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ЗАДАНИЕ 

за участие в процедура 

„ИЗБОР НА БАНКА–ПАРТНЬОР НА  „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО 

РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ” ЕАД” 

 

Във връзка с необходимостта да се проведе процедура за избор на банка-партньор на 

„ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ”ЕАД /по-нататък 

наричано за краткост ФУГРС/ , относно извършването на дейност като фонд за градско 

развитие  на София и управление на предоставените средства от Холдингов фонд Джесика 

/JESSICA/ за България по инициативата „Джесика”, в изпълнение на решение на 

Управителния съвет на ФУГРС от 08.05.2012 г., одобрено с решение на Надзорния съвет 

на ФУГРС от 08.05.2012 г. и  на основание глава 8-а „Възлагане на обществени поръчки 

чрез публична покана” от Закона за обществени поръчки, във връзка с член 8, ал.3 и член 

14, ал.4 от Закона за обществените поръчки, ФУГРС събира, чрез публична покана, оферти 

от банките за изпълнение на функциите на банка-партньор на „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО 

ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ”ЕАД, при следните условия:  

І. Наименование на процедурата: „ИЗБОР НА БАНКА–ПАРТНЬОР НА  „ФОНД 

ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ”ЕАД” 

ІІ. Предмет на процедурата – Финансови услуги, подраздел банкови услуги, 

съгласно Приложение № 2 към член 5, ал.1, т.1 от ЗОП, с референтен номер по CPV 

66110000-4 „Услуги в областта на банковото дело”. 

ІІІ. Описание на поръчката: 

С цел усъвършенстване използването на Структурните фондове на ЕС, 

Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка /по-нататък ЕИБ/, в 

сътрудничество с Банката за развитие на Съвета на Европа, разработиха инициативата 

JESSICA (Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските райони).  
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 Инициативата JESSICA е разработена за насърчаване на устойчивите инвестиции, 

растежа и заетостта в европейските градски райони и има за цел да съдейства на 

държавите-членки при използването на механизмите за финансов инженеринг за 

подпомагане инвестициите в проекти, които съставляват част от Интегрираните планове за 

устойчиво развитие на градовете.  

 В Споразумението за финансиране ЕИБ и Управляващият орган се договарят  за 

условията, отнасящи се учредяването и управлението на Холдингов фонд JESSICA 

България („ХФДБ”) от ЕИБ.  

 По силата на разпоредбите на Споразумението за финансиране, ЕИБ отправи 

Покана за изразяване на интерес, с цел да избере един или повече фонда за  градско 

развитие, които да подготвят, финансират и изпълнят Градски проекти, отговарящи на 

изискванията на Интегрираните планове за устойчиво развитие на градовете. В отговор на 

поканата бе отправена оферта от „Фонд за органите на местното самоуправление в  

България–ФЛАГ”ЕАД – едноличен собственик на капитала на „Фонда за устойчиво 

градско развитие на София”ЕАД.  

След оценка на подадените документи в процедура за избор на фонд за устойчиво 

градско развитие, ЕИБ, в качеството си на ръководител на фонда Джесика в България 

(JESSICA Holding Fund Bulgaria), избра „Фонд за органите на местното самоуправление в 

България– ФЛАГ ЕАД като предпочитан участник, като на дъщерното му дружество  

ФУГРС ще бъде възложен ЛОТ 1 София.  

Ресурсите на ХФДБ, които ще бъдат предоставени на ФУГРС от ЕИБ, ще се 

управляват и използват при стриктно спазване на клаузите на Оперативно споразумение, 

сключено между ФУГРС и ЕИБ /по-нататък наричано само Оперативното споразумение/. 

Очаква се по силата на Оперативното споразумение ФУГРС да получи под формата на 

заем сума в размер над 20 000 000 лева.   
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Съгласно Оперативното споразумение, предоставените суми на ФУГРС в размер 

над 20 000 000 лева  следва да бъдат изцяло инвестирани в Допустими градски проекти по 

схема в срок до 30 юни 2015 г., като е възможно и реинвестиране на суми в съответствие с 

условията, посочени в споразумението и след сключване на допълнително споразумение с 

ЕИБ.  

 Оперативното споразумение изисква за всеки проект за градско развитие, който ще 

бъде финансиран със средства по инициативата JESSICA, да бъде осигурено 

съфинансиране в размер най-малко 50 % от стойността на градския проект, предмет на 

финансиране. „Съфинансиране” означава финансовия принос на ниво Градски проект 

или на ниво ФУГРС, който ще бъде осигурен в размер и  в съответствие с условията на 

Оперативното споразумение. При проявен интерес от страна на банката-партньор да 

участва в необходимото съфинансиране на ниво градски проект, ще се подписва 

допълнително споразумение с ФУГРС относно параметрите и условията, при които 

банката ще финансира съответния изпълнител на проекта, в съответствие с Оперативното 

споразумение.  

Съфинансиране на ниво градски проект е налице, когато съфинансиращата 

институция предоставя съответните суми директно на Крайния бенефициент по 

отношение на Градския проект и въз основа на отделно споразумение с този бенефициент, 

определя условията и реда за ползване и издължаване на съфинансирането, без ФУГРС да 

поема и носи пряк или условен финансов ангажимент  към съфинансиращата институция. 

Споразумението между съфинансиращата институция и Крайния бенефициент по 

отношение на Градския проект трябва да съответства на изискванията на инициативата 

JESSICA и на клаузите на Оперативното споразумение. Съфинансиращата институция 

следва да поеме ангажимент за администриране и управление на съответната част от 

съфинанисарането, предоставена на ниво градски проект;   

Съфинансиране на ниво ФУГРС е налице, когато съфинансиращата институция 

предоставя паричен заем или друг дългов инструмент на ФУГРС с цел финансиране на 

одобрения проект и ФУГРС въз основа на отделно споразумение с Крайния бенефициент 

финансира съответния Градски проект. ФУГРС определя условията и реда за ползване и 

издължаване на съфинансирането на ниво ФУГРС от Крайния бенефициент. 
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Споразумението между съфинансиращата институция и ФУГРС относно предоставената 

сума за съфинансиране на фонда трябва да съответства на изискванията на инициативата 

JESSICA и на клаузите на Оперативното споразумение. 

 Съгласно изискванията на Оперативното споразумение, необходимото 

съфинансиране, както на ниво градски проект, така и на ниво ФУГРС,  следва да бъде 

извършено с приложимата сума на Съфинансиране при такива условия, че задълженията за 

плащане на Крайния бенефициент по отношение на Градския проект да са с ранг,  като 

минимум равен на ранга на останалите задължения за плащане на Крайния 

бенефициент. Също така, според условията на Оперативното споразумение, всяко 

обезпечение, предоставено по отношение на Споразумение за проектно финансиране за 

Допустим градски проект се държи на принципа на равните условия за пропорционално 

обезпечаване на Споразумението за проектно финансиране и Съфинансирането, като нито 

на ФУГРС, нито на осигуряващите Съфинасирането лица ще бъде разрешено да получават 

допълнително обезпечение без предварителното писмено съгласие на ЕИБ. ФУГРС и ЕИБ, 

в случай че е необходимо или поискано от ЕИБ, ще оформят подходяща документация 

между кредиторите с осигуряващите това Съфинансиране, за да уредят споделянето на 

обезпечението и упражняването на междукредиторските права. ЕИБ няма задължение 

действително или условно по отношение на Съфинансирането. 

