
ПРОТОКОЛ №1 

Днес, 28.05.2018 г. в 14:00 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 2018 година". 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Данева - Иванова - заместник-кмет „Финанси" в Община Велико 
Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Мариян Маринов - директор на дирекция „Бюджет и финанси" в Община Велико Търново; 
2. Надя Петрова - директор на дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново; 
3. Даниела Данчева - главен счетоводител в дирекция БФ в Община Велико Търново; 
4. Явор Иванов - юрисконсулт в дирекция ОП в Община Велико Търново. 

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на офертите, постъпили в 
отговор на покана на възложителя с изх. № 91 - 00 - 170 от 10.05.2018 г. До изтичане на 
крайния срок - 17:00 ч. на 18.05.2018 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/589. 

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

I. Оферта от „Търговска банка Д" АД, с вх. №17 - 36 - 1/18.05.2018 г. от 09:27 часа, 
с адрес за кореспонденция: гр. София 1606, р-н Красно село, бул. „Ген. Тотлебен" №8, 
тел.: 02/4641195; 02/4641260; 02/4641171, факс: 02/4641100; 02/9894848, e-mail: 
р clients@dbank.bg; dbank@dbank.bg, лице за контакт: Дешка Петрова, Георги 
Георгиев: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от Анна 
Аспарухова и Мартин Ганчев - изпълнителни директори. 

2. Оферта за изпълнението на услугата по образец, подписана и подпечатана от Анна 
Аспарухова и Мартин Ганчев - 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 период от 
ползването на кредита и надбавка в размер на 2,5% (Словом: две цяло и пет десети) пункта. 

3. Заверени копия от Лицензия за извършване на банкова дейност и Заповед №РД 22 -
2264 от 16.11.2009 г. на Управителя на БНБ, удостоверяваща, че лицензът на „Търговска 
банка Д" АД е актуализиран, в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона 
за кредитните институции - 3 стр. 

4. Договор за кредит - проект, 8 стр. 
5. Договор за особен залог на вземания - проект, 4 стр. 
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6. Искане за усвояване - проект, 1 стр. 
7. 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 „Търговска банка Д" АД. 

II. Оферта от „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД, с вх. №17 - 16 -
2/18.05.2018 г.от 10:20 часа, с адрес за кореспонденция: гр. София 1463, бул. „Витоша" 
№89 Б, тел.: 02/9029321м 02/9029134, факс: 02/9812526, e-mail: Hrisrina.filipova@ubb.bg, 
Mariana.petkova@ubb.bg: 

1. Оферта за изпълнението на услугата, подписана и подпечатана от Христина 
Филипова - прокурист и Светла Георгиева - изпълнителен директор - 3 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 1,2% (Словом: едно цяло и двадесет) 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, подписан и подпечатан от Христина Филипова -
прокурист и Светла Георгиева - изпълнителен директор - проект, 5 стр. 

4. Договор за учредяване на особен залог върху вземания, подписан и подпечатан от 
Христина Филипова - прокурист и Светла Георгиева - изпълнителен директор - 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. 

III. Оферта от „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД, с вх. №17 - 30 -
1/18.05.2018 г. от 14:39 часа, е адрес за кореспонденция: гр. София 1407, бул. „Никола 
Вапцаров" №55, Експо 2000, Фаза III, 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 период от 
ползването на кредита и надбавка в размер на 0,95% (Словом: нула цяло и деветдесет и пет 
стотни) пункта. 
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2. Заверени копия от: 
•S Лицензия за извършване на 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.; 
•S Заповед на Управителя на БНБ в допълнение на лиценза за банкова дейност - 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.; 

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

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

•S 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. 

3. Проект на договор за револвиращ банков кредит - 8 стр. 
4. Проект на договор за залог върху вземания - Зстр. 
5. Искане за банков кредит - бланка, 5 стр. 
6. Декларация към искане за банков кредит за корпоративни клиенти - бланка, 6 стр. 
7. 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. 

IV. Оферта от „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК" АД, с вх. №17 - 34 -
1/18.05.2018 г. от 16:34 часа, с адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Александър 
Стамболийски" №73, тел.: 02/9370551; 0896 885104, факс: 02/9817905, e-mail: 
Svetlana.koeva@socgen.com, лице за контакт: Светлана Коева: 

1. Оферта за изпълнението на услугата, подписана и подпечатана от Светлана Коева -
ръководител Публични финанси - упълномощена с нотариално заверено пълномощно - 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 0,46% (Словом: нула цяло и четиридесет и 
шест стотни) пункта. 

2. Заверено копие от Удостоверение с изх. №20180111151928/11.01.2018 г. на Агенция 
по вписванията - 3 стр. 

3. Заверени копия от Лицензия за извършване на банкова дейност и Заповед №РД 22 -
2253/16.11.2009 г. на Управителя на БНБ, удостоверяваща, че лицензът на „СОСИЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК" АД е актуализиран, в съответствие със Закона за изменение и 
допълнение на Закона за кредитните институции - 3 стр. 

4. Заверено копие от нотариално заверено пълномощно на лицето, оправомощено да 
подпише офертата на „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК" АД - 1 стр. 
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Констатации на комисията: 
След като разгледа представените документи, комисията установи, че кандидатът 

не е спазил всички условия на поканата на възложителя в т. 3.1, откъдето става ясно, че 
участниците трябва да изпратят оферта по образец, която да е придружена от 
следните документи: 

• Заверено копие от лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от 
БНБ, съгласно Закона за кредитните институции; 

• Предлагания договор за кредит с попълнени всички условия по него; 
• Образци на документи, подлежащи на подписване от страна на Община 

Велико Търново като кредитополучател 

и следва посочените приложения към офертата да се представят и на електронен 
носител във .DOC формат" 

Участникът е приложил нужния Лиценз за извършване на банкова дейност, но 
останалите изискуеми документи, посочени по-горе не е включил в офертата. 

Във връзка с гореизложеното комисията реши да даде възможност на участника 
„СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК" АД, като определя срок до 17:00 часа на 
08.06.2018 г. да представи липсващите документи. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 
Комисията приключи работа в 15:10 часа. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ь ~ 
/Снежана Данева - Иванова - злмастник-кмет „Финанси" в Община Велико Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1 
/Мариян Маринов - директор на дйрекциХ„Бк£джет и финанси" в Община Велико Търново/ 

/Надя Петрова - директор на дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново/ 

з I^.LJ." _ / 
/Даниела Данчева - главен счетоводител Община Велико Търново/ 

I 
4 -

/Явор Иванов - юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново/ 
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




