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П Р О Т О К О Л  
№ 1 

 
За дейността на комисията, назначена със Заповед № ЗК- 965 от 11.06.2018 г. на кмета 

на Община  Силистра – д-р Ю.Н.Н за разглеждане, провеждане на преговори, оценка и 
класиране на офертите, във връзка с обявена процедура: „Избор на кредитна институция за 
предоставяне на – дългосрочен кредит на Община Силистра“ 

 
 
Днес на 12.06.2018 г. от 10.00 ч. в стая 411 на административната сграда на Община 

Силистра, в гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 33 се проведе заседание на комисия 
назначена със Заповед № ЗК-965 от 11.06.2018 г. на кмета на Община  Силистра – д-р Ю.Н. 
Н., във връзка с обявена процедура: „Избор на кредитна институция за предоставяне на – 
дългосрочен кредит на Община Силистра“ 

 
 
Комисията заседава в следния състав:  
 
       Председател: М.В.Т. – зам. кмет „Финанси и икономика“ при Община Силистра.  
    Членове:  
         1. А.П.В. – началник отдел „Счетоводство и контрол“ и главен счетоводител; 
         2. Н.М.Н. – директор дирекция „Правна“; 
         3. М.А.К. – директор дирекция „Финанси“. 
         4. Й.Й.В. – директор дирекция „Икономика“. 
 
Срок за работа на комисията – 31.07.2018 година включително. 
 
Комисията са събра да отвори и разгледа постъпилите оферти за участие. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че 
присъстват всички членове на комисията, откри заседанието. Председателят на комисията 
получи Протокол, придружен от входящия регистър за лицата подали оферти за участие. За 
участие в определения срок са получени оферти от: 

 
1. Банка ДСК ЕАД София – вх. № 1398#1 от 08.06.2018 г. в 13.43 часа; 
2. Първа инвестиционна банка – клон Силистра – вх. № 1398#2 от 08.06.2018 г. в 

16.01 часа; 
3. „Търговска банка Д“ АД – вх. 4338 от 11.06.22018 г. в 14.05 часа. 
 
 
На заседанието присъстваха представител на участник Търговска банка – Д   АД – 

З.Г.В. упълномощена от А. И. А. и Е. М. Г. изпълнителни директори на ТБ –Д АД с 
пълномощно от 22.05.2018 година. 

Г-н М. Т. гласно изчете заповедта за работа на комисията и Списъка на получените 
оферти за участие в процедурата.  

След запознаване със списъка на участниците, председателят и членовете на комисията 
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попълниха и подписаха декларации, съгласно разпоредбите на т.10 от Процедурата за избор 
на финансова или кредитна институция, или финансов посредник.  

Комисията установи, че Офертите са представени в непрозрачни, с ненарушена цялост 
запечатани пликове. Върху пликовете на офертите са отбелязани изискуемите от 
възложителя означения – име, адрес за кореспонденция на участника, телефон, факс, 
електронен адрес, както и предмета на поръчката. Отклонения не  са констатирани и така се 
пристъпи към тяхното отваряне, по реда на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното 
съдържание: 

      
I. В плик № 1 е Оферта с Вх.№ 1398 #1 от 08.06.2018 г. на участника  Банка 

ДСК ЕАД, която съдържа: 
 1. Административни данни на участника; 
 2. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (Образец № 2); 
 3. Оферта (Образец № 3) ;  
 4. Декларация  (Образец № 4) ; 
 5. Пълномощно на лицето, подаващо оферта във връзка с горепосочената процедура; 
 6. Валиден Лиценз. 
Комисията констатира, че всички изискани от Възложителя документи са представени, 

като същите са редовни и от тях е видно, че участникът Банка ДСК ЕАД, отговаря на 
поставените от Възложителя изисквания. Документите са представени в съответствие с 
документацията за участие в процедурата с предмет „Избор на кредитна институция за 
предоставяне на дългосрочен кредит на Община Силистра“. 

 
II. В плик № 2 е Оферта с Вх. № 1398#2 от 08.06.2018 г. на участника  Първа 

Инвестиционна Банка АД, която съдържа: 
 1. Административни данни на участника; 
 2. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (Образец № 2); 
 3. Оферта (Образец № 3) ;  
 4. Декларация  (Образец № 4) ; 
 5. Пълномощно на лицето, подаващо оферта във връзка с горепосочената процедура; 
 6. Валиден Лиценз. 
 Комисията констатира, че всички изискани от Възложителя документи са 

представени, като същите са редовни и от тях е видно, че участникът Първа 
Инвестиционна Банка АД, отговаря на поставените от Възложителя изисквания. 
Документите са представени в съответствие с документацията за участие в процедурата с 
предмет „Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община 
Силистра“. 

