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Изх. № 17-19-9/ 21.09.2018 г. 

 

П О К А Н А 

за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, 

която да предостави дългосрочен кредит на Община Мъглиж 

 

  

На основание чл. 19 от Закона за Общинския дълг и Решение № 536 от 30.08.2018 г. 

на Общински съвет Мъглиж, Община Мъглиж отправя покана до всички заинтересовани 

финансови институции за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на 

финансова институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Мъглиж при 

следните задължителни условия и параметри: 

 

1. Обект на финансиране: Инвестиционен проект с наименование: „Реконструкция и 

рехабилитация на улици и тротоари в Община Мъглиж – с. Юлиево, ул. от о.т. 82 до о.т. 

107”.  

2. Размер и вид на финансирането: с максимален размер на 259816,24  лв., 

дългосрочен банков заем със срок на погасяване седем години. 

 3. Срок на валидност на офертите: не по-малко от шестдесет календарни дни след 

датата, определена за крайна дата за подаване на оферти. 

 4. Място, срок и начин на подаване на офертите: Офертата следва да се подаде в срок 

до 17.00 часа на 28.09.2018 г. на хартиен носител в деловодството на Община Мъглиж в гр. 

Мъглиж, пл. «Трети март» № 32 или в електронен вид на официалния e-mail адрес на 

общината ob_maglizh@mail.bg .  

 5. Срок за оценяване на офертите: 02.10.2018 г. 

 6. Лице за контакт: Капка Бакалова – Директор дирекция АОБФ, телефон: 043213304, 

0885506606, факс: 043212255; 

 7. Критерии за оценка на офертите са най-нисък лихвен процент и най-ниска такса за 

управление на кредита. 

8. Решение № 536 от 30.08.2018 г. на Общински съвет Мъглиж. 
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