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УТВЪРДИЛ: .....................П...................... 

          Надя Данкинова 

                     изпълнителен директор на  

                          „Фонд ФЛАГ” ЕАД 

Заличена информация на основание чл. 59, 

ал. 1 от ЗЗЛД във вр. с чл. 37 от ЗОП 

 

ДАТА: ......................17.10.2022 г................ 

 

 
Д О К Л А Д  

по чл. 103, ал. 3 от ЗОП 

за резултатите от работата на комисията по извършване на подбора на участниците, 

разглеждането, оценката и класирането на офертите, получени в открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Избор на управляваща банка на „Фонд ФЛАГ” ЕАД” 
 

 

 Процедурата е открита с Решение № F256614/02.08.2022 г. на изпълнителния директор на 

„Фонд ФЛАГ” ЕАД, публикувано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на 

обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен 

номер 01580-2022-0001.  

 I. Състав на комисията, назначена със Заповед № 212/13.09.2022 г. на председателя на 

изпълнителния директор на „Фонд ФЛАГ” ЕАД и участвала при провеждането на процедурата: 

 Председател:  

1. адв. Димитър Владимиров Златанов – юрист, 

 Членове:  
 2. адв. Десислава Лозанова Иванова – юрист, 

 3. Ванина Валентинова Чалъкова – директор дирекция „Финанси, финансови инструменти 

и управление на риска“. 

Промени, настъпили в хода на работа на комисията – няма. 

 

 II. Участник в процедурата, подал оферта в посочения срок 

1. „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, гр. София – подадена на 08.09.2022 г. в 15:43 часа и 

декриптирана на 13.09.2022 г. в 11:19 часа. 

 

III. В хода на работата, комисията състави протокол от 27.09.2022 г., обективиращ 

дейността й. 

 

 IV. Класиране на участника, съобразно утвърдения от възложителя критерий за възлагане 

„най-ниска цена“ при определени ценови показатели: 

I-во място - „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД с предложени цени за изпълнение на 

отделните услуги от предмета на поръчката, както следва: 

- Размер на еднократна комисиона за всяко едно искане за кредит към ФЛАГ, разгледано 

от кредитния съвет или друг аналогичен орган на участника (подпоказател К1) – 110 лева без ДДС; 

- Размер на еднократна комисиона за подписан анекс към договор за кредит, свързан с 

промяна на източника на погасяване на кредита, разгледан от участника (подпоказател К2) – 45 

лева без ДДС; 

- Размер на месечна комисиона за администриране на кредит, отпуснат от ФЛАГ, която ще 

се начислява за всеки месец от датата на усвояване на кредита до датата на неговото погасяване 

(подпоказател К3) – 150 лева без ДДС. 
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Предлаганата от участника обща цена за извършване на услугите въз основа на утвърдената 

от възложителя формула ПЦ = (К1.90 + К2.10 + К3.2750).5 е, както следва: 

ПЦ = (9900 + 450 + 412 500) . 5 = 2 114 250 лева без ДДС. 

Въз основа на отправените предложения от единствения участник в процедурата и 

извършените изчисления, комисията класира „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД на първо място в 

процедурата с предлагана обща цена за изпълнение на услугите, включени в предмета на 

поръчката, в размер на 2 114 250 (два милиона сто и четиринадесет хиляди двеста и петдесет) лева 

без ДДС. 

 
  V. Предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник: 

 Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за възлагане на обществената 

поръчка с класирания на първо място участник, а именно с „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД.  

 

Приложение: 

1. Протокол от 27.09.2022 г.  

 

На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, настоящият доклад, ведно с приложенията към него, е 

съставен на 27.09.2022 г. и се представя на възложителя за утвърждаване. 

 

Председател: 

 

............П.............. 

адв. Димитър Златанов 

 

Членове: 
 
 

                                    ..........П...........            .............П.............. 

                адв. Десислава Иванова             Ванина Чалъкова          

 

                                          
Заличена информация на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД във вр. с чл. 37 от ЗОП 


