ПРОТОКОЛ № 3
Днес, 02.07.2021 г. в 13.30 часа в заседателната зала – етаж 2 в сградата на Община
Чирпан, се проведе трето заседание на комисията, назначена със заповед № РД-09-506/
22.06.2021 г. на кмета на Община Чирпан във връзка с оценка на окончателно представена
оферта след проведени преговори с единствения участващ и допуснат кандидат в процедурата
за избор на финансова или кредитна институция, стартирала със Заповед №РД-09439/27.05.2021 г.
Назначената комисия е в състав:
Председател: Виктория Димова Янкова – Секретар на Община Чирпан
Членове:
1. Лиляна Танева Атанасова – Главен юрисконсулт
2. Донка Атанасова Нарлиева – Главен експерт „Бюджет и човешки ресурси”
3. Катя Неделчева Даскалова – Главен специалист „счетоводител”
4. Димитър Иванов Митрев – Юрисконсулт
Резервни членове на комисията:
1. Карина Петкова Ковачева – Стажант одитор
2. Христина Иванова Христова-Косева – Старши експерт „Общински поземлен фонд,
наеми и концесии”
Председателят на комисията откри заседанието, като докладва, че е получено писмо с
вх. №17-00-23/30.06.2021 г. от „Търговска банка Д” АД, съдържащо разяснения по поставените
въпроси в Протокол №2 от 24.06.2021 г. относно:
1. Начина на плащане на таксата за управление на кредит - към погасителна вноска или
еднократно веднъж годишно – банката уточнява, че за първата година от срока на
кредита, таксата е платима не по-късно от първо усвояване по кредита върху пълния
одобрен размер. За втората и всяка следваща - в началото на всеки 12-месечен
период, изчислена като процент от остатъчната главница.
2. Възможността таксата за обслужване на кредит да бъде константна величина –
банката се ангажира да не променя размера на годишната такса управление,
независимо от изменението на индекса на 3М EURIBORQ за период от 24 месеца,
считано от датата на подписване на договора.
3. При евентуално договаряне приема ли се задължително включване като клауза в
договора „без такса при предсрочно погасяване на кредита” – банката приема
задължително включване на такава клауза в договора.
4. При евентуално договаряне приема ли се задължително включване като клауза в
договора „без такса ангажимент” в случай на непълно усвояване на договорения
размер - банката приема задължително включване на такава клауза в договора.
Окончателната оферта на участника в процедурата след проведени преговори по
критерии е както следва:
1. Критерий „Срок на погасяване” – СП

Срока на погасяване, предложен от участника е до 180 (сто и осемдесет) месеца, считано
от датата на подписването на договора за кредит и с възможност за предсрочно погасяване
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. Този показател изцяло съвпада с
условието, определено в решението на Общински съвет Чирпан.
2. Критерий „Максимален лихвен процент” – ЛП
1

Предложението на участника е в размер на 1,8% (едно цяло и осем десети процента)
фиксирана годишна лихва за целия период на погасяване, който не е по-голям от максимално
определения в решението на Общински съвет Чирпан – 3,5%.
3. Критерий „Такса за подаване на искането за кредит” – ТИ
Без такса.
4. Критерий „Такса за управление на кредита” – ТУК
Предлаганият процент на годишна такса за управление е 0,7% (нула цяло и седем десети
процента), формирана от 3М EURIBOR плюс надбавка, но не по-малко от 0,7%, от размера на
остатъчния дълг, като банката се ангажира да не променя размера на годишната такса
управление, независимо от индекса на 3М EURIBOR, за период от 24 месеца, считано от датата
на подписване на договора.
5. Критерий „Максимална надбавка при просрочие” – НП
Без надбавка при просрочие.
6. Максимален срок на усвояване, не по-малък от 6 месеца – СУК
В месеци - 12 (дванадесет) месеца/или фиксирана крайна дата.
7. Гратисен период, предложен в месеци до края на 2021 г. – ГП
В месеци – (дванадесет) месеца/или фиксирана крайна дата.
Предвид горното, комисията счита, че офертата на „Търговска банка Д” АД отговаря на
условията, посочени в процедурата за избор на финансова или кредитна институция и Решение
№288 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Чирпан, като предоставя възможност на кмета на
Община Чирпан да прецени по целесъобразност дали да бъде сключен договор с участника или
да прекрати процедурата поради липса на състезателност.
С извършване на горните действия, комисията приключи работата си и заседанието бе
закрито.
Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 4, ал. 6 от Процедурата за избор на
финансова или кредитна институция в община Чирпан на 05.07.2021 г.
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