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Приложение №2 
 
 
 

До УПРАВИТЕЛЯ НА “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Хасково, ул. 
“Сакар” № 2 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 
 

ОТ: 
 

………………………………………………………………………………………… 
(наименование на Участника) 

 
Седалище и адрес на управление: .............................................................................., 

адрес за кореспонденция: ............................................................................................, 

телефон: .............................., факс: .............................., е-mail: .................................., 

ЕИК: ...................................; Идентификационен № по ДДС: ..................................., 

представлявано от: ......................................................................................................., 

в качеството му на: ....................................................................................................... 

 
ОТНОСНО:  

Участие в процедура за избор на изпълнител на финансова услуга с предмет:  
“Избор на изпълнител на финансова услуга за предоставяне на кредит размер до 3 000 
000.00 лева ” 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Представляващият “Водоснабдяване и канализация ” ЕООД, гр. 
Хасково 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ, 
След запознаване с поканата и приложенията към нея относно избор на изпълнител 

на финансова услуга за отпускане на дългосрочен кредит при условията на Приложение № 
3 към чл. 13б - “Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от 
кредитни или финансови институции” от Правилника за реда за упражняване правата на 
държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, в размер до 3 000 000.00 
лева, срещу втори по ред залог на бъдещи вземания и първа по ред ипотека върху имоти 
собственост на дружеството в гр. Хасково на ул. „Банска“ за финансиране на дейности на 
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Хасково, съгласно условията на 
Възложителя, посочени в поканата в качеството си на Изпълнител, предлагаме да изпълним 
услугата в съответствие с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. 

Представяме Ви нашата техническа оферта, която съдържа: 
 

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ 

Описание на предложената финансова услуга за отпускане на целеви, дългосрочен, 



Стр. 2 от 3 

банков кредит: ........................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА 

............................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
Забележка: Участниците описват техническите си възможности за извършване на финансовата 
услуга. 
 

ІІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1. Приемаме да отпуснем дългосрочен банков кредит на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Хасково в размер до 3 000 000.00 (Словом: Три милиона лева 
00 ст.) лева. 

2. Срок за усвояване: 
2.1. За такси за водовземане съдебни разноски, законни и мораторни лихви  - на части 

(траншове) по дейности в срок до 1  (една) година,  считано от датата на подписване на 
договора. Банката ще превежда суми по банкова сметка на Кредитополучателя след 
представена писмена заявка и съответни, относими разходооправдателни документи. 

2.2. За текущи нужди - до 1 един месец, считано от датата на подписване на договора; 
3. Обезпечение - втори по ред особен залог върху съвкупност от настоящи и бъдещи 

вземания от клиенти, в размер на главницата и лихвите за срока на издължаване на кредита; 
Първа по ред договорна ипотека върху имоти собственост на дружеството: сграда, 
предназначение - Административна, делова сграда, площ по док. - 363.000 кв. м., с 
идентификатор: 77195.716.582.1,  сграда, предназначение - сграда за водоснабдяване и/или 
канализация, площ по док. - 33.000 кв. м., с идентификатор: 77195.716.582.4, сграда, 
предназначение - сграда за енергопроизводство, площ по док. - 69.000 кв. м., с 
идентификатор: 77195.716.582.5 , сграда, предназначение - сграда за енергопроизводство, 
площ по док. - 14.000 кв. м., с идентификатор: 77195.716.582.3 , сграда, предназначение - 
сграда за водоснабдяване и/или канализация, площ по док. - 42.000 кв. м., с идентификатор: 
77195.716.582.6, сграда, предназначение - Сграда за водоснабдяване и/или канализация, 
площ по док. - 55.000 кв. м., с идентификатор: 77195.716.582.2, Поземлен имот, площ по док. - 
20176.000 кв. м. , с идентификатор: 77195.716.582 , всички гореописани на адрес в гр. Хасково, 
общ. Хасково, ул. "Банска". 

5. Предложение за изпълнение на финансовата услуга - неколичествен показател 
за оценка на офертата: 

Предложен срок за изпълнение на писмена заявка за отпускане на транш по 
кредита: .......... (.......................................) работни дни от представяне на писмена заявка. 
Забележка: Участниците посочват срока в работни дни, но не по-кратък от 1 (един) работен 
ден и не по-голям от 3 (три) работни дни, считано от датата на представяне на писмена заявка 
за отпускане на транш по кредита. 
 

ІV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Срокът за погасяване  на кредита е до 120 (сто и двадесет) календарни месеца, 
считано от датата на подписване на договора. 

2. Без гратисен период за погасяване на кредита. 
3. Условия на погасяване - погасителен план с равни месечни вноски : 
3.1. Начин на погасяване на главницата по кредита - на равни 120 (сто и двадесет) 

месечни вноски; 
3.2. Лихва - върху остатъчния кредит. 
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V. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО; ОТГОВОРНОСТ 

1. Поемаме гаранция за качеството на възложените услуги, които ще извършим за 
изпълнение на поръчката. 

2. Поемаме гаранция за качествено изпълнение на поръчката в описания вид и 
обхват. 

3. Съгласни сме и се задължаваме да отпуснем кредита при условията заявени от нас в 
ценовото предложение, в което сме посочили конкретните  параметри на кредита, касаещи 
годишен лихвен процент, такса за управление и обработка, наказателна лихва при забава и 
просрочване на погасителна вноска, такса за разглеждане и обработка на искането за кредит 
(еднократна), такса за ангажимент за неусвоената част от кредита. 

4. Задължаваме се преди подписване на договора да внесем гаранция за изпълнение 
на договора под формата на парична сума или банкова гаранция в размер на 2% от 
стойността на договора. 

5. Декларираме, че за срока на действие на договора за банков кредит няма да 
изискваме от Възложителя да ползва съпътсващи услуги, няма да изискваме възложителя да 
пренасочва обороти към институцията, която представляваме, няма да изкисваме закриване 
на банкови сметки в други банки.  

 
VІ. ДРУГИ 

............................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

(по преценка на Участника) 
 

При така предложените условия от нас в нашата ценова оферта сме включили всички 
разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 
съответствие с гореописаната оферта. 
 
 
 

__________ 2019 г.   Подпис и печат: ________________ 
 (дата на подписване)         
             
       _____________________________________ 

_________________       (длъжност на представляващия Участника) 
 (място на подписване)         
       _____________________________________ 
         (име и фамилия) 
 

Упълномощен да подпише офертата от името и за сметка на 
....................................................................................................... (посочете фирмата на участника) 
........................................................................................................................ (посочете името и 
длъжността на упълномощеното лице). 