Съгласно Оперативното споразумение, последващото финансиране на одобрени 

проекти за градско развитие, в частта финансирана по Оперативното споразумение, се 

извършва въз основа на споразумения за проектно финансиране  на допустими градски 

проекти, които ще се подписват между ФУГРС,  Крайния бенефициент, изпълнител на 

допустим градски проект и банката-партньор, в които ще се определят условията и реда за 

предоставяне, ползване, управление и възстановяване на предоставеното финансиране и 

ще имат съдържание, съответстващо на изискванията на Оперативното споразумение. 

Споразуменията за проектно финансиране на допустими градски проекти обхващат само 

финансирането, осигурено по Оперативното споразумение, без частта относно 

задължителното съфинансиране.  
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За яснота и отграничаване от споразуменията за проектно финансиране на 

допустими градски проекти, по-нататък  споразуменията, във връзка с предоставянето на 

необходимото съфинансиране ще бъдат наричани съответно: споразумение за 

съфинансиране на ниво ФУГРС и споразумение за съфинансиране на ниво градски проект.   

С оглед спазване на условието за най-малко равно третиране на отношенията по 

споразуменията за проектно финансиране и по споразуменията за съфинансиране, техните 

клаузи ще бъдат съгласувани по начин осигуряващ, че всяко усвояване, погасяване на 

лихви и главници и други плащания, следва да бъде извършено на една и съща дата, като 

погасяването на главници следва да се извършва в размер съответстващ на отношението 

между сумата на проектното финансиране и съфинансирането спрямо общата стойност на 

проекта. Така например, ако отношението на сумата на проектното финансиране и 

съфинансирането спрямо общата стойност на проекта е 50/50, крайният бефенициент ще 

може да  усвоява суми по споразуменията за проектно финансиране и по споразуменията 

за съфинансиране в съотношение 50/50 и съответните плащания по главницата ще бъдат 

дължими на една и съща дата и в размер, съответстващ на съотношението 50/50 за 

дължимата погасителна вноска. Това правило няма да се прилага само в случаите на 

съфинансиране на ниво градски проект, при условие, че съфинансиращата институция се 

съгласи за по-неблагоприятно третиране на отношенията по споразуменията за 

съфинансиране спрямо тези по споразуменията за проектно финансиране /например, ако 

съфинансиращата институция се съгласи сумите по предоставеното съфинансиране да 

бъдат погасени за по-дълъг срок, от сумите по споразуменията за проектно финансиране/ . 

В случаите на съфинансиране на ниво градски проект, между ФУГРС и 

съфинансиращата институция ще се сключва споразумение, в което ще се уговори реда и 

начина на съгласуване на споразуменията между ФУГРС, респ., съфинансиращата  

институция и крайния бенефициент относно финансирането на одобрения градски проект, 

с оглед изпълнение на изискванията на Оперативното споразумение.      

 Споразуменията за проектно финансиране  на допустими градски проекти 

могат да бъдат под формата на : 
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„Споразумение за последващо кредитиране”, което означава всяко и всички 

кредитни споразумения между ФУГРС и Крайните бенефициенти за финансиране 

(частично или изцяло) на Допустими градски проекти по Оперативното споразумение или 

на 

 Споразумение за инвестиране в собствен капитал, което  означава всяко и 

всички инвестиционни споразумения между ФУГРС и Крайните бенефициенти за 

инвестиции в собствен капитал в Допустими градски проекти  по Оперативното 

споразумение.  

„Инвестиционен комитет” означава колективен  орган, състоящ се като минимум 

от членовете на Управителния съвет на ФУГРС и наблюдатели, които ще вземат  

инвестиционни решения от името на ФУГРС по отношение на Споразуменията за 

проектно финансиране, ще управляват дейностите по Оперативното споразумение и 

предвидените от него операции, ще наблюдават дейността на Крайните бенефициенти по 

Споразуменията за проектно финансиране и ще отговарят за останалите функции, 

предвидени в Оперативното споразумение. „Наблюдател” е лице, назначено да изпълнява 

функцията на наблюдател в Инвестиционния комитет на ФУГРС без право на глас в 

съответствие с процедура на избор, предприета съответно в ЕИБ или Управляващия орган, 

с което ще бъдат предприети консултации относно всяко инвестиционно решение, което се 

предлага на Инвестиционния комитет.  

 „Инвестиционна политика” означава политиката относно финансиране на 

допустими градски проекти в София, съгласно инициативата Джесика, която ще бъде 

разработена от ФУГРС чрез консултиране с и след одобрение от ЕИБ.  

„Допустим градски проект” означава публично-частно партньорство или друг 

проект, включен в Интегриран план за устойчиво градско развитие, както е описан в Член 

44 от Регламент на Съвета (EО) № 1083/2006, с цел да бъдат изпълнени условията за 

Допустими градски проекти в съответствие с процедурата, установена в Инвестиционната 

политика. 
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Средствата, които ще се  отпуснат по  Оперативното споразумение  на ФУГРС, се 

наричат „Условен заем”, като крайната дата за окончателно възстановяване на тези 

средства на ЕИБ или неин правоприемник е 30 юни 2035 г. 

 Оперативното споразумение изисква  да бъдат открити и поддържани две сметки в 

банка, приемлива за ЕИБ, както следва:  

1. „Целева разплащателна сметка”  - лихвоносна сметка, открита и водена на 

името на ФУГРС от  банката-партньор, по която ще се отпускат всички средства по  

Оперативното споразумение и върху която се учредява залог в полза на ЕИБ. От целевата 

разплащателна сметка ще се извършва последващото финансиране на одобрени проекти за 

градско развитие, в частта финансирана по Оперативното споразумение, без частта 

относно изискуемото задължително съфинансиране. Средствата, които ще се отпуснат по 

Оперативното споразумение  на ФУГРС, ще бъдат преведени от ЕИБ на един транш по 

целевата разплащателна сметка и могат да бъдат използвани само за извършване на 

последващото финансиране на одобрени проекти за градско развитие, в частта 

финансирана по Оперативното споразумение, без частта относно изискуемото 

задължително съфинансиране. ФУГРС е длъжно да гарантира и изплати на ЕИБ 

определена доходност относно сумите, държани по тази сметка.  

