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УТВЪРДИЛ: ...................../п/......................... 

 

                        ИВАН АЛЕКСИЕВ 

  Кмет на Община Поморие 

      

                     

 Дата на утвърждаване: 25.01.2023г. 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 2/25.01.2023г. /ИЗВЛЕЧЕНИЕ/ 

 

от заседание на комисия, назначена със Заповед № РД – 16-114/23.01.2023г. на Кмета на 

Община Поморие, за оценка и класиране на допуснатите до участие оферти на 

кандидатите в процедура с предмет: „Избор на кредитна/финансова институция за 

предоставяне на дългосрочен кредит на Община Поморие”, съгласно Решение № 981 

по Протокол № 44 от заседание на Общински съвет - Поморие, проведено на 20.12.2022г. 

 

Днес 25.01.2023г. от 11:00ч., в зала № 2 в сградата на Община Поморие, ул. 

„Солна” № 5, се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД – 16-

114/23.01.2023г. на Кмета на Община Поморие, в състав: 

 

      Председател: 

Янчо Илиев – Зам.- кмет „Бюджет и финанси” при Община Поморие; 

   

Членове: 

1. Дора Косталова - Директор дирекция „Бюджет, финанси и счетоводни 

дейности” при Община Поморие; 

2.  Станислава Янева – Ст. юрисконсулт в дирекция „Приходи, местни данъци и 

туризъм” при Община Поморие; 

 

Резервни членове: 

1. Десислава Бонева – главен счетоводител на Община Поморие; 

2. Цветелина Биберова – Ст.счетоводител в дирекция „Бюджет, финанси и 

счетоводни дейности” при Община Поморие; 

 

Комисията се събра, на основание т.V от Заповед № РД – 16-114/23.01.2023г., да 

оцени и класира допуснатите до участие оферти на кандидате в процедура с предмет: 

„Избор на кредитна/финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на 

Община Поморие”, за рефинансиране на съществуващ общински дълг – съществуваща 

облигационна емисия с присвоен ISIN BG2100027171 на Община Поморие, с което да се 

постигнат лихвени плащания под 2.2% - по-изгодни финансови условия при погасяване 

на остатъка от общинския дълг и ежемесечно погасяване на дължимата лихва.  
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Процедурата се провежда на основание на Решение № 981 по Протокол № 44 от 

заседание на Общински съвет - Поморие, проведено на 20.12.2022г., по реда на 

Приложение № 3 към чл.42, ал.3 от Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на 

тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Поморие – „Процедура за 

избор на кредитна/финансова институция” по чл.19 от Закона за общинския дълг. 

Обява за процедурата, заедно с утвърдената към нея документация, е публикувана 

на официалната интернет страница на Община Поморие на 09.01.2023г., с посочен в нея 

краен срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 20.01.2023г. 

На 24.01.2023г. е проведено първо заседание на комисия, назначена със Заповед 

№ РД – 16-114/23.01.2023г. на Кмета на Община Поморие, съгласно т.II от заповедта, за 

разглеждане на подадени оферти и допускане на кандидатите до участие в процедура с 

предмет: „Избор на кредитна/финансова институция за предоставяне на 

дългосрочен кредит на Община Поморие”, която се провежда на основание на 

Решение № 981 по Протокол № 44 от заседание на Общински съвет - Поморие, 

проведено на 20.12.2022г., по реда на Приложение № 3 към чл.42, ал.3 от Наредба № 12 

за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

община Поморие – „Процедура за избор на кредитна/финансова институция” по чл.19 от 

Закона за общинския дълг. За участие в процедурата оферти са подали „Уникредит 

Булбанк” АД и „Търговска банка Д” АД. И двете подадени оферти са допуснати до 

участие в процедурата. За проведеното заседание е съставен Протокол № 1/24.01.2023г., 

утвърден от Кмета на Община Поморие на 24.01.2023г. с рег.№ 91-1052-1/24.01.2023г. 

В началото на заседанието председателят на комисията провери състава на 

присъстващите и след като установи, че присъстват всички редовни членове на 

комисията, откри заседанието. 

На заседанието на комисията не присъстват представители на участниците, 

подали оферти за участие. 

Тъй като допуснатите до участие кандидати са представили всички необходими 

документи, в съответствие с утвърдената документация, и не е необходимо да бъдат 

изисквани допълнителни документи или информация от тях, комисията може да изпълни 

възложената й задача в т.V от Заповед № РД – 16-114/23.01.2023г. на Кмета на Община 

Поморие, като оцени допуснатите до участие оферти съгласно предварително обявените 

критерии и да класира кандидатите. 

