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П Р О Т О К О Л 

 

Настоящият протокол е изготвен от комисия за отваряне, разглеждане и оценяване 

на получените оферти, назначена със Заповед № РД-178 ОТ 16.03. 2022 г. на кмета на 

Община Ветово, във връзка с провеждане на  процедура за избор на финансова или 

кредитна институция или финансов посредник по чл. 19 от Закона за общинския дълг, на 

основание Решение № 537, Протокол № 41 от проведено заседание на 28.02.2022 г. на 

Общински съвет-Ветово за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на 

задължения на Община Ветово. 

Процедурата е обявена на 04 март 2022 г. 16:29 от д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община 

Ветово в сайта на Община Ветово - https://vetovo.bg/ . 

 

На 18.03.2022 г. в 10:00 часа комисията в състав : 

Председател на оценителната комисия: 

Нермин Кязимова – Зам.-кмет ,,Финанси, човешки ресурси и АПИО‘‘ 

Членове на оценителна комисия: 

Денка Борисова – Директор на дирекция ,, ФЧР‘‘ и гл. счетоводител 

Росица Муткова – Финансов контрольор 

Силвия Иванова – Мл. експерт "Бюджет и финанси" 

Айсун Абтиходжа – Счетоводител 

Ивелина Бянова – Юрисконсулт 

Михрибан Меджит – Мл. експерт ,,Обществени поръчки‘‘, 

пристъпи към отваряне и разглеждане на получените оферти по настоящата процедура: 

До крайния срок за получаване на оферти 17 март 2022 г. в Деловодство/фронт 

офис е  постъпила една оферта, която се предаде с протокол от Анелия Георгиева – 

специалист "Деловодство и АО във Фронт-офис" на Нермин Кязимова – председател на 

комисията. Постъпилата оферта е от следния участник: 

№ Подател на заявление/оферта за участие 
Вх. № 

Дата и час на получаване 

https://vetovo.bg/


1 
,, ТЪРГОВСКА БАНКА Д‘‘ АД, гр. София, район 

Красно село , бул. Ген. Тотлебен № 8 

16-00-18 

17.03.2022 г./ 14:58 часа 

След запознаване с данните и информацията за участника, преди разглеждане на 

документите за съответствие с изискванията и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, всички членове на комисията попълниха декларации, в които декларираха 

липса на конфликт на интереси с кандидатите или участниците. 

След извършване на гореописаните процедурни действия и проверка относно 

редовността на офертите, а именно офертите са представени в срок, в запечатани  

непрозрачни опаковки в ненарушена цялост, комисията пристъпи към отваряне на плика 

с офертата и проверка на съдържанието на офертата и съответствието и с одобрената 

Документация за участие в процедура с предмет ,,Избор на финансова/кредитна 

институция във връзка с поемането на дългосрочен общински дълг от Община Ветово‘‘. 

В резултат на извършената проверка, комисията констатира следното:  

Съдържание на офертата: 

1. Опис на представените документи / оригинал/ 

2. Оферта по образец- Приложение № 1 / оригинал / 

3. Декларация за липса на обстоятелства/основания за отстраняване от процедурата 

– Приложение № 2 / оригинал / 

4. Лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от БНБ и Заповед за 

актуализиране на лиценза / заверено копие/ 

5. Административни сведения, по образец - Приложение № 3 / оригинал / 

 

Участникът е представил следните преференциални параметри и условия за Община 

Ветово: 

1. Годишен лихвен процент по кредита (П1):  1,30 % /едно цяло, тридесет стотни 

процента/, формиран като сума от 3М Еuribor + надбавка, но не по-малко от 1,30 

%. Така посочената лихва не е по-голяма от максимално определената в решение 

на ОбС – 2,00%.  

2. Размер на Годишна такса за управление (П3): 0,80 % /нула цяло, осемдесет стотни 

процента/, върху разрешения размер при подписване на договора и в началото на 

всеки следващ дванадесет месечен период, върху размера на усвоената и 

непогасена част от кредита. Така посочената такса не е по-голяма от максимално 

определената в решение на ОбС – 0,80%. 

