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Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А    Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я  
М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т  

Препис 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    №  5 1 9  

 
от    15 юли    2021 година 

 
ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ 

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „НЕКСТ.Е.ГО 
БЪЛГАРИЯ“ АД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН 

ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАТИВЕН ЗАВОД ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ E.GO В ГР. ЛОВЕЧ“ И 
ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПРОЕКТА 
 
На основание чл. 10, ал. 2, т. 8, чл. 22е, ал. 3 и чл. 

29, т. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите и чл. 66, 
ал. 3 и чл. 68, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на 
Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2007 г.; 
изм. и доп., бр. 20 и 93 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 24 
и 62 от 2013 г., бр. 2, 36 и 94 от 2014 г., бр. 40 и 88 от 
2015 г., бр. 86 от 2017 г., бр. 41 и 70 от 2018 г., бр. 83 от 
2019 г., бр. 95 от 2020 г. и бр. 24 от 2021 г.) 

 
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т 

Р Е Ш И: 
 

1. Одобрява проекта на Меморандум за разбирателство между 
правителството на Република България и „Некст.е.ГО България“ АД за 
изпълнение на Приоритетния инвестиционен проект „Изграждане и 
управление на иновативен завод за производство на електрически 
автомобили e.GO в гр. Ловеч“ като основа за сключване на договор 
между страните. 

 

2. Упълномощава министъра на икономиката да подпише 
меморандума по т. 1 от името на правителството на Република 
България. 
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3. Възлага на министъра на икономиката да упражнява 
контрола по изпълнението на инвестиционния проект по т. 1 и съвместно 
с упълномощено от министъра на труда и социалната политика 
длъжностно лице да упражнява контрола по изпълнението на 
параметрите, свързани със заетостта, на основание чл. 70 от 
Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите. 

4. Създава междуведомствена работна група за осигуряване на 
институционална подкрепа при изпълнението на Приоритетния 
инвестиционен проект „Изграждане и управление на иновативен завод 
за производство на електрически автомобили e.GO в гр. Ловеч“ за срока 
на действие на сертификата, издаден по реда на Закона за насърчаване 
на инвестициите, в състав: 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л: 

заместник-министър на икономиката 

С Е К Р Е Т А Р: 

представител на Българската агенция за инвестиции 

Ч Л Е Н О В Е: 

представител на Министерството на икономиката; 

представител на Българската агенция за инвестиции; 

представител на Министерството на околната среда и водите; 

представител на Министерството на вътрешните работи; 

представител на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството; 

представител на Министерството на финансите. 

Ръководителите на министерствата и изпълнителният директор 
на Българската агенция за инвестиции могат да определят и до двама 
представители за заместници на титулярите - на секретаря и на 
членовете. 

 

5. Възлага на междуведомствената работна група по т. 4: 
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а) да разгледа и да обсъди заявените искания на инвеститора и 
да изрази становище по компетентност за осъществимостта на всяко 
едно от тях; 

б) да предприеме необходимите мерки за оказване на 
административна подкрепа за реализирането на допустимите съгласно 
действащото законодателство целесъобразни искания на инвеститора, 
които са в интерес и на двете страни; 

в) да подпомага в рамките на своята компетентност 
навременното извършване на съответните административни процедури 
за изпълнение на Приоритетния инвестиционен проект „Изграждане и 
управление на иновативен завод за производство на електрически 
автомобили e.GO в гр. Ловеч“. 

6. Ръководителите на министерства и изпълнителният 
директор на Българската агенция за инвестиции в срок 7 дни от 
приемането на решението да уведомят министъра на икономиката за 
определените представители в междуведомствена работна група по т. 4. 

7. Министър-председателят да издаде заповед с поименния 
състав на междуведомствената работна група по т. 4 по проект, изготвен 
от министъра на икономиката въз основа на предложенията на 
съответните министерства и Българската агенция за инвестиции. 

8. Споровете по изпълнението на договора се решават според 
българското законодателство пред български съд или пред избран от 
страните арбитраж. 

 

 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Стефан Янев 
 
И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов 
 

 


