
 

 

 

 

О Б Я В А 

 

На основание чл. 19 от Закона за общинския дълг и във връзка с Решение № 380 

по Протокол № 21 от заседание на Общински съвет - Червен бряг, проведено на 

31.05.2021г. и Решение № 400 по Протокол № 22 от заседание на Общински съвет - 

Червен бряг проведено на 28.06.2021г. за поемане на дългосрочен общински дълг и 

Процедура за избор на кредитна/финансова институция по чл. 19 от Закона за 

общинския дълг, приета от Общински съвет – Червен бряг  

ОБЯВЯВАМ:  

Провеждане на Процедура с предмет: „Избор на кредитна/финансова институция 

за предоставяне на дългосрочен кредит на община Червен бряг“ с цел рефинансиране 

на остатъчен дълг по кредити към Търговска банка Д и Фонд ФЛАГ ЕАД, за 

разплащане на финансови корекции към Управляващ Орган по Оперативна програма 

„Околна среда“ към МОСВ, Управляващ Орган на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ към МРРБ и за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната 

общност  

1. Предмет на процедурата: „Избор на кредитна/финансова институция за 

предоставяне на дългосрочен кредит на община Червен бряг“, която се провежда с 

цел да бъде избран изпълнител на услуга по предоставяне на кредит за рефинансиране 

на остатъчен дълг по кредити към Търговска банка Д и Фонд ФЛАГ ЕАД, разплащане 

на финансови корекции към УО по Оперативна програма „Околна среда“ към МОСВ, 

УО Оперативна програма „Региони в растеж“ към МРРБ и за финансиране на 

инвестиционни проекти в полза на местната общност. 

2. Размер и вид на финансирането:      

1.1. Максимален размер на дълга – 4 800 000,00 /Четири милиона и осемстотин 

хиляди/ лева;  

1.2. Вид на дълга – дългосрочен, поет с договор за общински заем; 

1.3. Валута на дълга – български лева; 

1.4. Начин на финансиране – от финансова институция/банка; 

1.5. Срок и начин на погасяване на кредита /главница и лихва/ - гратисен период не 

по малко от 1 /една/ година; срок за погасяване – 10 /десет/ години, ежемесечно, с 

възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси и комисионни за 

предсрочно погасяване; 

1.6. Срокове и начин на усвояване на кредита – изцяло или на части до 12 месеца 

от датата на подписване на договора за кредит; 

1.7. Максимален годишен лихвен процент – годишна лихва, формирана от 3М 

EURIBOR плюс надбавка, но не повече от 3% към датата на договора за кредит; 

1.8. Годишна такса за управление на кредита – до 0,5% върху остатъка от 

главницата, без такси за проучване и разглеждане на искането за кредит;  

1.9. Източници за погасяване на дълга – собствени приходи и изравнителна 

субсидия; 



1.10. Начин на обезпечаване – учредяване на залог по реда на Закона за особените 

залози върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и 

бъдещи приходи на община Червен бряг, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от 

Закона за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Червен бряг 

по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, 

вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен 

залог. 

3. Срок на валидност на офертите  – 60 (шестдесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за получаване на офертите. 

4. Критерии за оценка на офертите : „Икономически най-изгодна оферта”, по 

показатели, съгласно документацията по настоящата процедура. 

5. Начин на достъп до документацията за участие в процедурата 

       Документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и може да се 

изтегли от сайта на Община Червен бряг: http: www.chervenbryag.bg   

6. Място, срок и начин на подаване на офертите: 

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или 

от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска 

услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: гр. Червен бряг, община 

Червен бряг, ул. „Антим І“ №1, Деловодство на общинска администрация (партерен 

етаж), п. к. 5980 или на място на посочения адрес. Документите следва да бъдат 

представени, съгласно изискванията на Част III, т. 2 от утвърдената документация за 

участие в процедурата. 

Срокът за подаване на офертите е 10 работни дни, считано от датата на 

публикуване на настоящата обява за провеждане на процедурата за избор на 

кредитна/финансова институция. 

7. Наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице 

за контакт:  

Община Червен бряг 

гр.Червен бряг, п. к. 5980, ул. „Антим І“ №1, 

тел. 0659 927-08; факс: 0659 923-51  

Лице за контакт: Славка Тодорова – Директор дирекция ФП и УЧР             

 

 

 

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ   /…П…/ 