2. „Резервна сметка” - лихвоносна сметка на името на ФУГРС, водена от  

банката-партньор, върху която е учреден залог в полза на ЕИБ, по която се събират всички  

плащания, дължими по силата на Споразуменията за проектно финансиране на допустими 

градски проекти от Крайните бенефициенти и от която се извършват плащанията на 

комисионната за управление, дължима на ФУГРС по Оперативното споразумение и 

погасяването на суми, дължими към ЕИБ съгласно Оперативното споразумение. Вън от 

случаите на плащане на комисионната за управление, дължима на ФУГРС по 

Оперативното споразумение, сумите от Резервната сметка могат да бъдат използвани само 

за извършване на плащания към ЕИБ по Оперативното споразумение и за последващо 

реинвестиране в допустими градски  проекти, ако се постигне допълнително споразумение 

за това с ЕИБ. ФУГРС е длъжно да гарантира и изплати на ЕИБ определена доходност 

относно сумите, държани по тази сметка.  
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В случаите, когато съфинансирането е осигурено на ниво ФУГРС, банката ще води 

и сметките, чрез които се отпускат  и събират съответните дължими суми, във връзка с 

предоставеното съфинансиране от ФУГРС, както и сметките на Крайните бенефициенти, 

във връзка с усвояването и погасяването на дължимите суми по предоставеното 

финансиране.    

Функциите и дейности, които ще бъдат възложени на банката, с договора за 

обществена поръчка са: 

Основните функции на банката партньор ще са свързани с извършване на оценка 

на риска и финансовите показатели на проектите за устойчиво градско развитие на София 

/допустими градски проекти/, на кредитоспособността на лицата, кандидатстващи за 

финансиране на проекти за устойчиво градско развитие, с администриране на сумите по 

предоставените договори за кредит или друга форма на финансиране/без сумите по 

споразуменията за съфинансирането на ниво градски проект/, както и с воденето на 

съответните банкови сметки, във връзка с предоставянето на необходимото финансиране 

от страна на ФУГРС, включително осигуряване и поддържане на предложената доходност 

по Целевата разплащателна сметка и Резервната сметка по смисъла на Оперативното 

споразумение между „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА 

СОФИЯ”ЕАД и ЕИБ, за целия срок на договора с банката-партньор. 

  „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ” ЕАД ще разработи 

и приеме инвестиционна политика, правила и процедури за финансиране, във връзка с 

функциите си на фонд за градско развитие на София, които ще се прилагат от банката и 

които следва да са приемливи за Европейската инвестиционна банка.  

В тази насока, описанието на поръчката е: 

 оценка на риска и финансовите показатели на проектите, предмет на исканията 

за предоставяне на финансиране на проекти за градско развитие на София,  

 проверка дали проектът изпълнява финансовите критерии за допустимост на 

финансирането, установени в инвестиционната политика и във вътрешните правила на 
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„ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ”ЕАД за оценка на 

риска на проектите и за условията за допустимост на финансиране; 

 оценка на кредитоспособността на лицата, кандидатстващи за финансиране,  

 администриране на предоставените кредити или други финансирания от 

ФУГРС, без предоставеното съфинансиране на ниво градски проект.  

 водене на банковите сметки на „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО 

РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ”ЕАД, във връзка с финансиране на проекти за градско 

развитие, съгласно споразуменията за проектно финансиране и споразуменията за 

съфинансиране на ниво ФУГРС, включително водене на Целевата разплащателна сметка и 

Резервната сметка по смисъла на Оперативното споразумение между „ФОНД ЗА 

УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ”ЕАД и ЕИБ, както  и осигуряване и 

поддържане на предложената доходност по Целевата разплащателна сметка и Резервната 

сметка за целия срок на договора, без оглед на наличността и извършените транзакции от 

последните сметки. Водене на банковите сметки на лицата, на които е предоставено 

финансиране от „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ” ЕАД, по 

които сметки ще се извършва усвояването и погасяването на предоставеното финансиране . 

Банката няма да има право да събира от ФУГРС такси и комисионни за обслужването на 

сметките на „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ”ЕАД, във 

връзка с финансиране на проекти за градско развитие, включително за извършваните от 

тях транзакзции/преводи към банковите сметки на лицата, получили финансиране, по 

които сметки ще се извърша усвояването и погасяването на предоставените като 

финансиране суми.  

Конкретните функции и дейности, които следва да изпълнява банката - партньор, са 

описани в Приложение № 1 към това Задание. 

При съобразяване на финансовия ресурс, с който ще разполага „ФОНД ЗА 

УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ”ЕАД, банката-партньор първоначално 

би разгледала и евентуално администрирала няколко(ориентировъчно не повече от 10 

кредита)  кредита, с матуритет над 1 година. След периода на първоначално финансиране 

на допустими градски проекти ще се изчерпи финансовия ресурс на дружеството и до края 
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на срока на договора, банката-партньор най-вероятно само би администрирала 

предоставените кредити или други финансирания от страна на фонда.  

Целта на услугата е чрез ефективно и професионално упражняване на функциите 

на банка-партньор да се гарантира финансирането на проекти, които са финансово 

жизнеспособни, надеждни и приемливи според изискванията на инициативата Джесика, 

което ще осигури възможност за реализиране на бизнес целите на „ФОНД ЗА 

УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ”ЕАД .  

Възможност за предоставяне на съфинансиране на ниво градски проект 

Банката–партньор ще има възможност, но не и задължение, след преглед на 

документите на лицата, кандидатстващи за финансиране, да отправи предложение към 

ФУГРС, за осигуряване на необходимото съфинансиране на ниво градски проект или на 

част от него. Ако ФУГРС приеме така направеното предложение, между ФУГРС и 

банката-парньор ще се подписва отделно споразумение, в което ще се уточнят условията, 

параметрите  и реда, по който ще  бъде  финансиран съответния проект от банката-

партньор и ФУГРС.  Ако  банката – партньор осигурява изцяло или отчасти необходимото 

съфинансиране на ниво градски проект, ФУГРС няма да има никакви финансови 

задължения и ангажименти към банката относно предоставеното от нея съфинансиране, 

като отношенията ще се уреждат въз основа на споразумение за съфинансиране на ниво 

градски проект, сключено между банката-партньор и крайния бенефициент, в съответствие 

с  изискванията на това Задание за обществена поръчка и Оперативното споразумение.        

 

Възнаграждение:  

Възнаграждението на банката –партньор включва два компонента:  

1. Комисионна за изпълнение на функциите и  

2. Комисионна при отказано финансиране 

Комисионна за изпълнение на функциите  За изпълнение на функциите на банка-

партньор ще се  заплаща възнаграждение под формата на комисионна, представляваща 

процент от размера на реално предоставеното финансиране на съответния проект от страна 

на ФУГРС, което ще бъде администрирано от банката-партньор, наричана комисионна за 

изпълнение на функциите. Размерът на тази комисионна  не може да надхвърля 0.1% от 
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размера на реално предоставеното финансиране на съответния проект от страна на 

ФУГРС.  

Реално предоставеното финансиране на съответния проект от страна на 

ФУГРС означава сумите, които са реално усвоени от страна на крайния бенефициент по 

съответното споразумение за проектно финансиране и по споразумението за 

съфинансиране на ниво ФУГРС.   

