 
адекватно обществено обсъждане и вземане предвид на релевантните мнения от външни 
експерти. Предлагаме следния конкретен текст на  чл. 15 от Наредбата: 

 
„Оценката на заявленията и документите по чл. 12 се извършва съобразно одобрена 

от общинския съвет и утвърдена от кмета на общината методология за оценка на 
съответствие на инвестиционни проекти, за подпомагането на които е заявена 
насърчителна/-и мярка/-и, съобразена с изискванията на ЗНИ и настоящата наредба. 
Утвърдената методология се публикува на интернет страницата на общината.“ 

 



2.4. Предвид изложеното по-горе, предлагаме и свързано изменение в чл. 27, ал. 2 от 
Наредбата, което да гарантира че утвърждаването на цена за продажба или учредяване на 
ограничено вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, се извършва 
едва след формиране на достатъчно представително мнозинство от общински съветници.  
Такава характеристика има абсолютното мнозинство, което изисква повече от ½ от всички 
общински съветници да утвърдят цената. 
 

 „След изготвянето на оценката по ал. 1, общинският съвет утвърждава с решение, 
взето с абсолютно мнозинство, цена за продажбата на недвижим имот - частна 
общинска собственост или за учредяване на ограниченото вещно право върху недвижимия 
имот - частна общинска собственост.“  

 
2.5. На последно място, предвиденият срок в чл. 28, ал. 4 от Наредбата, в който следва да 

се започне работа по инвестиционния проект, е твърде дълъг, доколкото се касае за 
инвестиционни проекти, които изискват значително по-нисък минимален размер в сравнение 
с инвестиции от клас „Б“ и клас „А“ - между 1 млн. лв. и 2 млн. лв. (чл. 10, ал. 3 от Наредбата).  
В тази връзка, предлагаме срокът да бъде променен от две години на една година. 

 
Оставаме на разположение за последващи дискусии по настоящата наредба, като сме на 

мнение, че предвид важността на темата и липсата на достатъчно имоти за зелени площи и 
образователна инфраструктура, констатирано в проекта на новия ОУП, е подходящо Община 
Пловдив да проведе обществено обсъждане и да събере мотивирани мнения от 
заинтересованите страни. 

 
 
С уважение: 
 
 
 
 
Добромира Костова, общински съветник от ППГОС „Демократична България – 

Обединение“ 
 
 
 
 
 
адв. Атанас Костов 
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