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ПРОТОКОЛ  

 
 

 На 14.09.2022 г. в 11:00 часа, в изпълнение на Заповед № 212/13.09.2022 г. на 

изпълнителния директор на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, назначената комисия за разглеждане и оценка 

на офертите в процедура за обществена поръчка с предмет: „Избор на управляваща банка на 

„Фонд ФЛАГ” ЕАД”, открита с Решение № F256614/02.08.2022 г. на възложителя, 

публикувана в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки 

под уникален идентификационен номер 01580-2022-0001, се събра в титулярен състав:  

 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“, 

със задача да разгледа и оцени подадените оферти в горепосочената процедура.  

 

 Крайните дати и часове за подаването и отварянето на офертите за участие в 

процедурата са посочени в одобреното с Решение № F256614/02.08.2022 г. на възложителя 

обявление и са заложени в секция „График” на поръчката в Централизираната автоматизирана 

информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).  

 I. До посочените крайни срокове за подаване и отваряне на оферти, в ЦАИС ЕОП е 

получена една оферта от следния участник:  

  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. 

 II. След като узнаха кой е участника, подал оферта в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка, председателят и членовете на комисията подписаха Декларации за 

обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 На основание чл. 61, ал. 1 от ППЗОП председателят на комисията пристъпи към 

декриптиране на подадената оферта (декриптирането е извършено на 14.09.2022 г. в 11:01 

часа).  

 Комисията, в своя титулярен състав продължи работа си като премина към разглеждане 

на представените от участника документи в заявлението по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

1. „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, гр. София 

В група с изисквания 1. „Изисквания за лично състояние и критерии за подбор“, 

подгрупа 1.1. участникът е приложил следните документи, относими към съответствието му с 

поставените изисквания за лично състояние и критерии за допустимост: 

- нотариално заверен препис на пълномощно от предствляващите участника 

„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, с което същите упълномощават Николай Кирилов Найденов 

да подписва заявления, декларации, оферти и други документи във връзка с участието на 

дружеството в процедури за възлагане на обществени поръчка по реда на ЗОП – файл с 

наименование „Нот.заверен препис пълномощно НН(17255686).pdf“; 

- електронен Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) на 

„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, подписан с валиден квалифициран електронен подпис от 

пълномощника Николай Найденов – файл с наименование „ЕЕДОП Николай 

Найденов(17255691).pdf“; 

- електронен ЕЕДОП на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, подписан с валиден 

квалифициран електронен подпис от изпълнителния директор Септимиу Постелнику – файл с 

наименование „ЕЕДОП Септимиу Постелнику(17255692).pdf“; 
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- електронен ЕЕДОП на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, подписан с валиден 

квалифициран електронен подпис от главния изпълнителен директор Цветанка Минчева – 

файл с наименование „ЕЕДОП Цветанка Минчева(17255693).pdf“; 

- Декларация от главния изпълнителен директор Цветанка Минчева, с която същата на 

основание чл. 41, ал. 1 от ППЗОП декларира, че за лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП няма 

различие по отношение на личните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, 

декларирани в подадения ЕЕДОП за нея – файл с наименование „ДЕКЛАРАЦИЯ-

ЕЕДОП(17255690).pdf“ 

В горепосочения документ изрично е посочено, че декларатора разполага с информация 

за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени 

лица – членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на „УниКредит Булбанк“ АД, 

а именно:  

1. Андреа Тониети – Изпълнителен директор и член на Управителен съвет; 

2. Ралука Михаела Попеску – Гогля – член на Управителен съвет; 

3. Борислав Владков Бангеев – член на Управителен съвет; 

4. Марио Колари – член на Управителен съвет; 

5. Велко Цанков Джилизов – член на Управителен съвет; 

6. Сандра Войнович – член на Управителен съвет; 

7. Борислав Петров Генов – член на Управителен съвет; 

8. Алберто Девото – Председател и член на Надзорен съвет; 

9. Моника Раст – член на Надзорен съвет; 

10. Франческо Кореале – член на Надзорен съвет; 

11. Франческа Джордана – член на Надзорен съвет; 

12. Хайнц Майдлингер – член на Надзорен съвет; 

13. Димитър Георгиев Желев – член на Надзорен съвет. 

- ЕЕДОП на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, в който информацията е идентична с 

оставалите подадени и посочени по-горе ЕЕДОП на участника – файл с наименование 

„ЕЕДОП отговор (206804)(17087404).pdf“; 

- Декларация за наличие на утвърдена от „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД Методология 

за оценка на кредитоспособността на общините в Република България, която представлява 

част от „Вътрешните правила за кредитиране на корпоративни клиенти“ и „Кредитна политика 

за корпоративни клиенти -2022“ на банката – файл с наименование „Декларация за наличие на 

методология(17255688).pdf“; 

- Утвърдена Вътрешнобанкова процедура за оценка на кредитния риск на общини – 

файл с наименование „Вътрешно банкова процедура за оценка на КР на общини 2008г.pdf“; 

- Списък на клоновете и/или офисите на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД във всички 

областни центрове в Република България – файл с наименование „УКБ списък локации в 

областни центрове.pdf“. 

