
 
 

                                           

 
   УТВЪРДИЛ:……………/п/………………… 

                Управител на „В и К” ЕООД - Хасково  

                                                                                      /инж.Тодор Марков/ 

 

ПРОТОКОЛ  

Днес 24.06.2019 г., в 11:00 часа, в Заседателна зала на етаж № 5 на „В и К” 

ЕООД, гр. Хасково в изпълнение на Заповед № 152/31.05.2019 г. на Управителя 

на „В и К” ЕООД гр. Хасково се събра комисия  в състав: 

1. Снежана Маркова – Гл. счетоводител на „В и К” ЕООД; 

2. Аднан Адил – юрисконсулт в отдел „Правен” на „В и К” ЕООД; 

3. Екатерина Влахова – юрист – външен експерт; 

4. Красимир Караиванов – зам.-главен счетоводител на „В и К” ЕООД; 

5. Антон Вълчев – юрисконсулт в отдел „Правен” на „В и К” ЕООД; 

със задача да разгледа, оцени и класира подадените оферти от участниците в 

избор на финансова институция за отпускане на кредит за финансиране на 

дейности на „В и К” ЕООД -Хасково. 

 В определения от управителя на „ВиК” ЕООД срок, продължен с 
допълнителни 5 дни до 21.06.2019г. – 17.00 часа   е  постъпила една оферта с вх. 
№ 29/13.06.2019 г. в от „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД, гр. София, р-н. „Красно 
село“, бул. „Ген. Тотлебен“ №8, ЕИК 121884560.  

На откритото заседание проведено на 24.06.2019г. от 11 часа, присъства 
представител на участника – Румен Кирев Данев – директор на финансов 
център Хасково. 

 Преди да пристъпи към отваряне на офертата членовете на комисията 
подписаха декларации за липса на конфликт на интереси и спазване на тайна. 

 Членът на комисията Екатерина Влахова отвори плика с офертата на 
участника и комисията констатира, че офертата съдържа следните документи: 

1. Списък на документите съдържащи се в офертата; 



 
 

2. Представяне на участника - Приложение № 1 в оригинал; 
3. Разпечатка от ТР към АВ за удостоверяване на ЕИК и актуално състояние 

– разпечатка; 
4. Лиценз за извършване на банкова дейност на територията на Република 

България, издаден от БНБ – заверено копие; 
5. Декларация за клонова мрежа на Търговска банка Д АД; 
6. Декларация - Приложение № 4 в оригинал – 6 броя; 
7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по 

Приложение  №5 в оригинал – 2 броя; 
8. Техническо предложение по  Приложение №2 в оригинал; 
9. Ценово предложение по Приложение №3 в оригинал /в отделен плик/; 

 Трима членове на комисията подписаха техническото, ценовото 

предложения и плика на ценовото предложение.  

 С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

Комисията продължи работата си по оценка на съответствието на документите 

с извикванията в Заповед № 152/13.05.2019г.  

Офертата съдържа следните условия: 

1. Срок на валидност на офертата- 60 /шестдесет/ дни. 

2. Размер на инвестиционен кредит – до 3 000 000 лева; 

3. Срок з изпълнение на писмена заявка за отпускане на транш по кредита – 1 

работен ден; 

4. Срок за погасяване на кредита – 120 месеца; 

5. Годишен лихвен процент формиран от тримесечен ЮРИБОР плюс надбавка 

до 3,5 % - 3.5 %; 

6. Такса за управление и обработка на предоставения кредит – 0,5%; 

7. Наказателна лихва (неустойка) при забава и просрочване на погасителна 

вноска – 5,0 %; 

8. Такса за разглеждане и обработка – 0 лева.  

Комисията след като разгледа представените документи констатира, че 
оферта отговаря на изискванията и е валидна според изискванията за 
предоставяне на дългосрочен заем на „В и К” ЕООД, при условията определени 
със Заповед  №152/13.05.2019 г. на управителя на дружеството.  

С оглед на горното комисията единодушно реши: допуска участника до 
участие в оценяването на техническо предложение и предлагана цена.  



 
 

1. Комисията преминава към оценяване на допуснатия участник по 
предварително обявената методика, съгласно Заповед №152/13.05.2019г., 
както следва: Методиката за оценяване се извършва по критерия 
„Икономически най-изгодна оферта”, по показатели за избор и методика за 
оценка: 
 

Комплексната оценка на офертите (КО) се изчислява по следната формула: КО 

= 10% НК + 90% КК,  където:  

НК - Неколичествен критерий,  

КК - Количествени критерии. 

Нк - Предложен срок за изпълнение на писмена заявка за отпускане на транш 

от кредита с максимален брой точки - 10 т. Определя се в зависимост от 

предложения срок за изпълнение на писмена заявка за отпускане на транш по 

кредита, като максималният брой точки получава   офертата   на   участника,    

предложил   най-кратък    срок    за изпълнение на заявката. Всяко следващо 

предложение получава с 2 (две) точки по-малко от предходното. 

