
Утвърждавам: 
За КМЕТ НА ОБЩИН; 
СНЕЖАНА ДАНЕВА -
Заместник-кмет „ Финанси " в ОбщьШГВелико 
Търново 
(Съгласно Заповед №РД 22 - 763/13.05.2019 г. на 
Кмета на Община Велико Търново) 

Дата: , . J M { J M . ( : 

ПРОТОКОЛ 

Днес, 22.05.2019 г. в 11:00 ч. в стая №300 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията, със задача: да получи, разгледа и оцени офертите, изготвени в отговор на покана 
на Възложителя, започна разглеждането на постъпилите оферти във връзка с изпълнението 
на услуга с предмет: „Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по 
проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои 
да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2019 година". 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариян Маринов - директор на дирекция „Бюджет и финанси" в Община 
Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Даниела Данчева - главен счетоводител в дирекция БФ в Община Велико Търново; 
2. Светозара Инджиева - Стефанова - главен експерт в дирекция БФ в Община Велико 
Търново. 

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на офертите, постъпили в 
отговор на покана на възложителя с изх. № 91 - 00 - 133 от 25.04.2019 г. До изтичане на 
крайния срок - 17:00 ч. на 17.05.2019 г. са постъпили 4 (четири) оферти, събрани чрез 
изпращане на поканата до потенциални кандидати и публикуването й в Профила на 
купувача на интернет адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/673. 

Отварянето на офертите се извърши по реда на тяхното постъпване. Офертите 
съдържат следните документи и информация: 

I. Оферта от „РАЙФАЙЗЕНБАНК (ББЛГАРИЯ)" ЕАД, с вх. №17 - 30 -
1/17.05.2019 г. от 10:23 часа, с адрес за кореспонденция: гр. София 1407, Столична 
община, бул. „Никола Вапцаров" №55, Експо 2000, тел. 02/91985136, факс: 02/91985140, 
e-mail: yavor.russinov@raiffeisen.bg: 

1. Оферта за изпълнението на услугата, подписана и подпечатана от Ани Ангелова и 
Недялко Михайлов - изпълнителни директори - 3 стр.: 

•S Ценово предложение: Лихвен процент по кредита - годишна лихва, 
формиран от сбора на основния лихвен процент (ОЛП), определен от БНБ за съответния 
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период от ползването на кредита и надбавка в размер на 0,95% (Словом: нула цяло и 
деветдесет и пет стотни) пункта. 

2. Заверени копия от: 
•S Лицензия за извършване на банкова дейност - 2 стр.; 
^ Заповед №РД 22 - 2254 от 16.11.2009 г. на Управителя на БНБ, 

удостоверяваща, че лицензът на „Райфайзенбанк (България)" ЕАД е актуализиран, в 
съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции - 2 
стр.; 

Заповед №РД 22 - 0850/07.05.2007 г. на Управителя на БНБ, удостоверяваща, 
че лицензът на „Райфайзенбанк (България)" ЕАД е актуализиран, в съответствие със Закона 
за кредитните институции - 2 стр.; 

•S Заповед №РД 22 - 0452/07.09.2000 г. за изменяне на заповед №100 -
00497/18.11.99 г. - 1 стр.; 

^ Заповед №100 - 00497/18.11.99 г. на Управителя на БНБ, удостоверяваща, че 
лицензът на „Райфейзенбанк (България)" АД е актуализиран, в съответствие със Закона за 
банките - 2 стр.; 

Заповед на Управителя на БНБ в допълнение на лиценза за банкова дейност -
1 стр.; 

S Протокол от заседание на 16 юни 1994 г. от БНБ за издаване на решение за 
извършване на банкова дейност - 2 стр.; 

3. Проект на договор за револвиращ банков кредит - 10 стр. 
4. Проект на договор за залог върху вземания - 4 стр. 
5. Приложение №1А към Договор за залог на вземания - 1 стр. 
6. Електронен носител - USB флаш памет с образци на документи, подлежащи на 

подписване от страна на Община Велико Търново като кредитополучател. 

Констатации на комисията: 
След като разгледа представените документи, комисията единодушно реши, че 

офертата има съдържание съгласно изискванията на поканата и приложенията към нея. 
Направените предложения в офертата са съобразени с изискванията на възложителя. 
Комисията допуска до класиране офертата на „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" 
ЕАД. 

II. Оферта от „БАНКА ДСК" ЕАД, с вх. №17 - 10 - 4/17.05.2019 г. от 10:39 часа, с 
адрес за кореспонденция: гр. София 1036, ул. „Георги Бенковски" №5, тел.: 02/9391597: 

1. Оферта за изпълнението на услугата, подписана и подпечатана от Павел Тишев -
директор на дирекция „Проектно финансиране и институционални клиенти" - 2 стр.: 

•S Ценово предложение: Лихвен процент по кредита - годишна лихва, формиран 
от сбора на основния лихвен процент (ОЛП), определен от БНБ за съответния период от 
ползването на кредита и надбавка в размер на 1,40% (Словом: едно цяло и четиридесет) 
пункта. 

