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ПРОТОКОЛ 

 

№ 2/04.06.2018 г. 

 

ЗA ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ  

 

в процедура, с предмет: Избор на финансиращи институции за предоставяне 

на дългосрочни банкови заеми на „Фонд за органите на местното самоуправление в 

България – ФЛАГ” ЕАД в следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - 

Предоставяне на дългосрочен револвиращ банков заем в размер на 40 000 000 лева. 

Обособена позиция № 2 - Предоставяне на дългосрочен револвиращ банков заем в 

размер на 20 000 000 лева. Обособена позиция № 3 - Предоставяне револвиращ 

банков заем в размер на 30 000 000 лева.  

  

Днес 04.06.2018 г., в 10.00 часа, в офиса на  „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, находящ се в град София, 

ул.”Шести септември” № 1, ет. 3 се проведе второ заседание на комисия, 

определена със заповед 170/14.05.2018 г.  на изпълнителния директор на „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ”ЕАД, в състав: 

    

Председател: 

1.  Юлия Георгиева Караджова  – директор дирекция „Кредитиране и 

мониторинг“ във „Фонд за органите на местното самоуправление в България 

- ФЛАГ” ЕАД; 

Членове: 

2. Десислава Лозанова Иванова-Атанасова – правоспособен юрист; 

3. Христо Ивов Шумански  - експерт в дирекция „Финанси, финансови 

инструменти и управление на риска” във „Фонд за органите на местното 

самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД; 

 

 

 

 

Комисията започна своята работа на 04.06.2018 г. в 10.00 часа. 

Констатирано бе, че в указания срок – 17.00 ч. на 01.06.2018 г. са постъпили 3 

предложения за оптимизация на оферти от три банки. Според реда на постъпването 

офертите са както следва: 
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1. Алианц Банк България АД – със седалище и адрес на управление: гр. 

София,  бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 79– относно Обособена позиция № 

3  

2. Сосиете Женерал Експресбанк АД – със седалище и адрес на управление: 

гр. Варна, бул. Владислав Варненчик № 92 – относно обособена позиция № 

2 

3. Уникредит Булбанк АД – със седалище и адрес на управление: гр. София, 

пл. Св. Неделя № 7 – относно обособена позиция № 3  

 

 

Установи се, че на заседанието на комисията при отварянето на офертите 

присъстват: 

 

1. Мариета Колева, представител на участника  Алианц Банк България 

АД  
2. Стоян Стоянов и Николай Найденов, представители участника 

Уникредит Булбанк АД  и 
3. Светлана Койчева Коева - представител на участника Сосиете Женерал 

Експресбанк АД 
 

за което обстоятелство те представиха пред комисията пълномощно и се 

легитимираха с лична карта. 

 

Комисията взе решение да отваря оптимизираните оферти според номера на 

обособената позиция, за която кандидатстват участниците и въз основа на реда на 

постъпване на предложенията.  

Комисията пристъпи към отваряне на оптимизираните оферти, получени за 

участие в процедура, с предмет: „Избор на финансиращи институции за 

предоставяне на банкови заеми на „Фонд за органите на местното самоуправление 

в България – ФЛАГ” ЕАД“  

 

 

 

 

 

По обособена позиция 1: Предоставяне на дългосрочен револвиращ банков 

заем в размер на 40 000 000 лева. 

 

По обособена позиция 1 оптимизирани оферти не са постъпили. В следствие на 

това комисията приема за окончателно, първоначално подаденото ценово 

предложение от участника Обединена Българска Банка АД, като единствен 

участник подал оферта по обособена позиция 1, както следва: 
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Компоненти 

Единичен 

размер на 

компонента 

К Размер на годишната комисиона за управление 
К1 

0,25 

N Предложеният от участника брой години, през които 

ще се заплаща годишната комисиона за управление (не 

повече от 7 години) 
N1 

7 

Л Размер на твърда надбавка, участваща при 

формиране на годишния лихвен процент за лихвата за 

редовен дълг върху главницата по заема 
Л1 

1,15 

 Предлагана цена за Обособена Позиция 1, без ДДС, 

опредена след прилагане на формулата 

 

ПЦ = (К* 40 000 000)% * N + [(Л) * 40 000 000]% * 7 3 920 000 лв. 

 

Предложена цена, определена според установената в документацията за 

участие методика: 3 920 000 лв., без ДДС.  

 

 

 

По обособена позиция 2: Предоставяне на дългосрочен револвиращ банков 

заем в размер на 20 000 000 лева 

 

По обособена позиция 2 оптимизирана оферта е подала една банка: Сосиете 

Женерал Експресбанк АД.  

 

Комисията пристъпи към отваряне на постъпилата оптимизирана оферта по 

обособена позиция 2 -  на Сосиете Женерал Експресбанк АД.  

 

Ценовата оферта е както следва: 

 

 

Компоненти 

Единичен 

размер на 

компонента 

К Размер на годишната комисиона за управление 
К1 

0,25 

N Предложеният от участника брой години, през които 

ще се заплаща годишната комисиона за управление (не 

повече от 7 години) 
N1 

7 

Л Размер на твърда надбавка, участваща при 

формиране на годишния лихвен процент за лихвата за 

редовен дълг върху главницата по заема 
Л1 

1,14 
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 Предлагана цена за Обособена Позиция 2, без ДДС, 

опредена след прилагане на формулата 

 

ПЦ = (К* 40 000 000)% * N + [(Л) * 40 000 000]% * 7 1 946 000 лв. 

