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Изх. № 352/09.04.2021 г.  

 

Предварителна оферта 

 

Инвестиционен + оборотен кредит 

Краен получател: Община Перник 

 

 

Размер на кредита, от които: 4 000 000 лв. в т.ч. 

инвестиционен   2 135 000 лв. 

оборотен 1 865 000 лв. 

Индикативен срок на кредита:  

инвестиционен   До 240 месеца 

оборотен До 60 месеца 

Индикативен гратисен период (вкл. срок за 
усвояване): 

 

инвестиционен   До 30 месеца 

оборотен До 12 месеца 

Осреднен индикативен лихвен процент към 
момента 

РЛП1 +  1 % на годишна база 

 
1 Референтен лихвен процент (РЛП) на ОББ АД за бизнес клиенти. Стойността му се изчислява съгласно 
приетата от банката методика, базирана на публично достъпни данни. Стойностите му се публикуват на сайта 
на ОББ АД (https://www.ubb.bg/reference-interest-rates/for-business-clients). Актуализира се ежемесечно. 

https://www.ubb.bg/reference-interest-rates/for-business-clients
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Наказателна надбавка при просрочие на 
плащания по главницата по кредита 

Сумата от годишния лихвен процент по 
финансирането плюс надбавка за 
просрочие в размер на 5% на годишна база 

Погасителен план  

инвестиционен   209 равни месечни погасителни вноски и една 
изравнителна 

оборотен 47 месечни вноски и една изравнителна 

Начин на усвояване  

инвестиционен   Усвояването на средствата ще се извършва 
поетапно, след представяне на разходно-
оправдателни документи и съобразно отделните 
етапи от изпълнение на проекта, в рамките на 
договорения срок на усвояване 

оборотен Доказателство за спад в приходите на общината 
в сравнение със същия период на 2019 г. 

Обезпечение 

Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи 
парични вземания, представляващи настоящи и 
бъдещи собствени приходи на община Перник 

Финансово обезпечение, учредено по реда за 
Закона за договорите за финансово обезпечение 
(ЗДФО) върху вземания по банкови сметки с 
титуляр Община Перник, водени при ОББ АД, 
включително вземания по депозити към тях 

Такси по кредита – важи само за 
инвестиционния кредит 

 

• Такса за разглеждане Няма  

• Такса ангажимент (прилага се само по 
отношение на финансирането от ФУГ – 
41% от размера на кредита) 

0.5% на годишна база върху неусвоената част от 
финансирането, до изтичане на срока за 
усвояване 
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• Такса управление (начислява се върху 
пълния размер на финансирането от ФУГ 
– 41% от размер на кредита – до неговото 
усвояване и върху остатъчната главница, 
след усвояването на кредита) 

 0.5% на годишна база 

• Такса за предсрочно погасяване 

До 12.2023 г.: 

• при предсрочно погасяване, извършено 
със собствени средства на крайния 
получател, таксата е в размер до 1,5 %.  

• при предсрочно погасяване със 
средства, различни от собствените, 
таксата е в размер до 5,0%. 

След 12.2023 г. – 0% 

• Такса за предоговаряне/реструктуриране Няма. 

 