След като комисията подробно се запозна с представените в заявлението на участника 

документи, същата НЕ КОНСТАТИРА липси, несъответствия или непълноти  с извикванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документите по 

чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертата на участника.  

В част IV „Критерии за подбор“, Раздел А „Годност“ участникът е декларирал, че 

притежава валиден лиценз за извършване на банкова дейност, като е представил и линк – 

https://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCreditInstitution/BSCIRegisters/BS_CI_REG_BANKSLI

ST_BG 

В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“ 

участникът е декларирал, че изпълнява функциите на управляваща банка на „Фонд за органите 

на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, като в това свое качество е 
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администрирал множество кредити, предоставени на общини в Република България, 

многократно надхвърлящи минимално изискуемия от възложителя брой. 

Участникът е удостоверил изпълнението на изискването за наличие на дистрибуционен 

капацитет за изпълнение на дейностите по поръчката (наличие на поне един клон/офис на 

банката във всички областни градове в Република България към датата на подаване на 

офертата), като е приложил и съответния списък към офертата си. 

Представена е декларация за наличие на действаща към момента на подаване на 

офертата методология за оценка на кредитоспособността на общините в Република България, 

приета от управителния орган на банката. 

С оглед на гореизложеното, комисията единодушно прие, че „УНИКРЕДИТ 

БУЛБАНК“ АД е представило всички изискуеми документи към заявлението за участие, като 

същото отговаря напълно на изискванията за лично състояние и е в съответствие с 

критериите за подбор. След като приключи с разглеждането на представените от участника 

документи, свързани с личното му състояние и съответствие със заложените от възложителя 

критерии за подбор, комисията единодушно РЕШИ да допусне „УНИКРЕДИТ 

БУЛБАНК“ АД до по-нататъшно участие в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, а именно разглеждане на техническото му предложение. 

III. На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията продължи своята работа с 

разглеждането и проверката на техническото предложение на участника, както и за 

съответствието на офертата му с предварително обявените условия поставени от възложителя. 

Заседания бяха проведени в периода 14.09.2022 г. – 16.09.2022 г. 

Председателят и членовете на комисията се запознаха със заложените в т. 2.2. на Раздел 

III от Указанията към документацията за участие минимални изисквания към съдържанието 

на предложенията на участниците за изпълнение на поръчката. Отчетено бе, че съгласно 

документацията за участие в процедурата, комисията следва да провери дали същите включват 

Концепцията на съответния участник за изпълнение на поръчката и стратегията му за 

управление на риска. В предложението си участникът следва да посочи още дали притежава 

последно присъден и неоттеглен дългосрочен кредитен рейтинг, присъден от рейтинговите 

агенции  Standard & Poor’s или Fitch, или Moody’s, с оценка не по-ниска от а) ВВВ-, присъдена 

от рейтинговите агенции  Standard & Poor’s или Fitch, или б) Ваа3 от Moody’s. 

Комисията разгледа и се запозна с техническото предложение на участника в 

процедурата, прецени съответствието му с предварително обявените условия за изпълнение 

на поръчката, на условията залегнали в Техническата спецификация и на посочените в 

указанията минимални изисквания за оформяне и съдържание на Техническото предложение, 

и констатира следното: 

Участник 1 – „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД 

Предложението за изпълнение на поръчката на участника съответства на 

техническата спецификация и изискванията на възложителя, като в него е включено 

минимално изискуемото съдържание съгласно т. 2.2. на Раздел III от Указанията към 

документацията за участие, а именно: 

Участникът е представил техническо предложение съгласно утвърдения в 

документацията образец. В него същият е декларирал, че ще изпълни дейностите от предмета 

на поръчката в съгласно всички изисквания на Техническата спецификация на възложителя и 

документацията за обществена поръчка. В приложената към техническата си оферта 

Концепция за изпълнение на поръчката „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД е посочило 

конкретните звена и отделите на банката, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на 

услугите, включени в предмета на поръчката. Отбелязано е също така, че в качеството си на 

настояща управляваща банка на Фонд ФЛАГ, участникът изпълнява и в момента надлежно 

всички функции и дейности, изрично изброени в Техническата спецификация на възложителя, 
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в т.ч. ще използва досегашния си опит в процеса на разглеждане, оценка, одобряване, 

администриране, управление и събиране на определени кредити, отпускани от Фонд ФЛАГ. 