 
 ІІІ. В плик № 3 е Оферта с Вх. № 4338 от 11.06.2018 г. на участника  Търговска 

банка – Д  АД, която съдържа: 
 1. Административни данни на участника; 
 2. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (Образец № 2); 
 3. Оферта (Образец № 3) ;  
 4. Декларация  (Образец № 4) ; 
 5. Пълномощно на лицето, подаващо оферта от името на „Търговска банка Д“ АД  - 

неприложимо; 
 6. Валиден Лиценз. 
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 Комисията констатира, че всички изискани от Възложителя документи са 

представени, като същите са редовни и от тях е видно, че участникът Търговска банка – Д  
АД, отговаря на поставените от Възложителя изисквания. Документите са представени в 
съответствие с документацията за участие в процедурата с предмет „Избор на кредитна 
институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Силистра“ 

 
След изчитане на предоставените документи от участниците по процедурата, приключи 

публичната част от заседанието на комисията.  
 
Комисията продължи работата си по разглеждане по същество на представените оферти 

за съответствие с предварително обявените условия по процедурата, като констатира 
следното за: 

 

А. „Банка ДСК“ ЕАД  
Предложения на участника за изпълнение на процедурата са в съответствие с 

предварително обявените условия на Възложителя - изготвени са по указания образец, 
съдържащи предложение за изпълнение на процедурата  в съответствие с техническата 
спецификация и изискванията на възложителя. Приложени са следните документи: 

1. Административни данни на участника, с посочване на единен идентификационен код 
по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 
процедурата (Образец № 1)  - в оригинал с подпис и свеж печат 

2. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (Образец № 2) - в 
оригинал с подпис и свеж печат; 

3. Оферта (Образец № 3) - в оригинал с подпис и свеж печат  
4. Декларация  (Образец № 4) - подадена, съгласно изискванията на ТЗ за 

представителство на дружеството в оригинал с подпис и свеж печат; 
5. Пълномощно на лицето, подаващо оферта от името на „Банка ДСК“ ЕАД и всички 

документи към нея, както и да участва при отварянето на офертите, с право да подписва и 
получава всички необходими документи във връзка с подаването на офертата по 
горепосочената процедура – заверено нотариално от Нотариус М.Ш. в район РС София с рег. 
№ 042 на нотариалната камара. 

6. Валиден Лиценз за осъществяване на банкова дейност, издаден от Българска народна 
банка  със Заповед № РД22-2251 от 16.11.2019 г., актуализирана със Заповед № БНБ-107 947 
от 25.11.2016 г. за участниците, които са банки със седалище в Република България или със 
седалище в чужбина, които участват чрез свой клон в страната – заверено копие с гриф 
„вярно с оригинала” с подпис и свеж печат; 
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Първа инвестиционна банка  
 
Предложения на участника за изпълнение на процедурата са в съответствие с 

предварително обявените условия на Възложителя - изготвени са по указания образец, 
съдържащи предложение за изпълнение на процедурата  в съответствие с техническата 
спецификация и изискванията на възложителя,. Приложени са следните документи: 

1. Административни данни на участника, с посочване на единен идентификационен код 
по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 
процедурата (Образец № 1)  - в оригинал с подпис и свеж печат 

2. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (Образец № 2) - в 
оригинал с подпис и свеж печат; 

3. Оферта (Образец № 3) - в оригинал с подпис и свеж печат  
4. Декларация  (Образец № 4) - подадена, съгласно изискванията на ТЗ за 

представителство на дружеството в оригинал с подпис и свеж печат; 
5. Пълномощно на лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана 

с него документация – заверено нотариално от Нотариус Д. Ж., нотариус в район РС София, 
рег. № 101 на Нотариалната камара. 