 

Предложена цена, определена според установената в документацията за 

участие методика : 1 946 000 лв., без ДДС и същата бе оповестена пред 

присъстващите лица на заседанието на комисията. 

 

Ценовото предложение на този участник бе подписано от членовете на 

комисията и от представител на „Уникредит Булбанк“ АД в процедурата за тази 

обособена позиция. 

 

Комисията констатира, че по обособена позиция 2 първоначална оферта е 

подадена и от участника Обединена Българска Банка АД. Съгласно писмо с вх. 

№10702/30.05.2018 г. получено в деловодството на фонд ФЛАГ, участникът 

оттегля предложението си по обособена позиция 2. 

 

 

 

По обособена позиция 3: Предоставяне на револвиращ банков заем в размер 

на 30 000 000 лева. 

 

По обособена позиция 3 оптимизирани оферти са подали две банки - Алианц Банк 

България АД и УниКредит Булбанк АД.  

 

Комисията пристъпи към отваряне на първата постъпилата оптимизирана  оферта 

по обособена позиция 3 от участника Алианц Банк България АД.  

 

Ценовата оферта е както следва: 

 

Компоненти 

Единичен 

размер на 

компонента 

Л Размер на твърда надбавка, участваща при 

формиране на годишния лихвен процент за лихвата за 

редовен дълг върху главницата по заема 

Л 

0,35 % 

Предлагана цена за Обособена позиция 3, без ДДС, 

опредена след прилагане на формулата 

 

ПЦ = (Л* 30 000 000) * 2 

210 000 лв. 

  

Предложена цена, определена според установената в документацията за 

участие методика: 210 000 лева, без ДДС и същата бе оповестена пред 

присъстващите лица на заседанието на комисията. 
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Ценовото предложение на този участник бе подписано от членовете на 

комисията и от представител на „Уникредит Булбанк“ АД в процедурата.  

 

Комисията пристъпи към отваряне на втората постъпила оптимизирана 

оферта по Обособена позиция № 3 -  на УниКредит Булбанк АД.  

 

Ценовата оферта е както следва: 

 

Компоненти 

Единичен 

размер на 

компонента 

Л Размер на твърда надбавка, участваща при 

формиране на годишния лихвен процент за лихвата за 

редовен дълг върху главницата по заема 

Л 

0,29 % 

Предлагана цена за Обособена позиция 3, без ДДС, 

опредена след прилагане на формулата 

 

ПЦ = (Л* 30 000 000) * 2 

174 000 лв. 

  

 

Предложена цена, определена според установената в документацията за 

участие методика: 174 000 лева, без ДДС и същата бе оповестена пред 

присъстващите лица на заседанието на комисията. 

 

Ценовото предложение на този участник бе подписано от членовете на 

комисията и от представител на „Алианц Банк България“ АД - участник в 

процедурата по тази Обособена позиция.  

 

С това приключи публичната част от заседанието и представителите на 

участниците напуснаха заседанието. 

 

В резултат на разглеждането и оценката на постъпилите оферти на 

участниците Алианц Банк България АД, Сосиете Женерал Експресбанк АД и 

Уникредит Булбанк АД комисията с единодушие прие, че ценовите предложения са 

валидни.   

  

На базата на критериите, установени в Техническото задание за оценяване 

на офертите, а именно: „най-ниска предложена цена”, Комисията извърши 

окончателно класиране на представените оферти: 
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По обособена позиция № 1  

1-во място – първоначална оферта на Обединена Българска Банка АД, с 

предлагана цена от  3 920 000,00 лева без ДДС; 

  

 По обособена позиция № 2 

1-во място – подобрена оферта на Сосиете Женерал Експресбанк АД с 

предлагана цена 1 946 000 лева без ДДС; 

– първоначалната оферта на Обединена Българска Банка АД с предлагана 

цена 1 960 000 лева без ДДС е оттеглена. 

 

По обособена позиция № 3 

1-во място – подобрена оферта на Уникредит Булбанк АД, с предлагана цена 

174 000 лева без ДДС. 

2-ро място – подобрена оферта на Алианц Банк България АД, с предлагана 

цена 210 000 лева без ДДС. 

 

На база извършеното класиране Комисията предлага на изпълнителния 

директор да одобри резултатите от проведената процедура и изготви мотивирано 

предложение до Съвета на директорите на ФЛАГ за сключване на договори по една 

или повече обособени позиции в зависимост от необходимостта от ресурс за 

нуждите на фонда. 

 

 

Никой от членовете на комисията не изрази мнение против, както и особено 

мнение относно изложените по-горе констатации и взетите решения. 

  

 

 Неразделна част от настоящия протокол е: 

1. СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ И ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОФЕРТИ 

2. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ПРИСЪСТВАЛИ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА 

ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОФЕРТИ 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: 

1. Юлия Георгиева Караджова: ……………. 

Членове: 

2. Десислава Лозанова Иванова-Атанасова: ………………  

 

3. Христо Ивов Шумански: ………………………. 

 