3. Размер на Такса за обработка на искането за кредит (П4): 0,00% /нула- без такса/, 

еднократно, върху размера на кредита. Така посочената такса не е по-голяма от 

максимално определената в решение на ОбС – 1,00%. 

4.  Размер на Такса за предсрочно погасяване на кредита (П6): 0,00% /нула- без 

такса/, върху размера на предсрочно погасената част от кредита. Така посочената 

такса не е по-голяма от максимално определената в решение на ОбС – 5,00%. 

5. Размер на надбавка при просрочие (П2): 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, завишен с надбавка. 

Предлаганият размер на надбавка е: 0,00 /нула – без наказателна надбавка за 

просрочие/, който не е по-голям от максимално определения в решение на ОбС – 

10 процентни пункта.  



6. Срок за предоставяне на кредита (П5): Предлаганият от нас срок за предоставяне 

на средствата от кредита по сметката Община Ветово е:  0,0 /незабавно - нула/ 

работни дни, считано от депозиране на искането. 

Забележка: В случай, че за някои от параметрите, участник в процедурата, направи 

предложение на стойност „0” (нула), то за целите на изчисленията това 

предложение „0”, ще се счита за „0,001”, с която стойност ще се извършват 

заместванията във формулите и ще се правят изчисленията, но в клаузите на 

договора ще залегне като „0” (нула). 

При разглеждане на предложената оферта, представена по образец и представените 

приложения към нея – Техническо предложение и Ценова оферта, Комисията 

констатира, че е налице съответствие между представената от участника оферта и 

приложенията към нея са редовни по съдържание и форма, и отговарят на изискванията 

на Възложителя, посочени в процедурната Документация.  

Имайки предвид горното, комисията допуска офертата на участника до следващия 

етап от провежданата процедура, а именно към оценяване на офертата по заложените 

критерии за оценка „Икономически най- изгодна оферта” в утвърдената Документация, 

по следните показатели: 

І. Показател „Годишен лихвен процент по кредита“ - П1, в процент, формиран като сума 

от 3М Еuribor + надбавка.  

Максимален брой точки – 50. Оценяването по показателя се извършва по формулата: 

      П1 =              ГЛП  min.            Х 50, където 

           ГЛП предложение от участник 

 

П1 =              1,30          Х 50, където 

            1,30       

П1 = 50 

„ГЛП min.” е най-ниския предложен размер (%) ГЛП.  

„ГЛП предложение от участник” е предложеният от оценявания участник размер (%) 

ГЛП. 

ІІ. Показател „Размер на надбавка при просрочие” - П2 Максимален брой точки – 10. 

Надбавка (процентни пункта): 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.            Х 10, където 

 Надб. предложение от участник 

П2 =              0,001          Х 10, където 

     0,001       

П2 = 10 

„Надб. min.” е най-ниския предложен размер на надбавка (п.п.) 



„Надб. предложение от участник” е предложеният от оценявания участник размер на 

надбавка (п.п.). 

ІІІ. Показател „Годишна такса за управление” – П3: в процент върху разрешения размер 

при подписване на договора и в началото на всеки следващ дванадесет месечен период, 

върху размера на усвоената и непогасена част от кредита (%). Максимален брой точки – 

10. Оценяването по показателя се извършва по формулата: 

П3 =              ТУ  min.            Х 10, където 

 ТУ предложение от участник 

 

П3 =              0,80           Х 10, където 

        0,80 

П3 = 10  

„ТУ min.” е най-ниския предложен размер на такса (%) 

„ТУ предложение от участник” е предложеният от оценявания участник размер на 

такса (%). 

ІV. Показател  „Такса обработка” - П4: еднократна, върху размера на кредита (%) 

Максимален брой точки – 10. Оценяването по показателя се извършва по формулата: 

      П4 =             ТО  min.            Х 10, където 

            ТО предложение от участник 

 

П4 =             0,001          Х 10, където 

             0,001 

П4 = 10 

„ТО min.” е най-ниския предложен размер на такса (%) 

„ТО предложение от участник” е предложеният от оценявания участник размер на 

такса (%). 

