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О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. „Обединение" № З,

Тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51
е-тан: Ьте! Ьг!сЬ1т(й)/аЬу.Ье

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

П О К А Н А
за предоставяне на оферта за „Избор на финансова институция за

отпускане на дългосрочен банков заем за рефинансиране на
съществуващ дълг"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 64, т. 2, във връзка с чл. 736 и Приложение № 1 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кричим, община
Кричим Ви кани да подадете оферта за участие в процедура за „Избор на финансова
институция за отпускане на дългосрочен банков кредит за рефинансиране на
съществуващ дълг" при следните условия:

I. Общи изисквания за участие:
1. Оферта могат и имат право да подават, местни и/или чуждестранни

финансови или кредитни институции, или финансови посредници, получили лиценз за
извършване на съответната дейност на територията на Република България. Също така и
чуждестранни лица, които според законодателството на съответната държава са
оторизирани да извършват дейност на финансова или кредитна институция, или
финансов посредник и за които е допустимо да предоставят кредит в България.
Финансови институции или фондове и други лица, които по силата на действащото
законодателство имат право да предоставят кредити и които отговарят на условията,
посочени в поканата за участие.

2. В процедурата не може да участва лице, което:
2.1. е обявено в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност;
2.2. е в процедура по ликвидация;
2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла

на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях,
към държавата или към общината, или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или
участникът е установен в размер по-голям от 1 (едно) на сто от сумата на годишния общ
оборот за последната приключила финансова година, освен ако е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е
влязъл в сила;
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3.1. Вид на дълга — Дългосрочен банков кредит с цел рефинансиране на
съществуващ дълг.
3.2. Максимален размер на кредита - 2 018 000,00 (два милиона и осемнадесет

хиляди) лева.
3.3. Предназначение на кредита - Погасяване на останалата неиздължена част от

кредита, сключен между Община Кричим и „Фонд за органите на местното
самоуправление в Република България - ФЛАГ" ЕАД, поет с Договор № 575 от
09.01|.2014г., в размер на 2 774 744,00 (два милиона седемстотин седемдесет и четири
хиляди седемстотин четиридесет и четири) лева, чрез поемане на нов дългосрочен дълг.

3|.4. Валута на кредита - български лева (ВСК);
3|.5. Срок на кредита - 87 месеца, равняващи се на 7 (седем) години и 3 (три)

месела;
3|.6. Начин на обезпечаване - учредяване на залог върху бъдещи собствени приходи

на Община Кричим, съгласно определеното в чл. 45, ал. 1, т. 1, от Закон за публичните
финайси - собствени приходи и общата изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1,6.
„б" (У]г Закона за публичните финанси.

317. Максимален лихвен процент - Годишния лихвен процент за целия период на
кредита да е в размер не по-голям от 3.0%.

3.8. Начин на определяне и плащане на погасителните вноски при следните
параметри на погасителния план:

3.8.1. Първите 28 (двадесет и осем) месечни вноски за погасяване главницата на
кредита в размер не по-голям от 10 000 (десет) хиляди лева;
3>8.2. Следващите 58 (петдесет и осем) месечни вноски за погасяване главницата на
кредита в размер не по-голям от 30 000 (тридесет) хиляди лева;
3.8.3. Последната 1 (една) месечна вноска - равна на остатъка по погасяване на
главницата на кредита;
3.8.4. Ежемесечни вноски за погасяване на дължимата лихва начислена върху
непогасената към момента на падежа главница на кредита
Месечните вноски по главницата и лихвата, следва да са с падеж 25-то число на

месеца.
3.9. Такса за разрешаване, обслужване и управление на кредита - Еднократна

такса при сключване на договора - по предложение на банката посочена като дължима
сума в лева.

3.10. Усвояване на кредита - в деня на сключване на договора за кредит,
съгласувано с банката кредитор предоставила кредита, който ще бъде рефинансиран.

3.11. Лихвен процент, прилаган при плащане на дължимата месечна вноска със
закъснение, т.е след датата на падежа - По предложение на банката изразен в процент
- ......% годишно, върху сумата на дължимата месечна/и вноска/и, за времето на
забавянето, без капитализиране на лихвата, начислена за забавянето.

Лихвеният процент при забава се определя като към лихвения процент на кредита се
добавя надбавката за забавяне.

В случай, че банката начислява наказателна лихва за забава не само върху размера
на дължимите към момента месечни вноски, но и върху целия размер на кредита,
офертата няма да бъде разглеждана от община Кричим. Поради това прилагането на
подобна санкция следва да бъде изрично посочено в офертата, като се посочи и
прилагания лихвен процент. Тук не следва да се има в предвид изпадането на кредита в
просрочие след крайната дата, на която следва да бъде погасен изцяло, както и случаите
на прекласифициране на експозицията, като предсрочно изискуема.

3.12. Условия за обявяване на кредита за предсрочно изискуем - По
предложение на банката изразено като брой изцяло неплатени месечни вноски по
главницата и дължимата лихва - броя месечни вноски ведно с дължимата лихва.

- прилаган лихвен процент при прекласифициране на кредита, като предсрочно
изискуем - по предложение на банката %



3113. Източници за обслужване на дълга - настоящи и бъдещи постъпления по
бюджетната сметка на община Кричим от собствени приходи по чл. 45, ал. 1, т. 1,6. "а"
от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1,
б. "б" от Закона за публичните финанси.

4. Допълнителни задължителни изисквания:
4.1. Възможност за предсрочно погасяване - изцяло или на части, без начисляване

на наказателни лихви и/или санкции за предсрочно погасяване.
4.2. Възможност за предоговаряне, при частично предсрочно погасяване на

главницата, имащо за краен резултат намаляване на размера на месечната вноска по
главницата и/или намаляване на срока, за който е отпуснат кредита /т.е броя на
вноските/.

