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УТВЪРЖДАВА
АЛКИН НЕБИ -  KMI КУБРАТ

ПРОТОКОЛ №1
от заседание на комисия, назначена със Заповед №492 от 10.06.2019г. на кмета на 
община Кубрат със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти във 
връзка с обявена с изх.№ УД-02т19-582 от 27.05.2019г. ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР 
НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ И ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК, 
одобрена с Решение Ns445 от Протокол №45 от проведено заседание на Общински 
съвет-Кубрат на 21.08.2018г., и във връзка с Решение №513 от Протокол №51 от 
проведено заседание на 31.01.2019г. на Общински съвет-Кубрат за поемане 
дългосрочен общински дълг с цел погасявяне на задълженията на ВиК“Меден 
кладенец“ЕООД към „Енерго Про продажби“АД, изменено с Решение №578 от 
Протокол №55 от проведено заседание на 21.05.2019 г. на Общински съвет -  
Кубрат.

Днес, 11.06.2019г. (Вторник), на основание чл. 8 от ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР 
НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ И ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК, 
комисията назначена със Заповед №492 от 10.06.2019г. на кмета на община Кубрат, в 
състав:
Председател: Женифер Пойраз -  заместник-кмет на община Кубрат и правоспособен 
юрист 
и членове

1. Елис Зайкърова -  гл. счетоводител
2. Светлана Кирилова -  гл. юрисконсулт

се събра в 09:00 часа в сградата на Община Кубрат, Заседателна зала, за да отвори, 
разгледа и оцени получените оферти за участие в обявена на 27.05.2019г. 
ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ И 
ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК, одобрена с Решение №445 от Протокол Ж°45 от 
проведено заседание на Общински съвет-Кубрат на 21.08.2018г., и във връзка с 
Решение №513 от Протокол №51 от проведено заседание на 31.01.2019г. на 
Общински съвет-Кубрат за поемане дългосрочен общински дълг с цел погасявяне 
на задълженията на ВиК“Меден $гладенец“ЕООД към „Енерго Про продажби“АД, 
изменено с Решение №578 от Протокол №55 от проведено заседание на 21.05.2019 
г. на Общински съвет -  Кубрат.

Преди да бъдат отворени постъпилите оферти се подписа приемо-предавателен 
протокол, с който длъжностното лице по приемане на офертите предаде постъпилите 
оферти на член на комисията.

Комисията констатира, че в определения с Обява с Изх. № УД-02-19-582 от 
27.05.2019г. срок е постъпила една оферта.

Председателят и членовете на комисията се запознаха със съдържанието на 
протокола, след което подписаха Декларация по чл. 11 от ПИФКИФП.



Председателят пристъпи към изпълнение на своите задължения и запозна 
членовете на комисията с предстоящата работа, като направи въведения в хода на 
процедурата.

В срока за подаване на оферти за- участие в процедурата с предмет поемане на 
дългосрочен общински дълг с цел предотвратяване изпадането на Община Кубрат 
в неплатежоспособност във връзка със задълженията на дружеството към“ Енерго 
Про продажби“ АД., е подадена 1 (една) оферта:_______  ' 1________ '
№ по 
ред

Наименование на участника Регистрационен номер на 
офертата

1. „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД ГР. СОФИЯ УД-02-20-712 от 
06.06.2019г., 10:18 часа

На отварянето на офертите не присъстваха представители на участниците, техни 
упълномощени лица, както и представители на средствата за масово осведомяване.

След като констатира, че представената оферта е редовно приета и съхранена, 
комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка, като 
председателят обяви неговото съдържание:

1. Участник №1 „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД ГР. СОФИЯ, с Вх. № на офертата 
УД-02-20-712 от 06.06.2019 г. в 10:18 часа е представил оферта в запечатана, 
непрозрачна опаковка, съдържаща документите от обявената на 27.05.2019г. 
ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ И 
ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК, одобрена с Решение №445 от Протокол №45 от 
проведено заседание на Общински съвет-Кубрат на 21.08.2018г.

2. Трима членове на комисията подписаха съдържащите се в непрозрачната опаковка 
документи, а именно:
1. Опис на документите, съдържащи се в офертата
2. Оферта за участие в избор на изпълнител на финансова/кредитна институция по 

реда на чл. 19 от Закона за общинския дълг;
3. Техническо предложение;
4. Предлагани ценови параметри /ценова оферта/;
5. Декларация по чл.2 и чл.З от Процедура за избор на финансова/кредитна 

институция и финансов посредник;
6. Лицензия.

