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Вх. №  

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

град Две могили 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 

 

ОТНОСНО: Приемане на Процедура за избор на финансова или кредитна институция,  

                       или финансов посредник на община Две могили 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

1. Причини и мотиви, които налагат приемането на Процедура за избор на  

финансова или кредитна институция, или финансов посредник 

Направените изменения и допълнения на Закона за публичните финанси (обн., ДВ, 
бр.43 от 07.06.2016 г.); Закона за общинския дълг /ЗОД/ (обн., ДВ, бр.61 от 11.08.2015 г.) и 
Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр.13 от 16.02.2016 г., доп., ДВ, бр.34 от 
03.05.2016 г.) налагат и местната нормативна уредба да бъде приведена в съответствие с 
изискванията на националните фискални правила, приложими за общините 

Съгласно чл. 19. от ЗОД (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 98 от 2016 г., в сила от 
1.01.2017 г.) 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. Цитирания чл. 19 не се прилага 
за проекти, подлежащи на финансиране от „Фонд за органите на местното самоуправление в 
България – ФЛАГ ЕАД, от фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, от 
фондовете за градско развитие, както и за финансиране на проекти чрез финансови 
инструменти по смисъла на чл.2, т.11 от Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета, от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови 
инструменти в България” ЕАД.  

С настоящата процедура сме се опитали да уредим условията и редът за избор на 
финансова или кредитна институция, или финансов посредник. Целта е чрез свободна и 
честна конкуренция, откритост и прозрачност да се постигне икономически най-изгодно 
решение за местната общност. 

2. Целите, които се поставят с приемането на Процедура за избор на финансова  

или кредитна институция, или финансов посредник 

Целта на проекта на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или  
финансов посредник е: постигане на съответствие с нормите на Закона за общинския дълг, 
Закона за публичните финанси и Закона за обществените поръчки; спазване принципите за 
откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Процедурата за  

избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник 

За прилагането на предложената Процедура за избор на финансова или кредитна  



институция, или финансов посредник не са необходими допълнителни финансови и други 
средства. 

4. Очаквани резултати от приемането на Процедурата за избор на финансова или  

кредитна институция, или финансов посредник 

Резултатите, които се очакват от прилагането на Процедура за избор на финансова  
или кредитна институция, или финансов посредник се свеждат до постигане на целите, 
наложили приемането на същата. 

• Синхронизиране на текстовете от процедурата с действащото законодателство в 
Република България; 

• Законосъобразност при цялостната организация по поемането, обслужването и 
управлението на общински дълг на Община град Две могили; 

• По – добра информираност на местната общност и избор на икономически най- 
Изгодно решение; 

• Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Предлаганият проект за Процедура за избор на финансова или кредитна институция, 
 или финансов посредник на Община град Две могили е разработен в съответствие с 
нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.  

Предлаганата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе е в съответствие с 
нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.  

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът на Процедура  
за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник е публикуван на 
интернет страницата на Община Две могили. 

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация/ от Закона за местното самоуправление и 
местната администарция, във връзкас 19 от Закона за общинския дълг чл. 3, ал.2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет – Две могили, неговите 
комисии и взаимодействието с общинската администрация, предлагам да приемете следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

Приема Процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов 
посредник на община Две могили 

 
Вносител: 

 

Кмет на Община Две могили: 

 

___(п)________________ (Божидар Димитров Борисов) 
 
Изготвил: (п) 
Марийка Андреева – директор ФСДУС 
 
Съгласувал: (п) 
 
 
Красимира Русинова – зам.кмет 
 
 
Йоана Димитрова – ст. юрисконсулт 
 
* Съгласно чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок 

за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Две 



могили, находящо се на бул. „България” № 84 /Център за услуги и информация на гражданите/ или изпращани на e-mail: 

dvemogili@mbox.digsys.bg. 


