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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  

 

РАЗЯСНЕНИЯ 

във връзка с постъпило искане, съдържащо въпроси по ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ОТ БАНКИ  С ПРЕДМЕТ: 

 

„Избор на финансиращи институции за предоставяне на дългосрочни банкови заеми за рефинансиране на 

съществуващ дълг  на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД“ в  следните обособени 

позиции: 

Обособена позиция № 1 - Предоставяне на стандартен дългосрочен банков заем за рефинансиране на съществуващ 

дълг в размер на 40 000 000 лева. 

Обособена позиция № 2 – Предоставяне на револвиращ дългосрочен банков заем за рефинансиране на съществуващ 

дълг в размер на 40 000 000 лева. 
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Обособена позиция № 3 - Предоставяне стандартен дългосрочен банков заем за рефинансиране на съществуващ дълг в 

размер на 20 000 000 евро 

Обособена позиция № 4 - Предоставяне на револвиращ дългосрочен банков заем за рефинансиране на съществуващ 

дълг в размер на 20 000 000 евро 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

В отговор на постъпило искане за разяснение и предоставяне на допълнителна информация по ТЕХНИЧЕСКО 

ЗАДАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ОТ БАНКИ  С ПРЕДМЕТ: 

 

„Избор на финансиращи институции за предоставяне на дългосрочни банкови заеми за рефинансиране на 

съществуващ дълг  на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД” в  четири обособени 

позиции”, Ви предоставяме следните разяснения и допълнителна информация по документацията за участие:  

1.Въпрос: В частта на начислената специфична обезценка в края на 2015 г. – от предоставените данни е видно, че 

същата е в резултат на 3 броя кредити на общини. В тази връзка, моля да ни поясните: 

 Какъв е размерът на отпуснатите кредити; 
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 Остатъчен дълг към 30 юни 2016 г.; 

 Краен срок на издължаване; 

 % на провизиране; 

 От какъв тип са кредитите, предмет на провизиране. 

Отговор: Към 31.12.2015 г. специфичната обезценка се налага след разглеждане на кредитите, отпуснати към три конкретни 

общини. Първоначалният размер на одобрените кредитите е на обща стойност 8 427 хил. лв., а експозицията към 31.12.2015 г. 

е в размер на 8 170 хил. лв. 

Остатъчен дълг на провизираните кредити към 30 юни 2016 г. – 3 416 хил. лв., като един от тях е изцяло погасен. 

Краен срок на издължаване - най-дългият срок на погасяване на  кредит, с начислена провизия е месец септември 2025 г. 

% на провизиране – процентът на обезценка на кредитите, съгласно политиката на фонда  е 25% 

От какъв тип са кредитите, предмет на провизиране – всички провизирани кредити са с източник на погасяване собствени 

средства на общината и са с цел осигуряване на собственото участие при изпълнение на проектите. Провизираните кредити се 

обслужват редовно и не са отчетени задължения в просрочие. Провизирането е осъществено в съответствие с Политиката на 

фонда за обезценка при кредитни загуби и е на база оценка на потенциален кредитен риск за кредитополучателя. 

 


