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ОБЯВА 

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ОТ КРЕДИТНИ /ФИНАНСОВИ 

ИСТИТУЦИИ 

 

С настоящата покана, Община Главиница кани всички заинтересовани лица да 

предоставят оферта за участие в процедура с предмет: „Избор на кредитна или финансова 

институция за предоставяне на дългосрочен кредит за възстановяване на средства от 

наложена финансова корекция за проект „Реконструкция и изграждане на спортен 

център в гр. Главиница, община Главиница, област Силистра“ по ПРСР 2007 – 2013 г.” 

 

Предназначение: Банковият заем е предназначен за възстановяване на средства от наложена 

финансова корекция за проект „Реконструкция и изграждане на спортен център в гр. 

Главиница, община Главиница, област Силистра“ по ПРСР 2007 – 2013г.” 

 

С Решение №417 от протокол №51 / 12.12.2018г. Общински съвет – гр. Главиница, обл. 

Силистра дава съгласие за поемане на дългосрочен общинския дълг чрез сключване на 

договор за общински заем и определя параметрите на дълга. 

 

Финансово състояние на община Главиница:  

Отчетите за касовото изпълнение на бюджета за 2016 г. и за 2017 г. са публикувани на 

интернет страницата на общината : www.glavinitsa.bg  

 

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 9 от Закона за обществените поръчки, общините не са задължени 

да провеждат процедура по ЗОП за избор на финансова институция.  

Настоящата покана се отправя съгласно Процедура за избор на финансова / кредитна 

институция или финансов посредник, приета с Решение №416 от протокол 51/12.12.2018г. на 

Общински съвет – гр. Главиница, обл. Силистра. 

І. Пълно описание на предмета на процедурата:  Настоящата процедура се провежда с цел 

избор на кредитна институция, която да предостави дългосрочен кредит за възстановяване на 

средства от наложена финансова корекция за проект „Реконструкция и изграждане на спортен 

център в гр. Главиница, община Главиница, област Силистра“ по ПРСР 2007 – 2013г.”  

ІІ. Размер и вид на финнасирането: 

1. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност – 750 000 

/седемстотин и петдесет хиляди/  лева;  

2. Валута на дълга –  български лева /BGN/;  
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3. Вид на дълга съгласно чл.3 от Закона за общинския дълг– дългосрочен дълг, поет с 

договор за общински заем;  

4. Начин за обезпечаване – Особен залог, по реда на Закона за особените залози, върху 

всички настоящи и бъдещи собствени приходи на община Главиница съгласно определеното в 

чл.45, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси, както и залог на сметката, по която 

постъпват описаните приходи. 

5.  Условия на погасяване:  

5.1. Срок на погасяване – 96 месеца, считано от датата на подписване на договора за 

кредит  на равни месечни вноски;  

5.2. Възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части;  

6. Размери на плащанията по кредита:  

6.1. Максимален лихвен процент – годишна лихва в размер не повече от 5,0 % за 

целия период на дълга, формирана от базов лихвен процент (6М Euribor) плюс 

предложена от банката надбавка;  

6.2. Без такси за предсрочно погасяване;  

6.3. Такса за управление на кредита – до 0,2% на годишна база, от размера на дълга.  

7. Източници на погасяване на дълга – настоящи и бъдещи постъпления по бюджетната 

сметка на община Главиница от собствени приходи по чл.45, ал.1,т.1, б.”а” от Закона за 

публичните финанси и общата изравнителна субсидия по чл.52, ал.1, т.1, б.”б” от Закона за 

публичните финанси.  

 

ІІІ. Срок на валидност на офертата: 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния 

срок за получаване на офертите 

 

ІV. Критерии за оценка на офертите: „Икономически най-изгодна оферта“, по показатели, 

съгласно документацията по настоящата процедура. 

 

V. Начин на достъп до документацията за участие в процедурата 

 Достъп до документацията на процедурата и данните за финансовото на състояние на 

общината са на разположение на интернет страницата на Община Главиница: 

https://www.glavinitsa.bg  

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

Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично 

или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка адресирано до Община Главиница 

на адрес: 7630 гр. Главиница, ул. Витоша 44, ет. 1, Деловодство.  

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

обявата, а именно: 17:00 часа на 18 януари 2019г. 
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VII. Наименование, адрес, телефон, лице за контакт:  

 

Община Главиница 

7630 гр. Главиница,  

ул. „Витоша“ №44,  

E-mail: obshtina@glavinitsa.bg 

Телефон: 08636/ 20 40 

лице за контакт: г-жа Сузан Акиф – директор на Дирекция «Финасово и  

   административно обслужване»  

 

 

…….. п п………….. 

 

Неждет Джевдет  

Kмет на Община Главиница, обл.Силистра 
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