Представената от участника Стратегия за управление на риска ще се осъществява на 

база: 

- утвърдената Методология за оценка на кредитоспособността на общините в 

Република България / „Вътрешно банкова процедура за оценка на кредитния риск на общини“, 

в сила от 01.08.2008г., неразделна част от „Вътрешните правила за кредитиране на 

корпоративни клиенти“ и „Кредитна политика за корпоративни клиенти – 2022“; Вътрешно 

банкова регулация относно предоставяне на целеви кредити, със средства на ФЛАГ ЕАД, на 

общини и общински дружества – за подготовка и изпълнение на одобрени проекти по 

Оперативните програми (ОП) и Програма за Развитие на Селските Райони (ПРСР), в сила от 

07.03.2012 г.; 

- Вътрешните правила на Фонд ФЛАГ, Ценовата политика на Фонда, процедура за 

осъществяване на дейността по кредитиране на общини и други допустими 

кредитополучатели, одобрена от Съвета на директорите на Фонд ФЛАГ и всички други 

вътрешни правила и процедури на Фонд ФЛАГ, относими към предмета на поръчката. 

Като преимущество е отчетено и обстоятелството, че банката разполага с програмна 

обезпеченост във връзка с периодичната отчетност на месечна и тримесечна база за 

състоянието на кредитните сделки, одобрени по кредитна линия на Фонд ФЛАГ. 

Участникът е посочил, че притежава последно присъден и неоттеглен дългосрочен 

кредитен рейтинг с оценка ВВВ стабилна перспектива, присъдена от Fitch. 

 С оглед на гореизложеното комисията единодушно прие, че предложението на 

„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД съдържа всички минимално изискуеми съгласно 

документацията за обществената поръчка елементи, съответства на поставените 

изисквания към съдържанието на офертите, включително предварително обявените 

условия за изпълнение на поръчката. 

С това комисията приключи работата си по разглеждане и оценка на съответствието на 

предложението на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД с поставените минимални изисквания към 

съдържанието, като на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП същата взе решение да уведоми 

участника за датата и часа на отварянето на ценовото му предложение чрез автоматично 

генерирано съобщение в платформата ЦАИС ЕОП. Взето бе решение членовете да проведат 

следващото си заседание на 21.09.2022 г. в 11:00 часа, на което да бъде декриптирано ценовото 

предложение на единствения допуснат участник. 

IV. На 21.09.2022 г. в 11:00 часа, назначената комисия за провеждане на процедурата 

се събра в своя титулярен състав, за да отвори на основание чл. 57, ал. 1 и 2 от ППЗОП 

ценовото предложение на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, чието техническо предложение 

отговаря на изискванията на възложителя. Участникът е уведомен за датата и часа на 

отварянето на ценовото му предложение чрез автоматично генерирано съобщение в ЦАИС 

ЕОП на 20.09.2022 г. в 09:22 часа.  

В съответствие с чл. 9л, ал. 4, т. 2 от ППЗОП, допуснатият до настоящия етап от 

процедурата участникът е декриптирал ценовото си предложение до обявените дата и час за 

неговото отваряне. 

В 11:01 часа на 21.09.2022 г. председателят на комисията декриптира ценовото 

предложение на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, като същото автоматично се визуализира в 

публичната преписка на поръчката. Предложените от участника цени за изпълнение на 

поръчката са, както следва: 

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

разгледано от кредитния съвет или друг аналогичен орган на участника (К1) – 110 (сто и десет) 

лева без ДДС; 
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- Размер на еднократната комисиона за всеки подписан анекс към договор за кредит, 

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

(четиридесет и пет) лева без ДДС; 

- Размер на месечната комисиона за администриране на кредит, отпуснат от ФЛАГ (К3) 

– 150 (сто и петдесет) лева без ДДС. 

Членовете на комисията пристъпиха към подробно разглеждане и оценка на ценовото 

предложение на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД. След подробно запознаване с ценовото му 

предложение, комисията констатира, че предложението отговаря на изискванията на 

възложителя. Участникът се е съобразил с посочената в документацията пределна обща 

прогнозна стойност за изпълнение на поръчката. 

В съответствие с утвърдената от възложителя методика за определяне на икономически 

най-изгодната оферта (въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена” при определени 

ценови показатели за определяне на комплексната оценка), комисията извърши следните 

изчисления и определи комплексната оценка на участника: 

1. Размер на еднократна комисиона за всяко едно искане за кредит към ФЛАГ, 

разгледано от кредитния съвет или друг аналогичен орган на участника (подпоказател К1) – 

К1 = 110 х 90 = 9 900 лева без ДДС; 

2. 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) – 

К2 = 45 х 10 = 450 лева без ДДС; 

3. 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) – К3 = 150 х 2750 = 412 500 лева без ДДС. 

Комисията изчисли предлаганата от участника обща цена за извършване на услугитевъз 

основа на утвърдената от възложителя формула ПЦ = (К1.90 + К2.10 + К3.2750).5, 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 РЕШИ да 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. 

 

Настоящият протокол е съставен на 27.09.2022 г., на която дата Председателят на 

комисията предаде за утвърждаване на Възложителя съставените в хода на провеждане на 

процедурата протоколи, заедно с цялата документация по обществената поръчка и 

постъпилите оферти на участниците. 

 

 

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 


