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          ОБЩИНА ЯКОРУДА                    MUNICIPALITY of YAKORUDA
                           
 

 2790 Якоруда, ул.”Васил Левски” № 1                                           1, V. Levski Str., 2790 Yakoruda, Bulgaria 
 тел.07442/2328                                                                                      Phone: +359/7442/2328    

   ел. поща: obshtina@yakoruda.egov.bg         e-mail: obshtina@yakoruda.egov.bg  
   
                                                                               
                                                                              
 

УТВЪРДИЛ ……П*……. 
                                                                                                      инж. Нуредин Кафелов 

                                                                                                     Кмет на Община Якоруда 
                                                                                   /дата 31.12.2021г./ 

                                                                       
                                                                                           
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
 
от работата на комисия, назначена със Заповед № 221 / 22.12.2021 г. на Кмета на 
Община Якоруда за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане 
и оценка на подадените оферти в обществена поръчка по процедура приетата с 
Решение № 102/Протокол № ОбС-06/14.08.2018г. на Общински Съвет-Якоруда с 
предмет: „Избор на финансова или кредитна институция на основание Решение 
№66/Протокол №ОбС-06/13.10.2021г. на Общински съвет-Якоруда относно 
предоставяне на дългосрочен кредит на Община Якоруда“. 
 
        Състав на комисията : 
     
Председател : Беди Осман – Заместник-кмет на Община Якоруда. 
 
Членове: 

1. Сайфедин Джурин – Юрисконсулт “Обществени поръчки”; 
2. инж. Али Биков – Началник-отдел „ТСУ“; 
3. Сабиха Мустафа – Счетоводител; 
4. Орхан Мисанков – Юрисконсулт „Незаконно строителство“. 

 
 
 
        Резултати от работата на комисията: 
 

 
I. Комисията започна работа на 22.12.2021 г. в 11:00 часа в сградата на Община 

Якоруда, зала на Общински съвет, етаж 1.  В 11.00 часа деловодителят в  Община 
Якоруда предаде на председателя на комисията Регистъра на подадените оферти и 2 
броя запечатани пликове за участие в процедурата, след което се подписа Протокол за 
предаване на регистъра на подадени оферти. 
 

На заседанието присъстваха всички титулярни членове на комисията. 
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След запознаване с регистъра на подадените оферти, съответно – с имената на  
участниците в процедурата, всеки един от членовете на комисията подписа декларация, 
че не е налице конфликт на  интереси с кандидатите или участниците в обществената 
поръчка  /5 бр./. 

 
Председателят на комисията запозна присъстващите членове на комисията със 

съдържанието на Заповед № 221 / 22.12.2021 г. на Кмета на Община Якоруда и уведоми 
членовете на комисията, че в обявения срок – 17:00 на 21.12.2021 г. са постъпили  
оферти от следните фирми: 

№ 
по 
ред  

Входящ  №  Име  и адрес на кандидата Дата 
 и час на 

подаване на 
офертата 

1. 
 

94.00-4423 
„Търговска Банка Д” АД, 

гр. София, р-н „Красно село”, бул. „Ген. 
Тотлебен” №8, п.к.1606 

10:56 часа на 
21.12.2021год. 

  2. 
 

94.00-4430 
„Интернешънъл Асет Банк” АД, 

гр. София, ул. ”Тодор Александров” №81- 
83, п.к.1303 

16:53 часа на 
21.12.2021 год. 

        
 

На публичната част от заседанието на комисията присъстваха г-жа Елка 
Апостолова - упълномощен представител на „Търговска Банка Д” АД и г-жа Давида 
Борисова – упълномощен представител на „Интернешънъл Асет Банк” АД /съгласно 
Регистър на присъствалите участници/. 

   
След като Комисията констатира, че са спазени всички изисквания във връзка с 

подаването и приемането на офертите за участие, председателя пристъпи към отваряне 
на офертите по реда на постъпването им, както следва: 
 

1. Офертата на „Търговска Банка Д” АД е представена в запечатана 
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, съдържаща документите изисквани от 
Възложителя. Трима членове на комисията и представителя на другия участник 
подписаха „Офертата”.  
 
 

2. Офертата на  „Интернешънъл Асет Банк” АД е представена в запечатана 
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, съдържаща документите изисквани от 
Възложителя. Трима членове на комисията и представителя на другия участник 
подписаха „Офертата”.  
 
 

С тези действия  комисията, назначена със Заповед 221 / 22.12.2021 г. на Кмета 
на Община Якоруда, приключи публичната част от заседанието. 
 
