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ПРОТОКОЛ
№2
За дейността на комисията, назначена със Заповед № ЗК- 965 от 11.06.2018 г. на кмета
на Община Силистра – д-р Ю.Н.Н. за разглеждане, провеждане на преговори, оценка и
класиране на офертите, във връзка с обявена процедура: „Избор на кредитна институция за
предоставяне на – дългосрочен кредит на Община Силистра“
Днес на 05.07.2018 г. от 14.00 ч. в стая 202 на административната сграда на Община
Силистра, в гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 33 се проведе заседание на комисия
назначена със Заповед № ЗК-965 от 11.06.2018 г. на кмета на Община Силистра – д-р
Ю.Н.Н., във връзка с обявена процедура: „Избор на кредитна институция за предоставяне на
– дългосрочен кредит на Община Силистра“.
Комисията заседава в следния състав:
Председател: М.В.Т. – зам. кмет „Финанси и икономика“ при Община Силистра.
Членове:
1. А.П.В.– началник отдел „Счетоводство и контрол“ и главен счетоводител;
2. Н.М.Н. – директор дирекция „Правна“;
3. М.А.К. – директор дирекция „Финанси“.
4. Й.Й.В.– директор дирекция „Икономика“.
Срок за работа на комисията – 31.07.2018 година включително.
Комисията са събра да проведе преговори за постигане на договорености и изготвяне
на проект на договор по горецетираната процедура с БДСК ЕАД.
На заседанието присъства упълномощеното лице В. В. К., съгласно пълномощно №
8849 от 29.06.2018 г. на нотариус М.Ш.Н с район на действие РС –София с рег.номер № 042
на НК, с което да представлява „Банка ДСК“ ЕАД в провежданата от община Силистра
процедура за : „Избор на кредитна институция за предоставяне на – дългосрочен кредит на
Община Силистра“.
Стартира се процедурата за провеждане на преговори и постигане на договорености
относно проект на договор, с представител на кандидата - БДСК ЕАД. Същия ни запозна с
настъпилите изменения относно индекса „СОФИБОР“. На заседание на Управителния съвет
на БНБ от 16.03.2017 г. е прието, считано от 1 юли 2018 г., да се преустанови изпълнението
на дейностите, свързани с изчисляването и публикуването на справочните индекси
„СОФИБИД“ и „СОФИБОР“. Решението се взема във връзка с прилагането на изискванията
на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета.
Предвид на това, че от 01.07.2018 г. БНБ преустановява изчисляването и
публикуването на справочен индекс „СОФИБОР“ и отчитайки обстоятелството, че този
индекс е основен компонент при изчисляване на показател, подлежащ на оценяване
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съгласно документацията за участие в процедурата, комисията единодушно реши и
предлага на Възложителя:
1. Да бъде прекратена обявената процедура: „Избор на кредитна институция за
предоставяне на дългосрочен кредит на Община Силистра“, съгласно т. 9.4. – в
резултат на съществена промяна в обстоятелствата от Процедура за избор на
финансова или кредитна институция, или финансов посредник по смисъла на чл.19
от ЗОД.
2. Да внесе в Общински съвет – Силистра докладна записка за изменение на т.6.1 от
Решение № 702, взето с Протокол № 34 от 22.02.2018 г. като замени израза
„тримесечен СОФИБОР“ с „ОСНОВЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ НА БНБ“.
С това комисията приключи своята работа по настоящата процедура.
Протоколът се състави на 11.07.2018 г. и бе представен на Кмета на Община Силистра.
Копие на протокол да бъде публикувано на сайта на Община Силистра и да бъде
изпратен на всички участници в процедурата.

Председател: _______П_______

М.Т

Членове:
1. _______П__________ А.П.В.
2. _______П__________ Н.М.Н.
3. ________П_________ М.А.К.
4. ________П_________ Й.Й.В.
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