Комисионната за изпълнение на функциите на банка-партньор се заплаща при 

сключване на договор за финансиране от страна на ФУГРС на базата на размера на 

финансирането, което се предоставя от ФУГРС за одобрения градски проект по 

споразумение за проектно финансиране и по споразумението за съфинансиране на ниво 

ФУГРС, както следва:  

- 40 % от размера на дължимата комисионна за съответното финансиране от 

ФУГРС се заплащат в срок до 5 работни дни  след сключване на всички предвидени 

договори и споразумения за предоставяне на финансирането на съответния проект, от 

страна на ФУГРС; 

- остатъкът от дължимата комисионна се дължи на ежемесечна база, като сумата, 

представляваща 60 % от размера на комисионната се разпределя на месечни равни вноски 

за периода от датата на първо усвояване на суми от предоставеното финансиране на 

съответния проект до датата на пълно погасяване/възстановяване на финансирането, 

посочена в договорите за финансиране на съответния проект от страна на ФУГРС. В 

случай, че датата на пълно погасяване/възстановяване на финансирането, посочена в 

договорите за финансиране на съответния проект от страна на ФУГРС, настъпва/настъпи 

след датата на прекратяване на договора между банката-партньор и „ФОНД ЗА 

УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ”ЕАД, банката има право да получи 

съответните месечни вноски до датата на прекратяването на договора й с „ФОНД ЗА 

УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ”ЕАД, като след тази дата, ако 

функциите на банка-партньор са поети от друга банка, банката няма право да получи и 

губи съответния неизплатен остатък от комисионната за изпълнение на функциите на 

банка-партньор. В случай, че предоставеното финансиране не бъде усвоено в пълен размер 

в рамките на уговорения срок на усвояване, размерът на комисионната за изпълнение на 
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функциите на банка-партньор се преизчислява спрямо размера на реално усвоеното 

финансиране по проекта.  

Комисионна при отказано финансиране  В случай на разглеждане на проект, 

който не е одобрен за финансиране, банката ще получава  комисионна при отказано 

финансиране - за всеки разгледан от банката проект, който не е одобрен за финансиране. 

Комисионната при отказано финансиране се дължи, ако банката е направила по 

уговорените ред и форма мотивирано предложение за одобряване/отказ на финансиране и 

с решение на УС на „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА 

СОФИЯ”ЕАД е отказано финансиране на проекта. Тази комисионна не се дължи в 

случаите, когато проектът е одобрен за финансиране и/или с решение на УС на „ФОНД 

ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ”ЕАД проектът е върнат на 

банката-партньор за допълнително проучване и/или за събиране на допълнителни 

документи или данни, които банката не е проучила в съответствие с приложимите 

вътрешни правила и процедури. 

Размерът на комисионната за отказано финансиране не може да надхвърля сумата  

от 500 /петстотин лева/ лева, без ДДС. 

Освен посочените две комисиони, банката няма да има право да получи от ФУГРС 

под каквато и да е форма друго възнаграждение, включително под формата на такси и 

комисионни и/или претенции за направени разходи, във връзка с изпълнение на договора. 

 ІV. Изиисквания към Изпълнителя по договора:  

При изпълнението на договора, се очаква банката-парньор да: 

 Се запознае с изисквания и условията по инициативата JESSICA, както и с 

инвестиционната стратегия на Холдинговия фонд JESSICA за България, и при 

упражняване на своите функции да следи да спазването им.  

 Да изпълнява с дължимата грижа и в съответствие с добрите банкови практики 

всички функции и дейности, описани в Приложение № 1 към Заданието.   

 Познава в детайли и стриктно прилага инвестиционната политика, Правилата за 

финансиране,  и всички вътрешни правила и процедури на „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО 
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ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ” ЕАД в областта на предоставяне на финансиране на 

допустими градски проекти, а по въпросите, които не са уредени в тези вътрешни правила 

и процедури – да прилага вътрешните правила и процедури на банката – партньор в 

областта на оценката и управлението на рисковете, оценката на кредитоспособността и 

администрирането на кредити и други финансирания. 

 Открие и води банкови сметки на лицата, на които е предоставено финансиране 

от „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ” ЕАД, по които сметки 

ще се извършва усвояването и погасяването на предоставеното финансиране. Във връзка с 

откриването и воденето на банкови сметки на лицата, на които е предоставено 

финансиране от „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ” ЕАД, 

банката няма  право да поставя спрямо тези лица по-неблагоприятни условия от условията, 

които банката обичайно прилага към сметките на съответния вид клиенти, включително 

банката няма право да  събира от тези лица такси и комисионни, които са по-високи от 

предвидените, според действащата Тарифа за таксите и комисионните на банката за 

откриване и водене на съответния вид сметка. Посоченото изискване не ограничава 

банката да предвиди по-благоприятни условия за откриването и воденето на сметки на 

лицата, на които е предоставено финансиране от „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО 

РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ” ЕАД;  

 открие и води банковите сметки на „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО 

РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ”ЕАД, във връзка с  финансиране на проекти за градско 

развитие, включително водене на Целева разплащателна сметка и Резервна сметка по 

смисъла на Оперативното споразумение между „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО 

РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ”ЕАД и ЕИБ, както  и да осигурява предложената 

доходност/лихва по Целевата разплащателна сметка и Резервната сметка за целия срок на 

договора, без тази доходност да намалява с оглед на наличността,  извършените 

транзакции от последните сметки и/или при други обстоятелства / без случаите на 

съответно намаляване стойността на индекса SOFIBOR/.  

 Доходността/лихвата върху сумите по Целевата разплащателна сметка, на 

годишна база, които банката ще начислява пред целия срок на договора,  следва по всяко 
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време да е поне равна на предложената в офертата на банката лихва по същата сметка : 3- 

месечния SOFIBOR плюс предложената в офертата на банката надбавка. 

  Доходността/лихвата върху сумите по Резервната сметка на годишна база, 

които банката ще начислява пред целия срок на договора,  следва по всяко време да е поне 

равна на предложената в офертата на банката лихва по същата сметка : 3- месечния 

SOFIBOR плюс предложената в офертата на банката надбавка. 

 Предложената от банката лихва върху сумите по Целевата разплащателна 

сметка и  Резервната сметка следва да се начислява и заплаща ежемесечно по съответната 

сметка, и да се капитализира по същата сметка. ФУГРС ще даде допълнителни указания на 

банката във връзка с обслужването на Целевата разплащателна сметка и Резервната 

сметка, съгласно изискванията на ЕИБ.  

 Следва да няма възможност за намаляване на предложената лихва върху сумите 

по Целевата разплащателна сметка и  Резервната сметка през целия срок на договора, 

включително да има възможност за довнасяне на суми по всяко време, без довнасянето да 

нарушава доходността и без да се дължат такси и комисионни за това, както и да има 

възможност за безкасово теглене на суми от сметките с предизвестие до не повече от 4 

работни дни, без тегленето да нарушава доходността и без да се дължат такси и 

комисионни за това. С цел избягване на противоречиво тълкуване, изискването да няма 

възможност за намаляване на предложената лихва  върху сумите по Целевата 

разплащателна сметка и  Резервната сметка през целия срок на договора, означава, че не 

може да се намалява размера предложената от банката надбавка, докато намаленията, 

респ., увеличенията на 3-месечния SOFIBOR, валиден за съответния лихвен период, ще се 

отчитат в съответствие с утвърдената банкова практика за прилагане на плаващи лихвени 

проценти.    