          

II. В закрити заседания, проведени проведени в периода 22.12.2021г.-
29.12.2021г., комисията пристъпи към подробно разглеждане на представените от 
участниците документи в офертите по реда на постъпването им, както следва: 
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1.  Комисията провери представените от участника „Търговска Банка Д” АД 
документи за съответствието им с изискванията относно личното състояние и 
критериите за подбор на Възложителя, посочени в Обявлението и 
документацията за обществената поръчка и установи: 

 
Всички документи, представени в офертата на участника са представени в 

съответствие с предварително обявените от възложителя условия в обявлението за 
обществена поръчка и документацията за участие. 

 
 
2. Комисията провери представените от участника „Интернешънъл Асет 

Банк” АД документи за съответствието им с изискванията относно личното 
състояние и критериите за подбор на Възложителя, посочени в Обявлението 
и документацията за обществената поръчка и установи: 

 
Всички документи, представени в офертата на участника са представени в 

съответствие с предварително обявените от възложителя условия в обявлението за 
обществена поръчка и документацията за участие. 

 
 
Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за 

подбор комисията реши: 
 
Допуска до следващ етап: Разглеждане и оценка на предложенията следните 

участници: 
1. Участник „Търговска Банка Д” АД; 
2. Участник „Интернешънъл Асет Банк” АД. 

 
III. Комисията премина към разглеждане и оценка на предложенията на 

участниците. 
 Комплексната оценка на постъпилите оферти и класирането на участниците след 
провеждане на процедурата се извършва въз основа на икономически най-изгодна за 
Общината оферта, по „Неколичествени критерии” с тежест 30% (30т.) и „Количествени 
критерии” с тежест 70% (70т.). 
  „Неколичествените критерии” включват: 
Показател: Наличие на АТМ устройство на територията на гр. Якоруда: тежест 10 
точки, при липса – 5 точки. 
Показател: Дългосрочен кредитен рейтинг на банковата институция: при кредитен 
рейтинг равен или по-висок от „В+” – тежест 10 точки, при по-нисък рейтинг от „В+” 
– 5 точки. 
Показател: Опит на българския банков пазар: опит над 25 г. – тежест 10 точки, опит 
под 25 г.- 5 точки. 
 
 
  „Количествените критерии” включват: 
Показател: Годишен лихвен процент: за най-нисък - тежест 30 точки, по-висок 
процент – 15 точки. 
Показател: Лихвен процент при просрочие на главницата – за най-нисък тежест 20 
точки, по-висок процент – 10 точки. 
Показател: Такса за управление – за най-нисък процент тежест 10 точки, по-висок 
процент – 5 точки. 
Показател: Такса ангажимент – за най-нисък процент тежест 10 точки, по-висок 
процент – 5 точки. 
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Оценка по „Неколичествените критерии” 

 
1. Участник „Търговска Банка Д” АД: 

 
Оценка по показател :  Наличие на АТМ устройство на територията на гр. 
Якоруда. 
 /максимална стойност 10 (десет) точки/ 
 

Участникът е посочил в Офертата си, че е в готовност да инсталира АТМ 
устройство. Комисията приема, че към момента на подаване на офертата настоящия 
участник НЕ разполага с АТМ устройство на територията на гр. Якоруда.  

 
Предвид гореизложеното и съгласно методиката за определяне на комплексната 

оценка, комисията оценява предложението на Участник „Търговска Банка Д” АД по 
П „Наличие на АТМ устройство на територията на гр. Якоруда” с 5 точки. 

 
 
Оценка по показател :  Дългосрочен кредитен рейтинг на банковата институция. 

/максимална стойност 10 (десет) точки/ 

Участникът е посочил в Офертата си, че има дългосрочен кредитен рейтинг на 
банковата институция: ВВ+ 

Предвид гореизложеното и съгласно методиката за определяне на комплексната 
оценка, комисията оценява предложението на Участник „Търговска Банка Д” АД по 
П „Дългосрочен кредитен рейтинг на банковата институция” с 10 точки. 
 
Оценка по показател :  Опит на българския банков пазар. 

/максимална стойност 10 (десет) точки/ 
Участникът е посочил в Офертата си, че има опит на българския банков пазар: 

22 години (двадесет и две години). 
 
Предвид гореизложеното и съгласно методиката за определяне на комплексната оценка, 
комисията оценява предложението на Участник „Търговска Банка Д” АД по П „Опит 
на българския банков пазар” с 5 точки. 