Участниците посочват срока за изпълнение на писмена заявка за отпускане на 

транш по кредита в работни дни, но не по-кратък от 1 (един) работен ден и не 

по-дълъг от 3 (три работни) дни. 

Количествените критерии се изчисляват по формулата: 

КК =К1 + К2 + К3 + К4, където: 

К1 - Годишен лихвен процент за редовен дълг върху усвоената част от кредита,  

определен   като  сбор  от  тримесечния  ЮРИБОР  плюс процентни пункта 

надбавка с максимален брой точки - 60 т. 

Максималният брой точки получава офертата на участника, предложил най-

нисък   лихвен   процент.   Точките   на   останалите   участници   се изчисляват 

пропорционално по следната формула: 

К1 = Imin /Ip 100 х 60%, където:  

К1- точки, които получава дадена оферта;  

Imin - оферта с най-нисък лихвен процент;  

Ip - лихвен процент на съответната оферта. 

К2 - Такса за управление и обработка на предоставения кредит, с максимален 

брой точки - 5 т. 



 
 

Максималният брой точки получава офертата на участника, предложил най-

нисък размер на такса за управление и обработка на предоставения кредит. 

Точките на останалите Участници се изчисляват пропорционално по следната 

формула: 

К2 = (Ттах - Тp) / (Ттах - Тmin) х 100 х 5%, където: К21 - точки, които получава 

дадена оферта; 

Ттах - оферта с максимално предложена такса за управление и обработка на 

кредита; 

Тmin - оферта с най-нисък размер на такса за управление и обработка на 

кредита; 

Тp - размер за таксата за управление и обработка на кредита на съответната 

оферта. 

K3 - Наказателна лихва при забава и просрочване на погасителна вноска - 

образува се като сбор от годишния лихвен процент (К1) плюс надбавка, с 

максимален брой точки - 15 т. 

Максималният брой точки получава офертата на участника, предложил най-

ниска наказателна лихва. Точките на останалите Участници се изчисляват 

пропорционално по следната формула: 

КЗ = Pmin / Pp х 100 х 15%, където:  

К3 - точки, които получава дадена оферта;  

Pmin - оферта с най-ниска наказателна лихва;  

Pp - наказателна лихва на съответната оферта. 

К4 - Такса за разглеждане и обработка на искането за кредит (еднократна),  с 

максимален брой точки -10 т. 

Максималният брой точки получава офертата на участника, предложил най-

нисък размер на такса за разглеждане и обработка на искането за кредит. 

Точките на останалите Участници се изчисляват пропорционално по следната 

формула: 

К4 = (ТRmах - Tri) / (TRmax - TRmin) х 100 x 10%, където:  

К4 - точки, които получава дадена оферта; 

ТRmax - оферта с предложен най-висок размер на такса за разглеждане и 

обработка на кредита; 



 
 

ТRmin - оферта с най-нисък размер на такса за разглеждане и обработка на 

кредита; 

Тri - размер на таксата за разглеждане и обработка на кредита на съответната 

оферта. 

Посочените такси следва да са конкретни и да не съдържат условия. При 

представяне на индикативни стойности или такива с условия, на участника ще 

бъдат присъдени 0 (нула) точки по съответния показател.  

Комисията пристъпи към оценяване на офертата на участника по показатели: 

Нк - Предложен срок за изпълнение на писмена заявка за отпускане на 
транш от кредита = 10 точки 

К1- Годишен лихвен процент за редовен дълг върху усвоената част от 
кредита,  определен   като  сбор  от  тримесечния  ЮРИБОР  плюс 
процентни пункта надбавка = 60 точки 

К2 - Такса за управление и обработка на предоставения кредит = 5точки 

К3 - Наказателна лихва при забава и просрочване на погасителна вноска=15 
точки 

К4 - Такса за разглеждане и обработка на искането за кредит (еднократна) = 
10 точки 

КК =К1 + К2 + К3 + К4= 60+5+15+10=90 точки 

Комисията спазвайки указаната методика извърши комплексна оценка: 

КО = КК + НК= 90 т. + 10 т. =100 т. 

 
С оглед на горното, комисията класира участника: 

1. „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД, гр. София – 100т. 

 Комисията предлага на управителя на „В и К” ЕООД след одобрение на 

едноличния собственик на капитала - МРРБ да сключи договор за банков 

кредит в размер на 3 000 000 лв. с „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД, гр. София, р-н 

„Красно село“, бул. „Ген. Тотлебен“ №8, ЕИК 121884560 със участника 

„ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД, гр.София. 

 Комисията приключи работата си с предаване на протокола на 
управителя. Комисията закри своето заседание на 24.06.2019 г. в  13.40 часа. 

 Настоящият протокола да се изпрати до всички участници в 
процедурата. 

 



 
 

Комисия в състав : 

1. Снежана Маркова – ………………………………. 

2. Аднан Адил – ……………………………………… 

3. Екатерина Влахова – ……………………………… 

4. Красимир Караиванов – ………………………… 

5. Антон Вълчев – ……………...........……………….. 

 

/Подписите  са заличени съгласно ЗЗЛД/ 


