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Утвърдил: ………пп……………….. 

 Неждет Джевдет  

 Кмет на Община Главиница 

 

 

П Р О Т О К О Л    № 1 
 

 За дейността на комисията, назначена със Заповед №-РД-01-1061 от 30.11.2022г. 

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 заем на Община Главиница» 
 

 

 Днес, 30.11.2022г. от 15:30часа в оперативната зала на общинска администрация 

гр. Главиница /етаж 2/ се проведе заседание на комисия назначена със Заповед РД-01-

1061 от 30.11.2022г. на Кмета на Община Главиница, във връзка с обявена процедура: 

«Избор на кредитна или финансова институция за предоставяне на дългосрочен 

заем на Община Главиница» 

 

Комисията заседава в следния състав:  

Председател:  1. Сузан Акиф – заместник-кмет „Финанси“ 

Членове:  2. Николай Братованов – юрист на Община Главиница 

3. Лютфен Заид - общински съветник 

4. Ружди Ахмед – главен счетоводител 

5. Нергис Февзи– главен експерт „Бюджет“ 

Срок за работа на комисията – 05.12.2022 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.  

Председателят на комисията получи Протокол, придружен от входящия регистър 

за лицата подали оферти за участие. За участие в определения срок е получена оферта от:  

1. Търговска банка Д АД – вх. №1 от дата 28.11.2022г. в 14:51часа 

 

На заседанието присъстваха представители на участника:  

- Златка Георгиева Великова – представено нотариално заверено пълномощно 

 

Г-жа Акиф 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 попълниха и подписаха 

декларации, съгласно разпоредбите на т.10 от Процедурата за избор на финансова или 

кредитна институция, или финансов посредник.  

 

Комисията установи, че Офертата е представена в непрозрачен, с ненарушена 

цялост запечатан плик. Върху плика на офертата 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 отваряне на офертата и оповестяване на нейното съдържание:  
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 Оферта с Вх.№  №1 / 28.11.2022г. на участника Търговска банка – Д АД, която 

съдържа:  

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (Образец 

№2) 

2. Представяне на участника – (Образец №1); 

3. Оферта – (Образец №3); 

4. Декларация за съответствие с изискванията за участие ( Образец №4); 

5. Пълномощно на лицето, подаващо оферта от името на „Търговска банка Д“ 

АД;  

6. Валиден лиценз;  

 

Комисията установи, че Техническите и Ценови предложения за изпълнение на 

поръчката са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя - 

попълнени са указаните образци и са приложени всички необходими документи.  

Офертата на участника отговаря на обявените условия и е в съответствие с 

изискванията, посочени в документацията за участие. Няма основания за отстраняване на 

участника от процедурата. 

Предложенията, които прави участника по показатели са както следва:  

 

1. Показател „Годишен лихвен процент по кредита” - П1  

Предложението на участника за годишен лихвен процент е в размер на 1.98% / едно цяло 

деветдесет и осем стотни процента/, който не е по-висок от максимално определения в 

решението на Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра – 3.5% 

2. Показател „ Годишна такса за управление (ТУ)”  – П2 

Предложеният размер на такса за управление на кредита е в размер на 1.00% /един 

процент/, който не е по-висок от максимално определения в решението на Общински 

съвет гр. Главиница, обл. Силистра – 1% 

3. Показател „ Такса ангажимент (ТА)”  – П3 

Предложеният размер на такса за управление на кредита е в размер на 0.00% /нула 

процента/, който не е по-висок от максимално определения в решението на Общински 

съвет гр. Главиница, обл. Силистра – 0,5% 

4. Показател „ Такса разглеждане на искане за кредит (ТР)”  – П4 

Предложеният размер на такса за управление на кредита е в размер на 0.00% /нула 

процента/, който не е по-висок от максимално определения в решението на Общински 

съвет гр. Главиница, обл. Силистра – 0,5% 

5. Срок за предоставяне на кредита – П5 

Срока за предоставяне на средствата по кредита, предложен от участника е 0 /нула/   

работни дни, считано от депозиране на искането.  

6. Показател „Размер на наказателна надбавка при просрочие” – П6  

Предложеният размер на надбавка е 0.00% /нула процента/. 

 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 100 точки, поради което комисията единодушно реши и 

предлага на Кмета на Община Главиница, да отправи покана за провеждане на преговори 

и постигане на договорености, относно проект на договор по процедура «Избор на 

кредитна или финансова институция за предоставяне на дългосрочен заем на 

Община Главиница»  с участника Търговска банка – Д АД 
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Мотиви: Офертата на Търговска банка – Д  АД отговаря на критериите за подбор; 

офертата отговаря на предварително обявените условия.  

 

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

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

на 30.11.2022г. 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__________   

         / Сузан Акиф / 

 

 

Членове:  2. ________п_________  

   / Николай Братованов /  

 

3. ________п________  

/Лютфен Заид / 

 

4. _______п_________  

/ Ружди Ахмед /  

 

5. ________п________   

/ Нергис Февзи /  
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