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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ 

 

 

Относно:  Приложимост на Закона за обществените поръчки при 

поемане на общински дълг 

 

 

Условията и редът за поемане на финансови задължения от името и за сметка 

на общините са уредени в Закона за общинския дълг. Съгласно последната редакция 

на чл. 19 от този закон (в сила от 01.07.2007 г.), изборът на финансова институция и 

на финансов посредник следва да се извърши по реда на Закона за обществените 

поръчки (ЗОП). 

Същевременно, от приложното поле на новия ЗОП (обн. ДВ, бр. 13 от 2016 г., в 

сила от 15.04.2016 г.) са изключени заемите, независимо от това, дали са свързани или 

не с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или 

други финансови инструменти. Изключението е предвидено в чл. 13, ал. 1, т. 9 от 

закона и е в съответствие с приетите през 2014 г. директиви на ЕС в областта на 

обществените поръчки, които също изключват от своя обхват заемите (член 10, буква 

„е“ от Директива 2014/24/ЕС и член 21, буква „д“ от Директива 2014/25/ЕС). 

Извън обхвата на ЗОП са и финансовите услуги, посочени в чл. 13, ал. 1, т. 8 от 

него, а именно - финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, 

закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти, 

включително услугите, предоставяни във връзка с поемането и управлението на 

държавния дълг, услугите, предоставяни във връзка с управлението на системата на 

единна сметка и фискалния резерв, услугите, предоставяни от Българската народна 

банка, операции, извършвани с Европейския инструмент за финансова стабилност и 

Европейския механизъм за стабилност. 

Предвид изложеното възложителите (в т.ч. кметовете на общини) не са длъжни 

да прилагат правилата на ЗОП за възлагане на обществени поръчки, когато избират 

финансова институция, предоставяща заем, или когато избират финансов посредник 

във връзка с някоя от изброените в чл. 13, ал. 1, т. 8 от ЗОП финансови услуги. При 

сключване на договори за финансови услуги, различни от посочените, те следва да 

определят изпълнител чрез провеждане на процедура по ЗОП (респ. прилагане на 

някой от установените в закона режими за възлагане за по-ниски стойности, в 

зависимост от прогнозната стойност на съответната поръчка). 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

 

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 