6. Валиден Лиценз за осъществяване на банкова дейност, издаден от Българска народна 
банка  със Заповед № РД22-2257 от 16.11.2019 г., заверено копие с гриф „вярно с оригинала” 
с подпис и свеж печат; 

 

ТЪРГОВСКА БАНКА Д  АД 
 
Предложения на участника за изпълнение на процедурата са в съответствие с 

предварително обявените условия на Възложителя - изготвени са по указания образец, 
съдържащи предложение за изпълнение на процедурата  в съответствие с техническата 
спецификация и изискванията на възложителя,. Приложени са следните документи: 

1. Административни данни на участника, с посочване на единен идентификационен код 
по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 
процедурата (Образец № 1)  - в оригинал с подпис и свеж печат 

2. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (Образец № 2) - в 
оригинал с подпис и свеж печат; 

3. Оферта (Образец № 3) - в оригинал с подпис и свеж печат  
4. Декларация  (Образец № 4) - подадена, съгласно изискванията на ТЗ за 

представителство на дружеството в оригинал с подпис и свеж печат; 
5. Пълномощно на лицето, подаващо оферта от името на „Търговска банка Д“ АД  - 

неприложимо 
6. Валиден Лиценз за осъществяване на банкова дейност, издаден от Българска народна 

банка  със Заповед № РД22-2264 от 16.11.2019 г. 

 4 

mailto:m%D0%B0yor@silistra.bg


ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

ул. “Симеон Велики” №33   (086) 82 42 43   Факс:(086) 82 33 43 
7500 Силистра                                           E-mail: mаyor@silistra.bg                                                                 

 
Комисията установи, че Техническите и Ценови предложения за изпълнение на 

поръчката, на  участниците „Банка ДСК ЕАД“, „Първа Инвестиционна Банка“ АД и 
„Търговска банка – Д“ АД са в съответствие с предварително обявените условия на 
Възложителя - попълнени са указаните образци и са приложени всички необходими 
документи.  

Всички оферти на участниците отговарят  на обявените условия и са в съответствие с 
изискванията, посочени в документацията за участие. Няма основания за отстраняване на 
участник от процедурата, затова се пристъпи се към оценяване, съгласно предварително 
определения критерий: 

Комплексната оценка на постъпилите оферти и класирането на участниците след 
провеждане на процедурата се извършва въз основа на критерия „икономически най-
изгодна оферта” по следните критерии: 

Показател: Процент на надбавка (%)  по кредита, формираща годишния лихвен 
процент: тежест 90 точки (НдбГЛП); 

Показател: Надбавка (%) над лихвения процент при просрочие на главницата – тежест 
5 точки (Ндб); 

Показател: Такса за управление (%)  – тежест 5 точки (ТУ); 

Комплексната  оценка (КО) се изчислява по следната формула: 
КО= НдбГЛП + Ндб + ТУ 
 
1. Процент на надбавка (%) по кредита, формираща годишния лихвен процент, се 

изчислява по следната формула: 

НдбГЛП  = НдбГЛПmin х  90 т. НдбГЛП уч 
 
Където НдбГЛП min е най-ниската надбавка, предложена от участниците; 
НдбГЛП уч е надбавката, предложена от участника. 
За нуждите на настоящата методика максималната стойност на показател НдбГЛП е 90 

точки. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: процента на надбавката по кредита, формираща годишния лихвен 

процент, предложена от участника не трябва да надвишава стойностите, определени с 
решение № 702., прието с Протокол № 34 от 22.02.2018 г.  на Общински съвет – Силистра, 
а именно, годишна лихва, в размер не повече от  4.5 %  /четири цяло и пет на сто/ за целия 
период на дълга, формиран от тримесечен СОФИБОР към дата на публикуване на обявата 
на сайта на Община Силистра  плюс предложена от участниците надбавка; 
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Предложенията за процент надбавки от участници са, следните: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 2. Надбавка над лихвения процент по т.1 при просрочие на главницата – (Ндб) 

се изчислява по следния начин: 
 

Ндб = Ндбmin x  5 т. Ндбуч 
 
 
Където Ндбmin представлява най-ниската предложена от участниците надбавка над 

лихвения процент, по т.1  при просрочие на главницата. 
Ндбуч представлява надбавката, предложена от участника. 
За нуждите на настоящата методика максималната стойност на показател Ндб е 5 

точки. 

Участник 

тримесечен 
СОФИБОР 

към 
03.05.2018 г. 