След като провери редовността на представените документи, комисия пристъпи 
към разглеждане на съдържанието им и констатира следното:

1. Участник №1 „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД ГР. СОФИЯ е предложил следните 
параметри:

Валидността на офертата е 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок 
за подаване на оферти;
Поемане на ангажимент от страна участника да изпълни необходимите дейности 
във връзка с предоставяне на дългосрочен заем в размер на 2 600 000,00 лв. (словом: 
два милиона и шестстотин хиляди лева и 0 ст.);
Размер на надбавката при просрочие на главницата: 0,00 /нула процента/;
Размер на неустойката при просрочие на лихвите по кредита: 0,00 /нула процента/; 
Срок за предоставяне на кредита: 0,00 /нула, незабавно/ работни дни, считано от 
депозиране на искането;
Размер на надбавка над 6М Euribor: 3,90% /три цяло, девет десети процентни 
пункта/;
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Размер на месечната такса за управление: 0,00 /нула/ лева;
Размер на комисионна/такса за ангажимент на годишна база , върху размера на 
неусвоената част от кредита: 0,00% /нула процента, без такса/.

След като се запозна с предлаганите параметри, комисията пристъпи към оценка и 
класиране на офертите по критерия „Икономически най-изгодна оферта“, както следва:

1. За участник №1 „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД ГР. СОФИЯ:
I. Показател „Размер (%) на надбавка над 6М Euribor“ -П 1

Максимален брой точки -  30

П1 =_______РНадб min._______ X 30, където
РНадб предложение от участник

„РНадб min.” е най-ниския предложен размер (%)надбавка над 6М Euribor. 
„РНадб предложение от участник” е предложеният от оценявания участник 
размер (%) надбавка над 6М Euribor

Или

П1 = 3.90_______ X 30 = 1 х 30 = 30 точки
3,90

II. Показател „Размер на надбавка при просрочие” - П2
Максимален брой точки -  15. Надбавка (%) -  в случай на неплащане на 

погасителна вноска по главница, просрочената сума ще се олихвява с лихва за 
просрочие, формирана като сбор от годишния лихвения процент за редовен дълг, 
завишен с надбавка. Оценяването по показателя се извършва по формулата:
П2 =______ Надб. min.______ X 15, където

Надб. предложение от участник 
„Надб. min.” е най-ниския предложен размер на надбавка (%)
„Надб. предложение от участник” е предложеният от оценявания участник 
размер на надбавка (%)

Или

П2 =______0.001____________ X 15 = 1x15 = 15 точки
0,001

III. Показател „Месечна такса за управление” (в лева) -  ПЗ
Максимален брой точки -  15. Оценяването по показателя се извършва по 

формулата:
ПЗ =_____ ТУ min._________ X 15, където

ТУ предложение от участник 
„ТУ min.” е най-ниския предложен размер на такса в лева
„ТУ предложение от участник” е предложеният от оценявания участник размер 

на такса в лева.

Или
ПЗ =_____ 0,001____________ X 15 1.x 15 = 15 точки

0,001
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IV. Показател „Комисиона/Такса за ангажимент” на годишна база, върху 
размера на неусвоената част от кредита (%) - П4

Максимален брой точки -  15. Оценяването по показателя се извършва по 
формулата:
П4 =______ ТА min._________X 15, където

ТА предложение от участник 
„ТА min.” е най-ниския предложен размер на такса (%)

„ТА предложение от участник” е предложеният от оценявания участник размер 
на такса (%).

Или
П4 0,001________ X 15 1 х 15 = 15 точки

0,001
V. Показател „Неустойка при просрочие на лихвите по кредита”, годишно върху 

сумата на просрочените лихви за срока на просрочието (% ) -  П5

Максимален брой точки -  15. Оценяването по показателя се извършва по 
формулата:
Или

П5 =______ НПЛ min._______ X 15, където
НПЛ предложение от участник 

„НПЛ min.” е най-ниския предложен размер на лихва (%)
„НПЛ предложение от участник” е предложеният от оценявания участник 

размер на лихва (%).

П5 =______ 0,001___________у_Х 15 1x15 = 15 точки
0,001

VI. Срок за предоставяне на кредита -  П6

Максимален брой точки -  10. Оценяването по показателя се извършва по 
формулата:
П6 =______ СПК min._______ X 10, където

СПК предложение от участник 
където
„СПК min.” е най-краткия предложен срок в работни дни
„СПК предложение от участник” е предложеният от оценявания участник срок в 

работни дни.

или

П6 =______ 0,001___________ X 1 0 = 1 x 1 0 = 1 0  точки
0,001

Участник №1 „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД ГР. СОФИЯ получава следната 
комплексна оценка, съгласно формулата:

КО = П1 + П2 + ПЗ + П4 + П5 + Пб
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К0 = 30+ 15 + 15 + 15 + 15 + 10 = 100 точки

В резултат на така направените изчисления участник №1 „ТЪРГОВСКА БАНКА 
Д“ АД ГР. СОФИЯ получава 100 точки от максимален брой точки 100.

Комисията класира и допуска до преговори следните участници в процедурата:

1. Участник №1 „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД ГР. СОФИЯ с максимален 
брой точки 100.

Комисията предлага на кмета на община Кубрат да отправи покана за 
участие в преговори на „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД ГР. СОФИЯ с максимален 
брой точки 100.

С това комисията приключи работата по разглеждане, оценяване и класиране на 
офертите на 11.06.2019г. в 09:45 часа.

Настоящият протокол е съставен на основание чл.13, ал.4 от ПИФКИФП.

Членове: 
1 ...............

2
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