Комисията пристъпи към оценяване на предложените оферти по критерия 

„Икономически най-изгодна оферта” съгласно утвърдената от Кмета на Община 

Поморие Документация рег.№ 91-1491-1/09.01.2023г., съдържащ следните показатели: 

І. Показател „Годишен лихвен процент по кредита“ – П1, в процент, формиран от 

сбора на плаващ лихвен процент, формиран от сбора на основен лихвен процент на БНБ 

или лихвен индекс, предложен от съответния участник + надбавка.   

Максимален брой точки – 70. Оценяването по показателя се извършва по формулата: 

П1 =             ГЛП  min.            Х 70,             където 

         ГЛП предложение от участник 

 

„ГЛП min.” е най-ниския предложен размер (%) ГЛП.  

„ГЛП предложение от участник” е предложеният от оценявания участник размер (%) 

ГЛП. 

 

 



3 

 

 

 

 

ІІ. Показател „Годишна такса за управление” – П2: в процент върху разрешения 

размер при подписване на договора и в началото на всеки следващ дванадесет месечен 

период, върху размера на усвоената и непогасена част от кредита (%). 

Максимален брой точки – 20. Оценяването по показателя се извършва по формулата: 

П2 =             ТУ  min.            Х 20,           където 

         ТУ предложение от участник 

 

 „ТУ min.” е най-ниския предложен размер на такса (%) 

„ТУ предложение от участник” е предложеният от оценявания участник размер на такса 

(%). 

 

ІІІ. Показател „Размер на надбавка при просрочие” – П3 

Максимален брой точки – 10. Надбавка (процентни пункта): в случай на неплащане на 

погасителна вноска по главница, просрочената сума ще се олихвява с лихва за 

просрочие, формирана като сбор от годишния лихвения процент за редовен дълг, 

завишен с надбавка. Оценяването по показателя се извършва по формулата: 

П3 =             Надб.  min.            Х 10,           където 

         Надб. предложение от участник 

 

„Надб. min.” е най-ниския предложен размер на надбавка (п.п.) 

„Надб. предложение от участник” е предложеният от оценявания участник размер на 

надбавка (п.п.). 

 

Забележка: В случай, че за някои от параметрите, участник в процедурата, направи 

предложение на стойност „0” (нула), то за целите на изчисленията това предложение „0”, 

ще се счита за „0,001”, с която стойност ще се извършват заместванията във формулите и 

ще се правят изчисленията, но в клаузите на договора ще залегне като „0” (нула).  

Резултатите от оценяването се записват до втората цифра след десетичната запетая, като 

се извършва закръгляване както следва:  

- при стойност на третата цифра от 0 до 4 вкл. – надолу към по-ниското число; 

- при стойност на третата цифра от 5 до 9 вкл. – нагоре към по-високото число. 

 

Предложенията се оценяват въз основа на комплексна оценка (КО) по следната 

формула: 

      КО = П1 + П2 + П3  

Комисията класира участниците по комплексна оценка, която се формира от 

сбора на показателите П1, П2 и П3. За „Икономически най-изгодна оферта” се приема 

офертата получила най-висока комплексна оценка (КО).  
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Като се взеха предвид най-ниските предложени размери по всеки от трите 

показателя, при извършените изчисления по описаните по-горе формули за всеки 

показател, се получиха оценки на кандидатите в процедурата по показатели и 

комплексни оценки, както следва: 

 

 УЧАСТНИК П1 П2 П3 КО 

1. „Уникредит Булбанк” АД 70 20 10 100 

2. „Търговска банка Д” АД 56,42 0,11 10 66,53 

 

След извършеното оценяване на допуснатите оферти, комисията единодушно 

извърши следното класиране: 

 

Място в 

класирането 
УЧАСТНИК КО 

1-во място „Уникредит Булбанк” АД 100 

2-ро място „Търговска банка Д” АД 66,53 

 

Комисията приключи работата си по оценка и класиране на уастниците в 

процедурата за избор на кредитна/финансова институция за предоставяне на 

дългосрочен кредит на Община Поморие,  в 11:35 часа на 25.01.2023г. с изготвянето и 

подписването на настоящия протокол и представянето му на Кмета на Община Поморие, 

ведно с всички документи от проведения избор на финансова или кредитна институция 

за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Поморие, съгласно Решение № 981 

по Протокол № 44 от заседание на Общински съвет - Поморие, проведено на 20.12.2022г. 

 

Дата на съставяне на протокола: 25.01.2023г.  

 

Председател: 

     Янчо Илиев                               ………………/п/……………… 

   

Членове: 

1. Дора Косталова                       ………………/п/……………… 

 

2. Станислава Янева                  ………………/п/……………… 

 

 


