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ПРЕПИС!!! 

 

П Р О Т О К О Л    № 1 
 

За дейността на комисията, назначена със Заповед №РД-01-34 от 23.01.2019г. 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 кредит за възстановяване 

на средства от наложена финансова корекция за проект „Реконструкця и 

изграждане на спортен център в гр. Главиница, община Главиница, област 

Силистра“ по ПРСР 2007-2013г.» 
 

 

 

Днес, 23.01.2019г. от 14.00ч. в оперативната зала на общинска администрация гр. 

Главиница /етаж 2/ се проведе заседание на комисия назначена със Заповед РД-01-34 от 

23.01.2019г. на Кмета на Община Главиница, във връзка с обявена процедура: «Избор 

на кредитна или финансова институция за предоставяне на  дългосрочен кредит за 

възстановяване на средства от наложена финансова корекция за проект 

„Реконструкця и изграждане на спортен център в гр. Главиница, община Главиница, 

област Силистра“ по ПРСР 2007-2013г.» 

Комисията заседава в следния състав:  

Председател:  1. С. Х. – заместник-кмет „Стопански дейности“ 

Членове:  2. И. Р. - юрист на Община Главиница  

3. Й. Р. - общински съветник 

4. С. А. – директор дирекция „ФАО“ 

5. Н. А. – директор дирекция „СУХД“  

Срок за работа на комисията – 28.01.2019 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 дата18.01.2019г. в 14:00 часа 

 

Г-жа С.Х. 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, 



ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 
 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА 
 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
7630 гр.ГЛАВИНИЦА,   ул.”ВИТОША” №44     тел. (08636) 20 40, 22 84, 22 64  
www.glavinitsa.bg        факс: 22 58  
          e-mail: obshtina@glavinitsa.bg   

 

електронен адрес, както и предмета на поръчката. Отклонения не са констатирани и 

така се пристъпи към отваряне на офертата и оповестяване на нейното съдържание:  

 

 Оферта с Вх.№1 / 18.01.2019г. на участника Търговска банка – Д АД, която 

съдържа:  

1. Административни данни на участника – по образец (Приложение 3); 

2. Оферта – по образец (Приложение 1); 

3. Валиден лиценз;  

4.  Декларация по образец ( Приложение 2); 

5. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата  

 

В процеса на отваряне на офертата, комисията направи справка в сайта на 

Търговския регистър и се снабди с Актуално състояние на участника. Установи се, че 

документите в офертата са подписани от представляващите участника лица. 

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 3,29% ( словом: 

три цяло, двадесет и девет стотни процента), който не е по-голям от максимално 

определения в решението на Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра – 5% 

2. Показател „Размер на надбавка при просрочие” - П2  

Предложеният размер на надбавка е 0,00% (словом: нула процента) 

3. Показател „Такса за управление” (в лева) – П3 

Предложеният размер на такса за управление на кредита е в размер на 0,00% (словом: 

нула процента), който не е по-голям от максимално определения в решението на 

Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра – 0,2% 

4. Показател „Неустойка при просрочие на лихвите по кредита”, годишно 

върху сумата на просрочените лихви за срока на просрочието (%) – П4  

Размера на предложената неустойка при просрочие на лихвите по кредита е в размер на 

0,00% (словом: нула процента) 

5. Срок за предоставяне на кредита – П5 

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

(незабавно) работни дни, считано от депозиране на искането.  

 

Комисията констатира, запознавайки се със съдържанието на представените документи, 

че изрично не е изразено становище по повод срока на погасяване на кредита, който ще 

бъде предоставен от участника, съгласно Решение №417 от протокол №51/12.12.2018г. 

на Общински съвет гр. Главиница, т. 5.1 е дадена възможност срока за погасяване на 

кредита да е от 60 до 96 месеца.  
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 В обявата и покана за предоставяне на оферти от кредитни/финансови 

институции в раздел I. Пълно описание на предмета на процедурата в т. 5.1 е посочено, 

че този срок е 96 /деветдесет и шест/ месеца.  

 За да се изрази становище на кредитната институция по повод на това условие, 

комисията счита, че следва де се представи възможност в рамките на 2 /два/ работни 

дни, считано от датата на получаване на препис от настоящия протокол, под формата 

на свободно изложение да изрази ангажирано становище по въпроса. След изтичане на 

срока, Комисията ще проведе заседание, на което  да изрази окончателно становище по 

настоящата процедура на 28.01.2019г. от 14:00 часа 

 

Копие на утвърдения протокол да бъде публикувано на сайта на Община 

Главиница и да бъде изпратен в същия ден на участника  в процедурата.  

 

Приложение: Извадка от сайта на Търговски регистър за актуално състояние на 

„Търговска банка Д“ АД.  

 

 

 

Председател:  1. _______п___________   

    / С.Х. / 

 

 

Членове:  2. ________п__________  

/ И. Р. /  

 

3. _______п__________  

/Й. Р. / 

 

4. ______п_________  

/ С. А. /  

 

5. _______п_________   

/ Н. А. /  

 


