
 
 

 
 
 
 
 

ОБЯВА 
за събиране на оферти за участие в процедура с предмет: „Избор на финансова или 

кредитна институция за предоставяне на краткосрочен заем на Община Георги 
Дамяново“ 

 
 

На основание чл. 19 от  Закона за общинския дълг. Раздел X от Наредба за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Георги Дамяново, и Решение № 306 на Общински съвет – Георги Дамяново, 
прието с Протокол № 34/14.07.2022 г., Община Георги Дамяново отправя покана до 
всички заинтересовани финансови или кредитни институции за предоставяне на оферта 
за участие в процедура за избор на финансова или кредитна институция, която да 
предостави краткосрочен кредит на Община Георги Дамяново, при следните 
задължителни условия и параметри: 

• Максимален размер на дълга – 100 000 лв.  (сто хиляди лева). 
• Валута на дълга – лева  
• Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем 
• Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до дванадесет месеца, считано от датата на 
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване; 

- Срок на усвояване – до 6 месеца от датата на сключване на договора за 
кредит; 

- Гратисен период - до 6 месеца от датата на сключване на договора за 
кредит; 

- Начин на погасяване  - на равни месечни вноски след изтичане на 
гратисния период. 

• Максимален лихвен процент –плаващ лихвен процент, формиран от сбора на 
ОЛП на БНБ + надбавка в размер на до 3,00 % /три процентни пункта/  

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски  
- Без наказателна такса за просрочие 
- Годишна комисионна за управление на кредите – еднократна в размер до 

0,5 % /нула цяло и пет процентни пункта/ 
- Без такси за разглеждане и такса ангажимент 
 

• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Георги 
Дамяново, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните 
финанси и обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква 
„б“ от Закона за публичните финанси в размер не повече от 100 % от 
стойността на кредита. 
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12. Срок за подаване на офертите: до 16:30 часа на 23.09.2022 година. 

Пълната документация свързана с процедурата, съдържаща решението на 
Общински съвет Георги Дамяново, актуални данни за финансовото състояние на 
Общината, условията за участие в процедурата, указанията за подготовка и подаване на 
офертата, методиката за определяне на комплексната оценка на участниците, както и 
условията и реда за провеждане на процедурата, са публикувани на електронната 
страница на Община Георги Дамяново – www.georgidamyanovo.com. 
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