2. Заверени копия от: 
•S Лицензия за извършване на банкова дейност - 1 стр.; 
•S Заповед №РД 22 - 2251/16.11.2009 г. на Управителя на БНБ, 

удостоверяваща, че лицензът на „Банка ДСК" ЕАД е актуализиран, в съответствие със 
Закона за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции - 2 стр.; 

S Заповед №БНБ - 107947/25.11.2016 г. за промяна в обхвата на издадения 
лиценз чрез включване на дейността „издаване на електронни пари'* - 2 стр.; 
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•S Пълномощно на Диана Митева и Юрий Генов - изпълнителни директори, с 
което упълномощават Павел Тишев - ръководител екип в дирекция „Проектно финансиране 
и институционални клиенти" - 2 стр. 

3. Договор за кредитна линия с погасителен план - проект, 6 стр. 
4. Договор за учредяване на особени залози върху вземания и банкови сметки -

проект, 4 стр. 
5. Електронен носител - USB флаш памет с образци на документи, подлежащи на 

подписване от страна на Община Велико Търново като кредитополучател. 

Констатации на комисията: 
След като разгледа представените документи, комисията единодушно реши, че 

офертата има съдържание съгласно изискванията на поканата и приложенията към нея. 
Направените предложения в офертата са съобразени с изискванията на възложителя. 
Комисията допуска до класиране офертата на „БАНКА ДСК" ЕАД. 

III. Оферта от „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД, с вх. №17 - 16 -
1/17.05.2019 г. от 12:25 часа, с адрес за кореспонденция: гр. София 1463, бул. „Витоша" 
№89 Б, тел.: 02/9029321, 02/9029134, факс: 02/9812526, e-mail: Hrisrina.filipovafeubb.bg, 
Mariana.petkova@ubb.bg: 

1. Оферта за изпълнението на услугата, подписана и подпечатана от Христина 
Филипова - прокурист и Светла Георгиева - изпълнителен директор - 4 стр.: 

^ Ценово предложение: Лихвен процент по кредита - годишна лихва, формиран 
от сбора на основния лихвен процент (ОЛП), определен от БНБ за съответния период от 
ползването на кредита и надбавка в размер на 1,2% (Словом: едно цяло и две десети) 
пункта. 

2. Заверени копия от Лицензия за извършване на банкова дейност и Заповед №РД 22 
- 2250 от 16.11.2009 г. на Управителя на БНБ, удостоверяваща, че лицензът на „Обединена 
българска банка" АД е актуализиран, в съответствие със Закона за изменение и допълнение 
на Закона за кредитните институции - 3 стр. 

3. Договор за банков кредит - проект, 4 стр. 
4. Договор за учредяване на особен залог върху вземания - проект, 3 стр. 
5. Образец на заявление за вписване на договор за залог - 2 стр. 
6. Електронен носител - CD с образци на документи, подлежащи на подписване от 

страна на Община Велико Търново като кредитополучател. 

Констатации на комисията: 
След като разгледа представените документи, комисията единодушно реши, че 

офертата има съдържание съгласно изискванията на поканата и приложенията към нея. 
Направените предложения в офертата са съобразени с изискванията на възложителя. 
Комисията допуска до класиране офертата на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" 
АД. 

IV. Оферта от „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 128001319 с вх. №17 - 03 
- 1/17.05.2019 г. от 13:10 часа, с адрес за кореспонденция: гр. София 1202, бул. „Княгиня 
Мария Луиза" №79: 

1. Оферта за изпълнението на услугата, подписана и подпечатана от Антони Иванов -
директор БЦ - Велико Търново - 2 стр.: 

S Ценово предложение: Лихвен процент по кредита - годишна лихва, формиран 
от сбора на основния лихвен процент (ОЛП), определен от БНБ за съответния период от 
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ползването на кредита и надбавка в размер на 0,42% (Словом: нула цяло и четиридесет и 
две стотни)пункта. 

2. Нотариално заверено Пълномощно на Георги Заманов и Христина Марценкова -
изпълнителни директори, с което упълномощават Антони Иванов - директор на Бизнес 
център „Велико Трново". 

3. Договор за банков кредит (Приложение 1) - образец, 2 стр. 
4. Заверено копие от Общи условия към договор за кредит (Приложение 2), 6 стр. 
5. Договор за учредяване на залог върху вземане по реда на Закона за особените 

залози (Приложение 3) - образец, 4 стр. 
6. Заявление за вписване на договор за залог (Приложение 4) - образец, 2 стр. 
7. Рамков договор за предоставяне на платежни услуги по бюджетна сметка 

(Приложение 5) - образец, 5 стр. 
8. Заверено копие от Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни 

сметки на юридически лица/търговци (Приложение 6), 15 стр. 
9. Приложение 7 - Заверени копия от: 

S Лицензия за извършване на банкова дейност - 1 стр.; 
S Заповед №РД 22 - 0856/07.05.2007 г. на Управителя на БНБ, удостоверяваща, 

че лицензът на „Търговска банка Алианц България" АД е актуализиран, в съответствие със 
Закона за кредитните институции - 2 стр.; 

•S Заповед №РД 22 - 2258 от 16.11.2009 г. на Управителя на БНБ, 
удостоверяваща, че лицензът на „Алианц Банк България" АД е актуализиран, в съответствие 
със Закона за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции - 2 стр.; 

•S Заповед №БНБ - 65190/18.04.2017 г. за промяна в обхвата на дейностите - 2 
стр. 