4.3. Банката кредитор не може да налага други такси, освен посочените в т.3.9,
както и изисквания за отпускането на кредита, като: такса ангажимент, застраховки,
допълнителни комисионни, задължително прехвърляне на разплащателни банкови
сметки и др.

51 Община Кричим няма да разглежда оферти, обвързани с условие за промяна на
обслужващата я в момента банка и прехвърляне на разкритите към момента банкови
сметки на общината в друга банка.

6. Изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност.

Участниците в настоящата процедура са длъжни да приложат към своята оферта,
валиден лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от Българска народна банка.
Участници, които са регистрирани в чужбина представят съответните разрешения и/или
регистрация за извършване на дейност като банка и/или инвестиционен посредник,
съгласно законите на държавата по регистрация на участника.

7. Срок на валидност на офертата: 60 (шестдесет) календарни дни.
В офертата си всеки участник посочва срок на валидност на офертата, който не може

да е по-малък от посочения.
8. Критерий за оценка на офертите - Оценката на офертите ще се извърши

съгласно критерия „икономически най-изгодна оферта - най-ниска цена". Предлаганата
от участника обща цена се формира като сбор от предложените от участника цени по
всички компоненти посочени по-долу, които имат определена тежест при оценката.

Предложен годишен лихвен процент за срока на кредита - тежест 90 точки;
Предложени такси за разрешаване, обслужване и управление на кредита -

тежест 5 точки;
Предложен лихвен процент при забава на плащането - тежест 5 точки;

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите.

Предлаганата от участника обща цена се формира като сбор от предложените от
участника цени по всички компоненти посочени по-долу, които имат определена тежест
при оценката.

1. Финансов показател Ф1 — Предложен годишен лихвен процент за срока на
кредита с максимален брой точки 90,

2. Финансов показател Ф2 - Предложени такси за разрешаване, обслужване и
управление на кредита с максимален брой точки 5

3. Финансов показател ФЗ - Предложен лихвен процент при забава на плащането с
максимален брой точки 5

формули и начин за изчисляване на оценките по отделните подпоказатели:



Оценката на показателя Ф1 се извършва по формулата:
Ф1 = Ф1тт / ФН х 90, където:

Ф1птт - най-ниският, предложен годишен лихвен процент за срока на кредита от
участник в процедурата.
Ф П - годишният лихвен процент, предложен от оценявания участник за срока на
кредита.
90 - тегловен коефициент.

Оценката на показателя Ф2 се извършва по формулата:
Ф2 = Ф2тш / Ф21 х 5, където:

Ф2тш - най-ниските, предложени такси за разрешаване, обслужване и управление
на кредита от участник в процедурата посочени в абсолютна стойност. Такси
посочени в процент от стойността на кредита, няма да бъдат обект на оценка.
Ф, 21 - предложените такси за разрешаване, обслужване и управление на кредита от
оценявания участник посочени в абсолютна стойност. Такси посочени в процент от
стойността на кредита, няма да бъдат обект на оценка.
5,— тегловен коефициент.

Оценката на показателя ФЗ се извършва по формулата:
ФЗ = ФЗтш / Ф31 х 5, където:

ФЗтт - най-ниската наказателна лихва в процент при забавяне на плащанията по
кредита, предложена от участник в процедурата;
Ф31 - наказателна лихва в процент при забавяне на плащанията, предложена от
оценявания участник;
5 - тегловен коефициент.

Забележка: За финансови показатели Ф2 и ФЗ се прилага следното правило:

Ако има предложение със стойност 0, то получава максималния за показателя брой
точки, предложението с най-висока стойност получава 1 точка, а средното (между 0 и
най-високото) по стойност предложение се оценява по формулата:

(Пмакс - Пср)/Пмакс х Ткоеф, където:

Пмакс - предложението по показателя с най-висока стойност;
Пер - средното по стойност между нулевото и най-високото предложение по
показателя;
Ткоеф - тегловния коефициент за показателя.

При повече от едно нулево предложение по показател, всяко такова получава
максималния за показателя брой точки.

Комплексна оценка (К) - максимален брой точки - 100

Комплексната оценка за всяка оферта ще се изчислява по формулата:

К = Ф1 + Ф2 + ФЗ

Забележка: Окръгляването ще се извършва до втория знак след десетичната запетая.



Еа първо място се класира участникът получил най-голям брой точки. При равен
брой точки на две или повече оферти, класирани на първо място, община Кричим ще
пристъпи към преговори с банките, които са ги подали.

Офертите трябва да се представят в деловодството на община Кричим, на адрес: град
Кричим, община Кричим, област Пловдив, пл. „Обединение" № 3 най-късно до 17,00
часа на 22 март 2017 година.

Дата и място на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени след изтичане
на срзка за получаването им, а именно на 23 март в 11,30 часа, в заседателната зала на
община Кричим. Датата, часа и мястото на отваряне на офертите ще бъде оповестено на
интернет сайта на община Кричим пйр://уу\у\у.кпсппп.Ъ§.

На отварянето могат да присъстват представители на участниците.

За контакти: град Кричим, община Кричим, област Пловдив, пл. „Обединение" № З,
л. 03145/2350, факс: 03145/2351, е-таН: кте1_кгюМт@аЬу.Ь§, лице за контакт:
ария Гичева - Директор дирекция „АПИОФСД".

Важно:
Отчефите за касовото изпълнение на бюджета на Община Кричим за 2014г., 2015 г. и
първфто полугодие на 2016г. са публикувани на следния интернет адрес:
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