 Банката няма да има право да събира от фонда такси и комисионни за 

откриването, обслужването и закриването  на сметките на „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО 

ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ”ЕАД, във връзка с финансиране на проекти за 

градско развитие, включително за извършваните от тях справки и транзакзции/преводи 

към банковите сметки на лицата, получили финансиране, по които сметки ще се извърша 

усвояването и погасяването на предоставените като финансиране суми. 



15 

 

Доходността/лихвата по другите сметки на „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО 

РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ”ЕАД, различни от  Целевата разплащателна сметка и  

Резервната сметка, ще бъде уговорена в отделни допълнителни споразумения с ФУГРС в 

зависимост от размера на очакваните наличности по тези сметки и действащите пазарни 

условия.  

 Условията, включително лихвените условия, относно откриването, 

обслужването и закриването  на сметките на „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО 

РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ”ЕАД, във връзка с  финансиране на проекти за градско 

развитие, включително за извършваните от тях транзакзции/преводи, ще бъдат изрично 

уредени в допълнителни договори с ФУГРС относно всяка една сметка, като банката –

партньор поема ангажимент  в тези договори да се включат всички условия и изисквания, 

посочени в това Задание за обществената поръчка  и офертата на заявителя, и в договора 

да се определят изрично и изчерпателно /без да се ползват препратки към тарифи, общи 

условия и други подобни документи/ договорения лихвен процент по съответната сметка и 

всички условия, във връзка с откриването, воденото и закриването на сметката.  

 Ако това бъде поискано от ЕИБ, банката следва да посочи подходящо лице, 

което да участва в Инвестиционния комитет. 

V.Стойност на поръчката  

Прогнозната стойност на поръчката е до 59 200 лева, без ДДС; 

 Тъй като очакваният общ разполагаем финансов ресурс, с който ще разполага 

дружеството за финансиране на проекти за градско развитие на София, е 49 200 000 лева, 

максимално допустимият размер на предложената от банката комисионна за изпълнение 

на функциите на банка-партньор е 0.1 % от размера на реално предоставеното 

финансиране от страна на ФУГРС по съответните споразумения за финансиране. В случай, 

че предложената стойност на тази комисионна надвишава посочения процент, 

предложението няма да бъде оценявано и класирано. 

Очакванията на Възложителя са еднократните комисионни за отказано 

финансиране да не надхвърлят 20 броя за срока на договора. Стойността на всяка една 

такава комисионна е до 500 лева, включително, без ДДС.  В случай, че предложената 
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стойност на тази комисионна надвишава посочения размер, предложението няма да бъде 

оценявано и класирано. 

   VІ. Критерий за оценка на офертите  – икономически най-изгодна оферта 

Офертите на банките  се оценяват въз основа на два показателя за комплексна оценка, 

а именно:  

 Предложена доходност/лихва върху сумите по Целевата разплащателна 

сметка и Резервната сметка, водени в банката за целия срок на договора, без 

оглед на наличността и извършените транзакции от последните сметки.  

Показателят има тежест 50 % при извършване на комплексната оценка. 

и  

 Предложена цена 

Показателят има тежест 50 % при извършване на комплексната оценка. 

До разглеждане и класиране се допускат офертите, които отговарят на минималните 

задължителни изисквания и условия на Възложителя 

1. Предложена доходност/лихва върху сумите по Целевата разплащателна сметка 

и Резервната сметка, водени в банката за целия срок на договора, без оглед на наличността и 

извършените транзакции от последните сметки 

Показателят  включва следните два подпоказателя:  

1.1 Предложена доходност/лихва върху сумите по Целевата разплащателна 

сметка, на годишна база: 

 Доходността/лихвата върху сумите по Целевата разплащателна сметка, на годишна 

база, които банката ще начислява през целия срок на договора, следва да бъде изразена 

като сума от 3-месечния SOFIBOR и съответната надбавка, която се предлага от банката.  

Доходността/лихвата върху сумите по Целевата разплащателна сметка следва да е 

различна от нула и да е положително число. Надбавката следва да се посочи с число, като 
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абсолютна математическа величина, а не като процент или друг математически израз. 

Предложената лихва следва да се определи само чрез 3-месечния SOFIBOR и съответната 

предложена надбавка, като не е допустимо да се предлага друг начин за определяне на 

лихвата. За целите на оценката на предложенията на банките и с оглед на 

равнопоставеност на участниците, при определяне на предложената лихва от всеки 

участник по тази сметка ще бъде използвана стойността на 3-месечния SOFIBOR към 

09.05.2012 г.  

1.2 Предложена доходност/лихва върху сумите по Резервната сметка, на 

годишна база: 

Доходността/лихвата върху сумите по Резервната сметка, на годишна база, които 

банката ще начислява пред целия срок на договора, следва да бъде изразена като сума от 3-

месечния SOFIBOR и съответната надбавка, която се предлага от банката. 

Доходността/лихвата върху сумите по Резервната сметка следва да е различна от нула и да 

е положително число. Надбавката следва да се посочи с число, като абсолютна 

математическа величина, а не като процент или друг математически израз. Предложената 

лихва следва да се определи само чрез 3-месечния SOFIBOR и съответната надбавка, като 

не е допустимо да се предлага друг начин за определяне на лихвата. За целите на оценката 

на предложенията на банките и с оглед на равнопоставеност на участниците, при 

определяне на предложената лихва от всеки участник по тази сметка ще бъде използвана 

стойността на 3-месечния SOFIBOR към 09.05.2012 г.  

 

Оценката относно този показател се определя по следната формула.  

 Од(n)   = 50% Одцс (n)  + 50 % Одрс (n)   

 Където:  

 - Од(n)  е финалната оценка на предложението на участник n за доходност/лихва 

върху сумите по Целевата разплащателна сметка и Резервната сметка;   

 - Одцс (n) е оценката на  предложения от участника n  размер на доходност/лихва 

върху сумите по Целевата разплащателна сметка; 



18 

 

- Одрс (n)  е оценката на  предложения от участника n  размер на доходност/лихва 

върху сумите по Резервната сметка;  

Оценката относно  показателя Одцс (n) - предложен от участника „n”  размер на 

доходността/лихвата върху сумите по Целевата разплащателна сметка; 

се извършва по следния начин: 

Най – високата по размер предложена лихва, представлавяща сбор от действащия 

към 09 май 2012 г. 3-месечен SOFIBOR и предложената надбавка, получава максимален 

брой точки – 100 /сто/ точки , а следващите предложения се оценяват по формулата: 

                       ЛЦС (n)  оферта 

Одцс (n)  = --------------------------- х 100 

                      ЛЦС (1)  Mах  

Където:  

 ЛЦС (1)  Мах е най-високата по размер предложена лихва по Целевата 

разплащателна сметка; 

  ЛЦС (n) оферта е предложената лихва по Целевата разплащателна сметка от 

участник n,  

  Одцс (n)   брой точки, които получава участник n относно предложената 

лихва по Целевата разплащателна сметка  

Оценката относно   предложения от участника „n” размер на доходността/лихвата 

върху сумите по Резервната сметка; 

се извършва по следния начин: 

Най – високата по размер предложена лихва, представляваща сбор от действащия 

към 09 май 2012 г. 3-месечен SOFIBOR и предложената надбавка, получава максимален 

брой точки – 100 /сто/ точки , а следващите предложения се оценяват по формулата: 
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                       ЛРС (n)  оферта 

Одрс (n)  = --------------------------- х 100 

                         ЛРС (1)  Mах  

Където:  

ЛРС (1)  Мах е най-високата по размер предложена лихва по резервната 

сметка; 

ЛРС (n) оферта е предложената лихва по резервната сметка от участник n,  

  Одрс (n) брой точки, които получава участник n относно предложената 

лихва по резервната сметка.  