10. Електронен носител - USB флаш памет с образци на документи, подлежащи на 
подписване от страна на Община Велико Търново като кредитополучател. 

Констатации на комисията: 
След като разгледа представените документи, комисията единодушно реши, че 

офертата има съдържание съгласно изискванията на поканата и приложенията към нея. 
Направените предложения в офертата са съобразени с изискванията на възложителя. 
Комисията допуска до класиране офертата на „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ" АД. 

Комисията допуска до по-нататъшно участие и оценка следните оферти: 
1. Оферта от „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД, с вх. №17 - 30 - 1/17.05.2019 г. от 
10:23 часа, с адрес за кореспонденция: гр. София 1407, Столична община, бул. „Никола 
Вапцаров" №55, Експо 2000, тел. 02/91985136, факс: 02/91985140, e-mail: 
yavor.russinov@raiffeisen.bg. 
2. Оферта от „БАНКА ДСК" ЕАД, с вх. №17 - 10 - 4/17.05.2019 г. от 10:39 часа, с адрес за 
кореспонденция: гр. София 1036, ул. „Георги Бенковски" №5, тел.: 02/9391597 
3. Оферта от „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД, с вх. №17 - 16 - 1/17.05.2019 г. от 
12:25 часа, с адрес за кореспонденция: гр. София 1463, бул. „Витоша" №89 Б, тел.: 
02/9029321, 02/9029134, факс: 02/9812526, e-mail: Hrisrina.filipova@ubb.bg, 
Mariana.petkova@ubb.bg 
4. Оферта от „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 128001319 с вх. №17 - 03 -
1/17.05.2019 г. от 13:10 часа, с адрес за кореспонденция: гр. София 1202, бул. „Княгиня 
Мария Луиза" №79. 
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ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

Съгласно покана с нзх. №91 - 00 - 133/25.04.2019 г. за представяне на оферти за 
изпълнение на услуга с предмет „Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи 
по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да 
бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2019 година", кандидатите се оценяват по 
критерий „Най-ниска цена". 

Максималният брой точки, които може да събере един кандидат са 100 (сто) точки. 
Кандидатът, чиято оферта е получила най-висока оценка се класира на първо място, а 
останалите следват в низходящ ред. Оценките на кандидатите се определят по формулата: 

Р т ш 
r — където 

Рп 

Pmin е най-ниската предложена надбавка 
Рп е предложената от оценявания кандидат надбавка 

Забележка: При извършване на оценяването ще се използва закръгляне до втория знак 
след десетичната запетая. При разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за 
верен се приема записът с думи. В случай че оценките на две или повече оферти са равни, 
Комисията провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място 
оферти. 

В изпълнение на поставената задача комисията пристъпи към оценка на ценовите 
предложения на допуснатите оферти: 

№ по 
ред: 

Име на кандидата: Ценово предложение -
надбавка: 

Оценка: 

1 „РАЙФАЙЗЕНБАНК 
(БЪЛГАРИЯ)" ЕАД 0,95 44,21 точки 

2 „БАНКА ДСК" ЕАД 1,40 30,00 точки 

3 „ОБЕДИНЕНА 
БЪЛГАРСКА БАНКА" АД 1,2 35,00 точки 

4 „АЛИАНЦ БАНК 
БЪЛГАРИЯ" АД 0,42 100,00 точки 

* * * 

Комисията след обстойно разглеждане на представените оферти и оценка на 
ценовите предложения на банките, комисията предлага на Кмета на Общината следното 
класиране на кандидатите, подали оферта за изпълнение на услуга с предмет: „Поемане на 
краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други 
европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на 
бюджетната 2019 година": 

1-ВО МЯСТО: „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ" АД 
2-РО МЯСТО: „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД 
3-ТО МЯСТО: „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД 
4-ТО МЯСТО: „БАНКА ДСК" ЕАД 
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Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 
Настоящият протокол и съпровождащите го оферти се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

за утвърждаване. 

Комисията приключи работа в 12:00 часа. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/Мариян Маринов - директор на ди^кция „Бюджет и финанси" в Община Велико Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1 

/Даниела Данчева - главен счетоводител Община Велико Търново/ 

/Светозара Индж^бЛ^ Стефанова - главен експерт в дирекция БФ в Община Велико 
Търново/ 
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