 
 
 

2. Участник „Интернешънъл Асет Банк” АД: 
 
Оценка по показател :  Наличие на АТМ устройство на територията на гр. 
Якоруда. 
 /максимална стойност 10 (десет) точки/ 
 

Участникът е посочил в Офертата си, че притежава АТМ устройство на 
територията на гр. Якоруда. 

 
Предвид гореизложеното и съгласно методиката за определяне на комплексната 

оценка, комисията оценява предложението на Участник „Интернешънъл Асет Банк” 
АД по П „Наличие на АТМ устройство на територията на гр. Якоруда” с 10 точки. 
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Оценка по показател :  Дългосрочен кредитен рейтинг на банковата институция. 
/максимална стойност 10 (десет) точки/ 

Участникът е посочил в Офертата си, че има дългосрочен кредитен рейтинг на 
банковата институция: В+. 

Предвид гореизложеното и съгласно методиката за определяне на комплексната 
оценка, комисията оценява предложението на Участник „Интернешънъл Асет Банк” 
АД по П „Дългосрочен кредитен рейтинг на банковата институция” с 10 точки. 
 
Оценка по показател :  Опит на българския банков пазар. 

/максимална стойност 10 (десет) точки/ 
Участникът е посочил в Офертата си, че има опит на българския банков пазар: 

над 30 години /тридесет години/. 
 

Предвид гореизложеното и съгласно методиката за определяне на комплексната 
оценка, комисията оценява предложението на Участник „Интернешънъл Асет Банк” 
АД по П „Опит на българския банков пазар” с 10 точки. 
 
 
 
 

„Неколичествени критерии” 
УЧАСТНИК Брой точки 

„Търговска Банка Д” АД  20 
„Интернешънъл Асет Банк” АД 30 

 
 

Оценка по „Количествените критерии” 
 

1. Участник „Търговска Банка Д” АД: 
 

Оценка по показател :  Годишен лихвен процент. 
/максимална стойност 30 (тридесет) точки/ 
Участникът предлага ГЛП: ОЛП на БНБ + 1,09% (едно цяло нула девет 

процента). 
 

Това е офертата с най-нисък ГЛП. 

Предвид гореизложеното и съгласно методиката за определяне на комплексната 
оценка, комисията оценява предложението на Участник „Търговска Банка Д” АД по 
П „Годишен лихвен процент” с 30 точки. 

 
Оценка по показател :  Лихвен процент при просрочие на главницата. 

/максимална стойност 20 (двадесет) точки/ 
Участникът предлага Лихвен процент при просрочие на главницата в размер: 

договорената годишна лихва плюс надбавка 0,00 (нула процента, без наказателна 
надбавка). 

 
Това е офертата с най-нисък Лихвен процент при просрочие на главницата. 

Предвид гореизложеното и съгласно методиката за определяне на комплексната 
оценка, комисията оценява предложението на Участник „Търговска Банка Д” АД по 
П „Лихвен процент при просрочие на главницата” с 20 точки. 
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Оценка по показател :  Такса за управление. 
/максимална стойност 10 (десет) точки/ 
Участникът предлага Такса за управление: 0,50% (нула цяло пет процента). 
 

Това е офертата с най-нисък процент. 

Предвид гореизложеното и съгласно методиката за определяне на комплексната 
оценка, комисията оценява предложението на Участник „Търговска Банка Д” АД по 
П „Такса за управление” с 10 точки. 
 
Оценка по показател :  Такса ангажимент. 

/максимална стойност 10 (десет) точки/ 
Участникът предлага Такса ангажимент: 0,00% (нула процента, без такса 

ангажимент). 
 

Това е офертата с най-нисък процент. 

Предвид гореизложеното и съгласно методиката за определяне на комплексната 
оценка, комисията оценява предложението на Участник „Търговска Банка Д” АД по 
П „Такса ангажимент” с 10 точки. 
 
 

2. Участник „Интернешънъл Асет Банк” АД: 
 
Оценка по показател :  Годишен лихвен процент. 

/максимална стойност 30 (тридесет) точки/ 
Участникът предлага ГЛП: ОЛП на БНБ + 1,48 процентни пункта (едно цяло 

четиридесет и осем процентни пункта).  
 

Това се явява офертата с втори по размер ГЛП. 

Предвид гореизложеното и съгласно методиката за определяне на комплексната 
оценка, комисията оценява предложението на Участник „Интернешънъл Асет Банк” 
АД по П „Годишен лихвен процент” с 15 точки. 