2. Предложена цена 

Показателят има тежест 50 % при извършване на комплексната оценка. 

Предложената цена от всеки участник се формира само от размера на предложената 

комисионна за изпълнение на функциите на банка-партньор и от размера на комисионната 

за отказано финансиране.   

2.1 Предложената комисионна за изпълнение на функциите на банка-партньор 

трябва да е изразена в лева, като  процент от стойността на  реално предоставеното 

финансиране от ФУГРС по съответните договори за финансиране.  

Предложената комисионна за изпълнение на функциите на банка-парньор не може 

да има стойност нула, респ. нула процента. Предложената комисионна за изпълнение на 

функциите на банка-парньор не може да е по – висока  от 0.1 % /нула цяло и една десета 

процента/ от размера на реално предоставеното финансиране от „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО 

ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ” ЕАД” по съответните договори за финансиране.  
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2.2. Комисионната при отказано финансиране, която ще се дължи на банката-

партньор, ако тя е разгледала проект, който не е одобрен за финансиране, ще е с фиксиран 

размер, който не може да е повече от 500 /петстотин лева/ лева, без ДДС - за всеки 

разгледан от банката проект, който не е одобрен за финансиране.  

Комисионната при отказано финансиране, която ще се дължи на банката-партньор, 

ако тя е разгледала проект, който не е одобрен за финансиране, следва да е изразена в 

левове, като абсолютна цифрова величина и не може  да зависи от размера на кредита или 

други обстоятелства. Комисионата при отказано финансиране следва да различна от нула и 

да не надхвърля сумата от 500 /петстотин лева/ лева , без ДДС.   

 Оценката на предложената цена от банките се определя по следната формула.  

 Оф(n)   = 85% Окиф (n)  + 15 % Окоф (n)   

 Където:  

 - Оф(n)  е финалната оценка на ценовото предложение на участник n;   

 - Окиф (n)  е оценката на  предложения от участника n  размер на комисионната за 

изпълнение на функциите на банка- партньор; 

- Окоф (n)  е оценката на  предложения от участника n  размер на комисионната за 

отказано финансиране;  

Оценката относно предложената комисионна за изпълнение на функциите на 

банка- партньор /Окиф /се извършва по следния начин:  

Най – ниската по размер предложена комисионна за изпълнение на функциите на 

банка-партньор получава максимален брой точки – 100 /сто/ точки , а следващите 

предложения се оценяват по формулата: 

                       Ц(1)  Min  

Окиф (n)  = --------------------------- х 100 

                     Ц (n)  оферта 
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Където:  

  Ц (1)  Min е най-ниската по размер предложена комисионна за изпълнение 

на функциите,  

  Ц (n)  оферта е предложената комисионна за изпълнение на функциите от 

участник n, а 

  Окиф (n)   брой точки, които получава участник n 

Оценката относно предложената комисионна за отказано финансиране /Окоф/ 

се изчислява по следния начин: 

Най – ниската по размер предложена комисионна за отказано финансиране получава 

максимален брой точки – 100 /сто/ точки , а следващите предложения се оценяват по 

формулата: 

                       Ц(1)  Min  

Окоф = --------------------------- х 100 

                     Ц (n)  оферта 

Където:  

  Ц (1)  Min е най-ниската по размер предложена комисионна за отказано 

финансиране;  

  Ц (n)  оферта е предложената комисионна за отказано финансиране от 

участник n,  

  Окоф (n)   брой точки, които получава участник n 

Комплексната оценка на офертите на банката се извършва по следната формула: 

КО (n) = 50 % Од(n)    + 050% Оф(n) , където:  

КО (n) е получената комплекса оценка на офертата на участника n.  
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Оф (n)  е финалната оценка на ценовото предложение на участник n  

Од(n)  е финалната оценка на предложението на участник n за доходност/лихва върху 

сумите по Целевата разплащателна сметка и Резервната сметка;   

 VІІ.  Срок на валидност на офертите 

Офертите  следва да са със срок на валидност не по-малко от 90 календарни дни от 

изтичане на срока за подаване на оферти. 

VІІІ.  Срок за получаване на оферти  

Офертите се подават в офиса на ФУГРС: в град София, ул. „Солунска” № 27, ет.3, 

лично от представител на банката или по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка , 

или чрез куриерска служба.  

Крайният срок за представяне на офертите е срокът, посочен в публичната покана. 

Офертата следва да постъпи в деловодството на ЦУ на ФУГРС  до изтичане на посочения 

в поканата краен срок.  

ІХ.  Изисквания за участие 

1. Подаване на оферта в посочения от възложителя срок и в пълно съответствие с 

изискванията на това Задание. 

      2.  Определяне на срок на валидност на представената оферта – не по-кратък от 90 

календарни дни от изтичане на срока за подаване на оферти. 

 3. Право да подадат оферта имат само лицата, които са банки, по смисъла на Закона 

за кредитните институции, имащи  право да извършват дейност на територията на 

Република България и имат  присъден и неоттеглен (валиден и към момента на подаване на 

офертата ) кредитен рейтинг с оценка, не по-ниска от:  а) ВВВ-, присъдена от рейтинговите 

агенции  Standard & Poor’s или Fitch, или б) Ваа3, присъдена  от Moody’s. -  виж 

Приложение № 2 към това Задание. Посочените условия следва да се налице както към 

датата на представяне на оферта, така и към датата на сключване на договор с банката , и 

през срока на действие на договора. Правото на банката  да  извършва дейност на 

територията на Република България ще се установява от официалната информация, 
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съдържаща се на интернет сайта на Българската народна банка: http://www.bnb.bg/, 

рубрика „Банков надзор”, раздел „Кредитни институции/Банков сектор/”, подраздел 

„Регистри”. При представяне на офертите си банките не са длъжни да представят 

доказателства относно това обстоятелство и само при необходимост и/или установени 

несъответствия, може допълнително да им бъде поискана допълнителна информация и 

доказателства в тази насока.  

