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                                                                 към 

                                 

                           Проект на Правилник за провеждане на процедура за избор на 

                           финансова или кредитна институция  или финансов посредник 
 

Причини и мотиви: Наличието на задължения, създава затруднения в 

работата на община Каварна. Негативно влияние върху бюджета на общината оказват 

неизплатените задължения към Община Балчик, „Енерго Про Варна“ и др.. Това 

създава затруднения и за реализиране на нови инвестиционни проекти в интерес на 

населението и подобряване на жизнения стандарт. В тази връзка с Решение № 522 по 

Протокол № 39 от 30.10.2018г., Общински съвет – Каварна дава съгласие Община 

Каварна да поеме краткосрочен общински дълг чрез  ползване на банков заем в рамките 

на (1) една година, при определени основни параметри на дълга, като  възлага на кмета 

на общината да проведе процедура за избор на финансова или кредитна институция по 

смисъла на чл. 17, ал. 3 от Закона за общинския дълг. 

 Измененията в Закона за общинския дълг  налагат разработването на местни правила и 

процедури за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник. В 

ДВ, бр. 98 от 2016 г. е обнародвано изменение на чл.19 от Закона за общинския дълг, 

съгласно което процедурата за избор на финансова или кредитна институция, или 

финансов посредник се провежда въз основа на открита, прозрачна и 

недискриминационна процедура, проведена при условия и по ред, приети от общинския 

съвет. 

 

Мотиви за прилагане на чл.26, ал.4 предлож.2 от ЗНА: 

Съкратения срок  за обществено обсъждане е приложен  с цел  ускоряване на 

процедурата за избор на финансова или кредитна институция  или финансов посредник, 

тъй като текстовете  включени в разглеждания проект на правилника са същите 

включени в разгледаните  на проведеното тридесет и девето заседание на  Общински 

съвет Каварна, правила за  провеждане на процедура за избор на финансова или 

кредитна институция  или финансов посредник. Освен това, текста на правилата е бил 

публикуван на 14.11.2018г. на сайта на Община Каварна, секция „Бюджет и финанси“ 

подотдел“Общински дълг“, с цел осигуряване на прозрачност. 

Ето защо, съставителя на проекта счита, че при наличие вече и на обоснованост 

приемането на Проект на  Правилник за провеждане на процедура за избор на 

финансова или кредитна институция  или финансов посредник е случай за който следва 

да се приложи срок от  14/четиринадесет/ дневен срок на заинтересованите лица за 

внасяне на предложения и становища по проекта. 

 

Целите, които се поставят:  

Синхронизиране на нормативната база на Община Каварна в съответствие с 

българското законодателство  и постигане на конкурентна среда, в която да се осигури 

избор на изпълнител, предлагащ най-изгодните за Община Каварна пакети от 

финансови услуги и инструменти; 

 

 

Очакван резултат от прилагането: 

 Законосъобразност при цялостната организиция по поемане, обслужване и управление 

на общинския дълг на Община Каварна, по добра информираност на местната общност 



и избор на икономически най –изгодно решение, осъществяване на граждански контрол 

върху работата на администрацията. 

 

Оценка на въздействие: 

Плащанията по погасяване на дълга и лихвите ще се заложи в предложението за 

Бюджет 2019г., и погасителните вноски няма да се отразят съществено върху 

изпълнението на бюджета, тъй като ще бъдат под 8% от ежемесечно постъпващите 

местни приходи. 

 

 

Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Прилагането на Правилник не изисква финансови или други средства. 

 

Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: 

Настоящият Проект на  Правилник за провеждане на процедура за избор на финансова 

или кредитна институция  или финансов посредник  е разработен в съответствие с 

действащото законодателство на РБългария, ЗМСМА, ЗОД .  В правилника не се 

въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да 

бъде изготвена справка за съответствие с европейското право. 

 