V. Показател „Срок за предоставяне на кредита“ – П5 Максимален брой точки – 10. 

Оценяването по показателя се извършва по формулата: 

П5 =              СПК  min.            Х 10, където 

         СПК предложение от участник 

 

П5 =              0,001                Х 10, където 

              0,001 

П5 = 10 

„СПК min.” е най-краткия предложен срок в работни дни  



„СПК предложение от участник” е предложеният от оценявания участник срок в 

работни дни. 

VІ. Показател „Такса за предсрочно погасяване на кредита“ – П6: в процент, върху 

размера на предсрочно погасената част от кредита. Максимален брой точки – 10. 

Оценяването по показателя се извършва по формулата: 

      П6 =              ТПрП  min.            Х 10, където 

ТПрП предложение от участник 

 

П6 =             0,001           Х 10, където 

    0,001 

П6 = 10 

„ТПрП min.” е най-ниския предложен размер на такса (%) 

„ТПрП предложение от участник” е предложеният от оценявания участник размер на 

такса (%). 

 

Забележка: В случай, че за някои от параметрите, участник в процедурата, 

направи предложение на стойност „0” (нула), то за целите на изчисленията това 

предложение „0”, ще се счита за „0,001”, с която стойност ще се извършват 

заместванията във формулите и ще се правят изчисленията, но в клаузите на 

договора ще залегне като „0” (нула).  

Резултатите от оценяването се записват до втората цифра след десетичната 

запетая, като се извършва закръгляване както следва:  

- при стойност на третата цифра от 0 до 4 вкл. – надолу към по-ниското число; 

- при стойност на третата цифра от 5 до 9 вкл. – нагоре към по-високото число. 

 

Предложенията се оценяват въз основа на комплексна оценка (КО) по следната 

формула: 

      КО = П1 + П2 + П3 + П4 + П5 + П6  

 КО = 50 + 10 +10 +10 +10+ 10 = 100 точки 

 

След извършеното оценяване на допуснатата оферта, комисията прие, че 

предложената оферта отговаря напълно на изискванията, определени с Решение № 537, 

Протокол № 41 от проведено заседание на 28.02.2022 г. на Общински съвет-Ветово за 

поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на задължения на Община 

Ветово и процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов 

посредник по чл. 19 от Закона за общинския дълг. 

С оглед гореизложеното и критерият за възлагане на настоящата процедура, а именно 

икономически най-изгодната оферта, най-ниска цена, Комисията извърши следната 

класация: 



Първо място: оферта с Вх.№ 16-00-18 от 17.03.2022 г. 14:58 часа ,,ТЪРГОВСКА 

БАНКА Д‘‘ АД, гр. София, район Красно село , бул. Ген. Тотлебен № 8 – единствена 

подадена оферта, отговаряща на предварително обявените условия на процедура с 

предмет ,,Избор на финансова/кредитна институция във връзка с поемането на 

дългосрочен общински дълг от Община Ветово‘‘ 

Въз основа на извършената работа, Комисията единодушно предлага на кмета на 

Община Ветово, да сключи договор за кредит с класирания на първо място участник: 

 ,,ТЪРГОВСКА БАНКА Д‘‘ АД, гр. София 

С извършване на гореописаните действия, Комисията приключи работата си по 

разглеждане и класиране на представените оферти по процедурата. 

Всички решения на Комисията, отразени в настоящия протокол, са взети 

единодушно от нейните членове, като особено мнение не бе изказано. 

 

Комисията приключи работа на 18.03.2022 г. в 14:30 ч. и състави настоящия 

протокол в един оригинален екземпляр, който се подписа от всички членове на 

Комисията, както следва: 

 

Председател на оценителната комисия: 

Нермин Кязимова – Зам.-кмет ,,Финанси, човешки ресурси и АПИО‘‘   /п/ 

Членове на оценителна комисия: 

Денка Борисова – Директор на дирекция ,, ФЧР‘‘ и гл. счетоводител   /п/ 

Росица Муткова- Финансов контрольор       /п/  

Силвия Иванова - Мл. експерт "Бюджет и финанси"     /п/ 

Айсун Абтиходжа – Счетоводител       /п/ 

Ивелина Бянова- Юрисконсулт       /п/ 

Михрибан Меджит - Мл. експерт ,,Обществени поръчки‘‘    /п/ 