В офертите си банките трябва да включат информация за своя присъден и 

неоттеглен (валиден и към момента на подаване на офертата ) рейтинг и датата на 

последна актуализация от една от следните рейтингови агенции: “Стандарт енд Пуърс” 

(Standard and Poor's), Мудис (Moody's Investors Service), Фич (Fitch IBCA), както и да 

приложат писмен/и документ/и, удостоверяващи тези обстоятелства.   

Оферти, които не отговарят на горепосочените изисквания, няма да бъдат 

оценявани и класирани.     

 Х. Изискванията относно към съдържанието и начина на представяне на  

офертите на банките, съответно към вида и съдържанието на документите, които 

следва да ги придружават, са: 

1. Крайният срок за представяне на офертите е срокът, посочен в публичната 

покана. Офертата следва да постъпи в деловодството на ФУГРС до изтичане на посочения 

в поканата краен срок. Офертите се завеждат в деловодството на ФУГРС с пореден номер, 

съобразно последователността им на подаване във ФУГРС. 

2. Минималният срок на валидност на офертите е 90 дни след крайния срок за 

представяне на офертите.  

3. Офертите за участие, ведно с изискуемите документи,  се подават под формата на 

писмено предложение в запечатан, непрозрачен плик и с ненарушена цялост плик в офиса 

на ФУГРС: в град София, ул. „Солунска” № 27, ет.3, лично от представител на банката 

или по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба.  

4. Върху плика кандидатът посочва наименование, адрес за кореспонденция, телефон 

и по възможност, факс, и електронен адрес, както и текст: „Оферта за участие в процедура: 

http://www.bnb.bg/
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ИЗБОР НА БАНКА–ПАРТНЬОР НА  „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО 

РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ”ЕАД”.  При приемане на офертата върху плика се отбелязват 

поредният номер, датата и часът на получаване и посочените данни се записват във 

входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Оферти, които са 

представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан , или с 

нарушена цялост плик, не се приемат и не се разглеждат.  

5. ОФертата се представя писмено в свободен текст на български език, като е 

необходимо да съдържа най-малко следната информация:  

5.1 Данни за банката, която прави предложението: наименование, ЕИК - единен 

идентификационен код, съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър, а ако 

банката е чуждестранно лице и няма единен идентификационен код, съгласно чл. 23, ал. 4 

от Закона за Търговския регистър – данни за регистрацията й в съответния търговски или 

друг подобен регистър, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, ако не 

съвпада с посочения адрес на управление, лице за контакт: име, координати за връзка, 

телефон, факс, e-mail;  

5.2. Предложение за изпълнение на поръчката, отговарящо на изискванията на това 

Задание. Предложението за изпълнение на поръчката, съгласно това  Задание следва 

задължително да  посочва и предложението на банката за  доходност/лихва върху сумите 

по Целевата разплащателна сметка и Резервната сметка, водени в банката-партньор  за 

целия срок на договора. Предложената доходност/лихвата върху сумите по Целевата 

разплащателна сметка и Резервната сметка на годишна база, следва да бъде изразена като 

сума от 3-месечния SOFIBOR и съответната надбавка, която се предлага от 

банката.Надбавката следва да се посочи с число, като абсолютна математическа величина, 

а не като процент или друг математически израз. Предложената лихва следва да е различна 

от нула и да е положително число. Предложената лихва следва да се определи само чрез 3-

месечния SOFIBOR и съответната предложена надбавка, като не е допустимо да се 

предлага друг начин за определяне на лихвата. За целите на оценката на предложенията на 

банките и с оглед на равнопоставеност на участниците, при определяне на предложената 



25 

 

лихва от всеки участник по тази сметка ще бъде използвана стойността на 3-месечния 

SOFIBOR към 09.05.2012 г.  

5.3. Срок на валидност на офертата, съобразен с изискванията на това Задание;  

5.4. Информация за присъден и неоттеглен (валиден и към момента на подаване на 

офертата ) рейтинг на банката и за датата на последна актуализация от една от следните 

рейтингови агенции: “Стандарт енд Пуърс” (Standard and Poor's), Мудис (Moody's Investors 

Service), Фич (Fitch IBCA). 

 5.5. Декларация от лицата, подписали офертата, че офертата на банката отговоря 

изцяло на всяко едно от посочените изисквания в това Задание и  че банката е съгласна и 

приема, ако бъде класирана на първо място, тези изисквания да бъдат включени в 

договора, който ще бъде сключен с банката и че съдържанието на този договор ще 

отговаря изцяло на изискванията на това Задание – по желание на банката тази декларация 

може да се представи като отделен документ, представен с офертата..  

5.6. Ценово предложение, съобразено с изискванията на това Задание. Ценовото 

предложение следва да е поставено в отделен запечатан, непрозрачен по-малък плик, поставен в 

плика, с който се представя офертата. Върху плика, съдържащ ценовото предложение, трябва да се 

съдържа текст: „Ценово предложение на ... /посочва се името на банката/ за изпълнение на 

функциите на банка–партньор на  „Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД”. 

Ценовото предложение следва да включва размера на предложената от банката: Комисионна за 

изпълнение на функциите и Комисионна при отказано финансиране.  

6. Офертата следва да е подписана от лице/лица, които имат право да представляват 

по закон банката, включително прокуристи или от техен пълномощник, упълномощен с 

нотариално заверено пълномощно, от чието съдържание е видно, че пълномощникът 

разполага с представителна власт да подаде оферта пред ФУГРС със съдържание, 

отговарящо на изискванията на това Задание.     

7. Офертите на банките трябва да бъдат придружени от следните документи, които 

следва да са на български език или на чужд език, но придружени от превод на български 

език, извършен от заклет преводач:  

7.1. Ако банката е чуждестранно лице и няма единен идентификационен код, 

съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър - документ за регистрация на 
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банката в търговски или друг подобен регистър - копие, заверено от банката с подпис, 

печат и гриф „Вярно с оригинала”.  

7.2 Ако банката е чуждестранно лице и няма единен идентификационен код, съгласно 

чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър - удостоверение за актуално състояние – 

оригинал или заверено копие (копие, заверено от банката с подпис, печат  и гриф „Вярно с 

оригинала”), издадено от съответния съд или друг орган не по-рано от 3 месеца преди 

крайната дата за подаване на офертите, или заверено от банката с подпис, печат  и гриф 

„Вярно с оригинала” копие на еквивалентен документ, отразяващ актуалното състояние, 

издаден от съдебен или административен орган от държавата, в която участникът е 

установен или регистриран; 

7.3. Документ/и, удостоверяващ наличието на присъден и неоттеглен (валиден и към 

момента на подаване на офертата ) кредитен рейтинг с оценка, не по-ниска от:  а) ВВВ-, 

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

от Moody’s., включително и датата на последна актуализация на рейнинга – оригинал или 

копие, заверено с гриф «Вярно с оригинала», име и фамилия, собственоръчен подпис със 

син цвят на лице, представляващо банката и свеж печат на банката.  

