09.10.2014г.
Обявяване на Мотиви /доклад/ за приемане на
НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО
ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА СТРАЖИЦА И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ КЛАС В
По реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения
срок от 14 дни, Община Стражица чрез настоящото публикуване предоставя
възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и
становища до Председателя на общинския съвет по предлагания проект на
наредба.
МОТИВИ:
С приемането на Наредбата се въвежда възможност кметът на общината, да издава
общински сертификат за инвестиция клас В, чийто праг за сертифициране е по-нисък
от минималния за клас Б.
1. Причини налагащи приемането на Наредбата.
За насърчаване на инвестициите с общинско значение, съгласно чл.22з, ал.1 от
Закона за насърчаването на инвестициите 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).
2. Цели, които се поставят с приемането на Наредбата.
-

повишаване конкурентоспособността на икономиката на Община Стражица,
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;

-

подобряване на инвестиционния климат;

-

създаване на нови и високопроизводителни работни места.

3. Финансови средства, необходими за прилагане на Наредбата.
За прилагането на Наредбата не са необходими финансови средства.
4. Очаквани резултати от приемането на Наредбата.
Да се насърчат производства и услуги с висока добавена стойност, повишаване
регионалната икономическа активност и генериране на заетост чрез откриване на
нови високопроизводителни работни места.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Наредбата е разработена в съответствие с изискванията на Регламент(ЕО) №
800/2008. Предвидените насърчителни мерки са в съответствие с основните цели
на стратегията "Европа 2020" за интелигентен растеж и целят трайно
преодоляване на спада в инвестиционната активност.
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