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ПРЕПИС! 

Утвърдил: ………п………….. 

  Неждет Джевдет  

  Кмет на Община Главиница 

 

 

П Р О Т О К О Л    № 2 
 

За дейността на комисията, назначена със Заповед №РД-01-34 от 23.01.2019г. на 

Кмета на Община Главиница за разглеждане, провеждане на преговори, оценка и 

класиране на офертите, във връзка с обявена процедура «Избор на кредитна или 

финансова институция за предоставяне на  дългосрочен кредит за възстановяване 

на средства от наложена финансова корекция за проект „Реконструкця и 

изграждане на спортен център в гр. Главиница, община Главиница, област 

Силистра“ по ПРСР 2007-2013г.» 
 

 

 

Днес, 28.01.2019г. от 14.00ч. в оперативната зала на общинска администрация гр. 

Главиница /етаж 2/ се проведе второ заседание на комисия назначена със Заповед РД-

01-34 от 23.01.2019г. на Кмета на Община Главиница, във връзка с обявена процедура: 

«Избор на кредитна или финансова институция за предоставяне на  дългосрочен 

кредит за възстановяване на средства от наложена финансова корекция за проект 

„Реконструкця и изграждане на спортен център в гр. Главиница, община Главиница, 

област Силистра“ по ПРСР 2007-2013г.» 

Комисията заседава в следния състав:  

Председател:  1. С. Х. – заместник-кмет „Стопански дейности“ 

Членове:  2. И. Р. - юрист на Община Главиница  

3. Й. Р. - общински съветник 

4. С. А. – директор дирекция „ФАО“ 

5. Н. А. – директор дирекция „СУХД“  

Срок за работа на комисията – 28.01.2019 година включително.  

Комисията се 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.  

В деловодството на общината е  получено  писмено становище с вх.№ РД-04-

38/24.01.2018 г. Търговска банка – Д  АД 

Комисията след като се запозна със съдържанието на плика установи, че той 

отговоря на изявлението и срока на погасяване на кредита  на този участник.Това е в 

съотвествие  с  Решение №  417/от протокол № 51/12.12.2018 г. на Общински съвет 

гр.Главиница, т.5.1 е дадена възможност срока за погасяване на кредита да е от 60 до 96 

месеца.Това е  становището на комисията по протокол № 1 от 23,01,2018 г., спазен е и 

дадения за това срок в рамките на два работни дена да изрази ангажиращо становище 

по въпроса. 

 Офертата на Търговска банка – Д  АД ,   срока на погасяване на кредита е 

96 / Деветдесет и шест /месеца. 
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Предвид горното и с оглед, че това е единствен участник и, съгласно 

предварително обявената методика участникът получава максимален брой точки от 

всички показатели или общо 115 точки, поради което комисията единодушно реши и 

предлага на Кмета на Община Главиница, да отправи покана за сключване на договор, 

относно проект на договор по процедура «Избор на кредитна или финансова 

институция за предоставяне на  дългосрочен кредит за възстановяване на 

средства от наложена финансова корекция за проект „Реконструкця и 

изграждане на спортен център в гр. Главиница, община Главиница, област 

Силистра“ по ПРСР 2007-2013г.». 

 

С това комисията приключи своята работа за разглеждане, оценка и класиране 

на получените за участие оферти в настоящата процедура. Настоящият протокол се 

състави на 28.01.2019г. и бе представен на Кмета на Община Главиница за 

утвърждаване.  

 

Копие на утвърдения протокол да бъде публикувано на сайта на Община 

Главиница и да бъде изпратен в същия ден на участника  в процедурата.  

 

 

 

Председател:  1. ______п___________   

/ С.Х. / 

 

 

Членове:  2. _______п__________  

/ И.Р. /  

 

3. ______п__________  

/Й.Р. / 

 

4. _______п_________  

/ С.А. /  

 

5. _______п_________   

/ Н.А. /  

 


