
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ 

КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, ИЛИ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК  

1. Причини, които налагат приемането: 

До влизането в сила на новия Закон за обществените поръчки //обн., ДВ, бр. 13 от 

16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., доп., бр. 34 от 03.05.2016 г././ общините избираха 

финансова/кредитна институция или финансов посредник по реда на Закона за обществените 

поръчки с вид процедура, съответстващ на прага, определен от прогнозната стойност на цената, 

която следва да бъде заплатена от Общината за ползвания финансов ресурс. След влизането на 

новия Закон за обществените поръчки, заемите, независимо от вида на финансовия инструмент 

попаднаха в приложното поле на изключенията, при които ЗОП не се прилага. Изменението в 

Закона за общинския дълг, което регламентира нов вид процедура за избор на 

финансова/кредитна институция/финансов посредник е извън приложното поле на ЗОП. 

Общините разполагат с оперативна самостоятелност да разпишат свои индивидуални 

процедури за избор на финансова/кредитна институция/финансов посредник, при съобразяване 

с императивното изискване, вписано в Закона за общинския дълг, а именно тази процедура да 

бъде открита, прозрачна и недискриминационна. 

На следващо място направените изменения и допълнения на Закона за публичните финанси 

налагат и местната нормативна уредба да бъде приведена в съответствие с изискванията на 

националните фискални правила, приложими за общините. 

2. Цели, които се поставят: 

Целта на настоящите промени и приемане на „ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА 

ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, ИЛИ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК“ е: 

-Синхронизиране на подзаконовата нормативна база на Община Венец с националното 

законодателство; 

- Постигане на конкурентна среда, в която да се осигури избор на изпълнител, предлагащ 

най-изгодните за Община Венец пакети от финансови услуги и инструменти; 

- Изборът на финансова или кредитна институция, или финансов посредник да се 

осъществява въз основа на открита, прозрачна и недискриминационна процедура; 

 

3. Финансови средства, необходими за прилагането на Процедурата: 

За прилагане на Процедурата не е необходимо разходването на допълнителни средства от 

бюджета на Община Венец. 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

Резултатите, които се очакват от прилагането на Процедурата се свеждат до постигане на 

целите, наложили приемането на същата. 

5. Правни основания и анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: 

Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник, е в 

съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както с тези на европейското 

законодателство. Процедурата се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 19 от Закона за общинския дълг /ЗОД/. 

 

 