7.4. Нотариално заверено пълномощно, ако офертата е подписана от пълномощник, а 

не от законните представители/прокуристи на банката - оригинал или копие, заверено с 

гриф «Вярно с оригинала», име и фамилия, собственоръчен подпис със син цвят на лице, 

представляващо банката и свеж печат на банката. 

8. Документите на чужд език, представени с офертата, следва да са придружени от 

превод на български език, извършен от заклет преводач.  

9. Оферти, които не отговарят на изискванията, установени в това Задание, няма да 

бъдат разглеждани и оценявани от ФУГРС.    

10. ФУГРС има право да събира допълнителна информация и да иска разяснения по 

представените оферти, както и да извършва проверка относно верността на данните, 

посочени в офертите и придружаващите ги документи.   
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ХІ. Сключване на договор 

С класирания на първо място и определен за изпълнител участник възложителят 

сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка.  

ХІІ. Начална дата и срок за изпълнение на договора  

Срокът на изпълнение на функциите на банката - партньор е три години, считано от 

датата на сключване на договора, с опция за продължаване на този срок с още две години, 

при условие, че нито една от страните по договора не възрази срещу продължаването на 

срока на договора.  

Тригодишният срок е определен с оглед прогнозната стойност на поръчката и 

очакванията относно начина на усвояване на ресурса на новото дружество, предвид  

определената крайна дата за усвояване на Условния заем по оперативното споразумение – 

до 30 юни, 2015 г. Опцията за продължаване на срока е предвидена при условие, че 

първоначално не стартират много проекти и в рамките на удължения срок – стойността на 

поръчката не надхвърли 60 000 лева, с оглед праговете, при които е допустимо провеждане 

на процедура по глава 8-а на ЗОП. 

 ХІІ. Условия за сключване на договор за обществена поръчка  

Преди подписване на договор, участникът, определен за изпълнител, следва да 

представи: 

1. Свидетелство за съдимост на лицата/представляващи банката. 

2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП. 

3. Удостоверение от съответната ТД на НАП, за липса на задължения към държавата 

по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК; 

4. Удостоверение от съответната община, за липса на задължения към общината по 

смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК; 

5. Документ/и, удостоверяващ наличието на присъден и неоттеглен (валиден и към 

момента на подаване на офертата ) кредитен рейтинг с оценка, не по-ниска от:  а) 

ВВВ-, присъдена от рейтинговите агенции  Standard & Poor’s или Fitch, или б) Ваа3, 

присъдена  от Moody’s., включително и датата на последна актуализация на рейнинга 
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– оригинал или копие, заверено с гриф «Вярно с оригинала», име и фамилия, 

собственоръчен подпис със син цвят на лице, представляващо банката и свеж печат на 

банката; 

6. Данни за банковата сметка на изпълнителя; 

7. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от 

упълномощено лице.  

 

Неразделна част от това Задание са Приложение № 1 и Приложение № 2.  

Лица за контакт във връзка с поръчката:   

Надя Йорданова Данкинова – на длъжност Изпълнителен директор на ФУГРС, 

телефон: 02 9882310, мобилен 0882 500055,  

Десислава Лозанова Иванова – Атанасова– на длъжност член на УС на ФУГРС, 

телефон: 0897 938 911, e-mail: desislava.lozanova@gmail.com  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ НА  БАНКА - ПАРТНЬОР 

1.Разглежда и оценява искания за финансиране, в съответствие с инвестиционната 

политика, Правилата за финансиране, утвърдените политики  и всички вътрешни правила 

и процедури на „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ” ЕАД в 

областта на предоставяне на финансиране на проекти, както и съгласно вътрешните 

правила на банката-партньор  за управление и оценка на рисковете и за оценка на 

кредитоспособност, като извършва: 

 оценка на риска и финансовите показатели на проектите, предмет на  

исканията за предоставяне на финансиране на проекти за градско развитие на София,  

 проверка дали проектът изпълнява финансовите критерии за допустимост на 

финансирането; 

 оценка на кредитоспособността на лицата, кандидатстващи за финансиране. 

 

2. За всяко подадено искане за финансиране  прави справка в Централния кредитен 

регистър, воден от БНБ,  за задлъжнялостта на лицето, което кандидатства за финансиране; 

3. Подготвя мотивирано предложение до Инвестиционния комитет на „ФОНД ЗА 

УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ” ЕАД за одобряване или отхвърляне на  

искането за финансиране и за параметрите и условията, при които да се предостави 

финансирането. Предложението се представя в срок и със съдържание, определени според 

вътрешните правила на „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ” 

ЕАД; 

4. Администрира предоставените кредити или други финансирания,  предоставени 

от „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ” ЕАД /без 

съфинансирането на ниво градски проект/, включително и процеса на погасяване на 

задълженията на финансираното лице към „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО 
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РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ” ЕАД, съгласно приетия погасителен план и условията по 

договорите с „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ” ЕАД. 

Поддържа съответната отчетност относно усвояването и издължаването на 

финансиранията и относно изпълнението на договорите, сключени от „ФОНД ЗА 

УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ” ЕАД.  Следи за плащанията по 

лихвите и главниците съгласно условията на проекта; 

5. Води и обслужва  банковите сметки на „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО 

РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ”ЕАД, във връзка с  финансиране на проекти за градско 

развитие, съгласно споразуменията за проектно финансиране и споразуменията за 

съфинансиране на ниво ФУГРС, включително води Целевата разплащателна сметка и 

Резервната сметка по смисъла на Оперативното споразумение между „ФОНД ЗА 

УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ”ЕАД и ЕИБ, както  и осигурява и 

поддържа на предложената доходност по Целевата разплащателна сметка и Резервната 

сметка за целия срок на договора, без оглед на наличността и извършените транзакции от 

последните сметки. Банката няма да има право да събира от фонда такси и комисионни за 

обслужването на сметките на „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА 

СОФИЯ”ЕАД,  във връзка с  финансиране на проекти за градско развитие, включително 

за извършваните от нея транзакзции/преводи към банковите сметки на лицата, получили 

финансиране, по които сметки ще се извърша усвояването и погасяването на 

предоставените като финансиране суми.  

6. Води банковите  сметки на лицата, получили финансиране, по които сметки ще 

се извърша усвояването и погасяванено на предоставените като финансиране суми.  

7. Регистрира кредитите, отпуснати от „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО 

РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ” ЕАД, в БНБ; 

8. Изготвя регулярни отчети, с форма и съдържание, определени от „ФОНД ЗА 

УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ”  ЕАД., които предоставя на „ФОНД 

ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ”  ЕАД. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

 

СКАЛА НА КРЕДИТНИТЕ РЕЙТИНГИ ПО АГЕНЦИИ  

 

   

Moody's S&P Fitch 

Aaa AAA AAA 

Aa1 AA+ AA+ 

Aa2 AA AA 

Aa3 AA- AA- 

A1 A+ A+ 

A2 A A 

A3 A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ 

Baa2 BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ 

Ba2 BB BB 

Ba3 BB- BB- 

B1 B+ B+ 

B2 B B 

B3 B- B- 

Caa CCC+ CCC 

… … … 

C D D 
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