Предложен процент 
надбавка по 

кредита, 
формираща 

годишния лихвен 
процент                         

( НдбГЛП ) 

лихвен 
процент 

„Банка ДСК“ ЕАД -0.005 3.200 3.195 
„Първа Инвестиционна Банка“  АД -0.005 3.200 3.195 
„Търговска банка  Д“  АД -0.005 3.255 3.250 

НдбГЛП = НдбГЛПmin х 90.00 т.   НдбГЛП уч 
  

        
        

БДСК ЕАД = 3.195 х 90.00 т.  = 90.00 точки 
3.195 

       
ПИБ АД = 3.195 х 90.00 т. = 90.00 точки  

3.195 

        
ТБ Д АД = 3.195 х 90.00 т. = 88.48 точки 

3.250 
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Предложенията за Надбавка над лихвения процент по т.1 при просрочие на 

главницата от участници са, следните: 
 

Участник 

надбавка над 
лихвения процент 
по т.1 при проср.на 

главница (Ндб) 

„Банка ДСК“ ЕАД 0.000 
„Първа Инвестиционна Банка“  АД 5.000 
„Търговска банка  Д“  АД 0.000 

 
 
 

               Ндб    = Ндбmin х 5.00 т.   Ндб уч 
  

        
        

БДСК ЕАД = 0.0001 х 5.00 т. = 5.00 т. 
0.0001 

       
ПИБ АД = 0.0001 х 5.00 т. = 0.00 т. 

5 

        
ТБ Д АД = 0.0001 х 5.00 т. = 5.00 т. 

0.0001 
 
 
3. Такса на управление % еднократно върху размера на заема – (ТУ) се изчислява 

по следния начин: 
 

Т
У = 

ТУmin x  5 т. ТУбуч 
 
Където ТУmin представлява най-ниския предложен от участниците процент на таксата 

за управление. 
ТУуч представлява процента, предложен от участника 
 
   

ЗАБЕЛЕЖКА: процента на таксата за управление не трябва да е повече от 0,05%, 
съгласно решение № 702, прието  с Протокол № 34 / 22.02.2018 г. на Общински съвет – 
Силистра. 
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Предложенията за Такса на управление % от участници са, следните: 
 

 
 
 

 
 

ТУ 

 
 

= 

 
 

ТУmin 
 
 
х 

 
 
 
5.00 т.  
 

  ТУуч 

          

        
БДСК ЕАД = 0.0001 х 5.00 т. = 5.00 т. 

0.0001 

       
ПИБ АД = 0.0001 х 5.00 т. = 5.00 т. 

0.0001 

        
ТБ Д АД = 0.0001 х 5.00 т. = 5.00 т. 

0.0001 
 
 
Комплексна оценка на участниците 
 
Участник НдбГЛП Ндб ТУ ОБЩО 

БДСК ЕАД 90.00 т. 5.00 т. 5.00 т. 100.00 т 

ПИБ АД 90.00 т. 0.00 т. 5.00 т. 95.00 т. 

ТБ Д АД 88.48 т. 5.00 т. 5.00 т. 98.48 т. 
 
 
Предвид извършеното оценяване и класиране на офертите на допуснатите участници по 

предварително обявените критерии, комисията единодушно реши и предлага на Кмета на 
Община Силистра, да отправи покана за провеждане на преговори и постигане на 
договорености, относно проект на договор по процедурата „Избор на кредитна институция 
за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Силистра“, с участника Банка ДСК 
ЕАД. 

Участник 

Такса на управление 
% еднократно върху 
размера на заема 
(ТУ) 

„Банка ДСК“ ЕАД 0.000 
„Първа Инвестиционна Банка“  АД 0.000 
„Търговска банка  Д“  АД 0.000 
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Мотиви: офертата на Банка ДСК ЕАД отговаря на критериите за подбор; офертата 

отговаря на предварително обявените условия и при прилагане на критерия за оценка 
участника е класиран на първо място, във връзка с изложеното, считаме, че тя е най – добра. 

С това комисията приключи своята работа за разглеждане, оценка и класиране на 
получените за участие оферти в настоящата процедура. 

 
Настоящият протокол се състави на 26.06.2018 г. в 16:00 часа и бе представен на Кмета 

на Община Силистра за утвърждаване. 
Копие на утвърдения протокол да бъде публикувано на сайта на Община Силистра и да 

бъде изпратен в същия ден на всички участници в процедурата. 
 
 
 
 
 
    Председател: _______П_______         М.Т             

 
         

 

   Членове:  

              1. _______П__________  А.П.В. 
 

              2. _______П__________  Н.М.Н. 
 

              3. ________П_________ М.А.К. 
 

              4. ________П_________ Й.Й.В. 
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