 
Оценка по показател :  Лихвен процент при просрочие на главницата. 

/максимална стойност 20 (двадесет) точки/ 
 
Участникът предлага Лихвен процент при просрочие на главницата в размер: 0 

(процентни пункта над ГЛП). 
 

Това е офертата с най-нисък Лихвен процент при просрочие на главницата. 

Предвид гореизложеното и съгласно методиката за определяне на комплексната 
оценка, комисията оценява предложението на Участник „Интернешънъл Асет Банк” 
АД по П „Лихвен процент при просрочие на главницата” с 20 точки. 

 
Оценка по показател :  Такса за управление. 

/максимална стойност 10 (десет) точки/ 
Участникът предлага Такса за управление: 0,50% (нула цяло пет процента). 
 

Това е офертата с най-нисък процент. 

Предвид гореизложеното и съгласно методиката за определяне на комплексната 
оценка, комисията оценява предложението на Участник „Интернешънъл Асет Банк” 
АД по П „Такса за управление” с 10 точки. 
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Оценка по показател :  Такса ангажимент. 

/максимална стойност 10 (десет) точки/ 
Участникът предлага Такса ангажимент: 0,00% (нула процента). 
 

Това е офертата с най-нисък процент. 

Предвид гореизложеното и съгласно методиката за определяне на комплексната 
оценка, комисията оценява предложението на Участник „Интернешънъл Асет Банк” 
АД по П „Такса ангажимент” с 10 точки. 
 

 
 
 

„Количествени критерии” 
УЧАСТНИК Брой точки 

„Търговска Банка Д” АД  70 
„Интернешънъл Асет Банк” АД 55 

 
 
IV.  Комисията пристъпи към изчисляване на комплексната оценка (КО) на 

офертите на участниците. 
 

УЧАСТНИК Неколичествени 
критерии 

Количествени 
критерии 

Комплексна 
оценка КО 

„Търговска Банка Д” АД  20 т. 70 т. 90 т. 
„Интернешънъл Асет Банк” АД 30 т. 55 т. 85 т. 

 

В резултат на направените констатации  съласно предварително обявената 
методика за оценка по критериий „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ЗА 
ОБЩИНАТА ОФЕРТА”, комисията предлага следното класиране: 

1-во място:  „Търговска Банка Д” АД, гр. София, р-н „Красно село”, бул. 
„Тотлебен” №8, п.к.1606, представлявано от Анна Аспарухова – Главен 
изпълнителен директор и Мартин Ганчев – Изпълнителен директор, с подадена 
оферта с Вх.№ 94.00-4423/21.12.2021 г. 
 
2-ро място:  „Интернешънъл Асет Банк” АД, гр. София, бул. ”Тодор Александров” 
№81- 83, п.к.1303, представлявано от Румен Сираков – Главен изпълнителен 
директор и Мария Гунева – Изпълнителен директор, с подадена оферта с Вх.№ 
94.00-4430/21.12.2021 г. 
 
 

V. Предвид извършеното оценяване и класиране на офертите на 
допуснатите участници по предварително обявените критерии, комисията 
единодушно РЕШИ:  

Предлага на Кмета на Община Якоруда да отправи покана за провеждане на 
преговори за постигане на договорености, относно договор по процедурата „Избор на 
финансова или кредитна институция и финансов посредник за предоставяне на 
краткосрочен кредит на Община Якоруда“, с участника „Търговска Банка Д” АД. 

 
 Мотиви: Офертата на „Търговска Банка Д” АД отговаря на критериите за 

подбор; офертата отговаря на предварително обявените условия и при прилагане на 
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критерия за оценка е класиран на първо място, във връзка с изложеното, считаме, че тя 
е най-добра. 
  

Комисията приключи своята работа в 10:30 ч. на 29.12.2021 г.  
Настоящият протокол да бъде публикуван в сайта на Община Якоруда и да бъде 

изпратен в същия ден на всички участници в процедурата. 
Настоящият протокол е изготвен на 29.12.2021 г. За верността на гореизложеното 

комисията се подписва в състав както следва: 
 
         
 
 
 
Председател :  Беди Осман …………П*…………… 

Членове: 

1. Сайфедин Джурин ………П*……………. 

 

2. инж. Али Биков …………П*…………... 

 

3. Сабиха Мустафа …………П*…………… 

 

4. Орхан Мисанков …………П*……………… 

 
 
 
 
*Забележка: Данните са заличени съгласно Закона за защита на личните данни. 
Документът е подписан на хартия. 


