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ПРОТОКОЛ № 2 

 

 

Във връзка с Решение № 87/12.04.2017 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП с предмет: „Предоставяне на банкови услуги на ДП 

„Български спортен тотализатор“, по обособени позиции: Обособена позиция I: 

„Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от основна 

кредитна институция (банка)“; Обособена позиция II: „Предоставяне на финансови услуги 

на ДП „Български спортен тотализатор от първа резервна кредитна институция (банка)“; 

Обособена позиция IIІ: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен 

тотализатор от втора резервна кредитна институция (банка)“; Обособена позиция IV: 

„Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от трета 

резервна кредитна институция (банка)“; Обособена позиция V: „Предоставяне на 

финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от четвърта резервна кредитна 

институция (банка)“ 

и в изпълнение на Заповед № 117/18.05.2017 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ и на 

основание чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 104, ал. 1 ЗОП и 54 и чл. 56 ППЗОП, комисия в състав: 

1. Рада Гьонова – Директор ДПОП, при ЦУ на ДП БСТ – председател, 

2. Светла Николова – Главен счетоводител при ЦУ на ДП БСТ, член, 

3. Камелия Стойнева-Дукова – Заместник-главен счетоводител, при ЦУ на ДП БСТ, член, 

се събра в сградата на ЦУ на ДП БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ 

№28, на 06.06.2017 г., в 09.15 часа, за провеждане на закрито заседание, в което да определи 

участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние на обявените критерии 

за подбор, да разгледа и да оцени допуснатите оферти, по показателите, които са различни 

от ценовия, да определи дата и час за провеждане на публично заседание, на което да обяви 

резултатите от извършеното до момента оценяване, да отвори и оповести ценовите 

предложения от офертите на допуснатите участници. 

 

I. Разглеждане на допълнително представени от участници в процедурата 

документи; определяне на участниците, които отговарят на изискванията за 

лично състояние и подбор, поставени от възложителя: 

 

От извършените от комисията до момента действия, отразени в съставения Протокол № 1 

от 26.05.2017 г., в две от подадените оферти - по обособена позиция I: в офертата на 

„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, с вх. № 02-01-699/16.05.2017 г. и по обособена позиция III: 

в офертата на „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД, с вх. № 02-01-702/17.05.2017 г., са установени 

липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор, поради което и на основание чл. 54, ал. 8 ППЗОП, изготвеният от 

Комисията протокол по чл. 54, ал. 7 ППЗОП, е изпратен до всички участници в процедурата 

и е публикуван в Профила на купувача на една и съща датата, а именно: 29.05.2017 г. 

Протоколът е изпратен по електронен път, чрез подписано електронно съобщение, до 

всички участници и е получен от тях на 29.05.2017 г. /доказателства за тези обстоятелства 

са приложени към настоящия протокол/. Така срокът за представяне на нов ЕЕДОП и/или 

допълнителни документи, които съдържат променена и/или допълнена информация от 

участниците „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД и „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД /по отношение 

на които е констатирано несъответствие или липса на информация/, изтича на 05.06.2017 г. 
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В този срок допълнителни документи са представени от участника „УНИКРЕДИТ 

БУЛБАНК“ АД – плик с вх. № 02-01-785/01.06.2017 г. Участникът „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ 

АД не е представил документи. За представянето/непредставянето на документи към 

настоящия протокол е приложен приемателно-предавателен протокол, подписан от 

председателя на комисията и Директор дирекция „Обща администрация“. 

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от 

участника „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД към оферта с вх. № 02-01-699/16.05.2017 г., 

подадена за участие в обособена позиция I: 

След отваряне на плик с вх. № 02-01-785/01.06.2017 г., се установи, че същият съдържа 

следните документи: 2 броя копия на пълномощни за представляващи участника лица, 

които копия са с нотариално удостоверяване на подписите на представляващите по закон 

участника, а самите те са нотариално заверени преписи.  

От извършената от комисията проверка на горепосочените документи и на тези, 

представени първоначално от този участник и описани в Протокол № 1/26.05.217 г. - 

за установяване съответствието на участника „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД с 

поставените от възложителя изисквания - към личното състояние, бе установено че 

същият е представил документи, без в тях да има липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка 

и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с поставените от 

възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на участника „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ 

АД с вх. № 02-01-702/17.05.2017 г., подадена за участие в обособена позиция III: 

По отношение на тази оферта, в Протокол № 1/26.05.2017 г., бе констатирано, че участникът 

е представил всички изискуеми документи за подбор, но представения от него ЕЕДОП не е 

попълнен съобразно изискванията на Възложителя и указанията за попълване на самия 

документ, а именно: 

- В част I „Информация за процедурата за възлагане на обществената поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя“, в уводната част, липсва „позоваване на 

съответното обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз“, 

както и каквато и да е друга информация, която позволява процедурата за възлагане 

на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (например 

препратка към публикация на национално равнище)“, така както е указано в ЕЕДОП; 

Няма попълнена никаква информация в частта „Информация за процедурата за 

възлагане на обществената поръчка“.  

Следва да се има предвид, че информацията в част I от ЕЕДОП е изискуема част от 

съдържанието на този документ и се попълва от участника винаги когато, ЕЕДОП 

не е създаден и попълнен чрез специално създадената от Комисията електронна 

система за ЕЕДОП.  

- В част III, раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 

на Държава членка“, участникът е дал отговор: “Не“, като не е посочил към какво е 

относим той. В Обявлението за обществената поръчка и в Документацията за 

участие – част II Изисквания към участниците, т. 1.10 и т.1.11, е посочено, че: 

„1.10. На основание чл.3, т.8 от ЗАКОН ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И 

ФИНАНСОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ДРУЖЕСТВАТА, РЕГИСТРИРАНИ В 

ЮРИСДИКЦИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ, 
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КОНТРОЛИРАНИТЕ ОТ ТЯХ ЛИЦА И ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ 

СОБСТВЕНИЦИ, дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат пряко или косвено да 

участват в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, 

в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим. 

1.11. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата  

Забележка: При подаване на оферта за участие, липсата на обстоятелствата по 

т.1.9. и т.1.10. се декларират от участника чрез попълване на част III, буква „Г. 

Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“ от 

ЕЕДОП.“ 

 От така попълнения ЕЕДОП не става ясно дали участникът отговаря на тези 

поставени от възложителя и закона /ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и ЗОП/ изисквания. 

 

На следващо място е установено, че представеният ЕЕДОП не е подписан от всички 

задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП. В представения Списък по 

чл. 44, ал. 1 ППЗОП, са посочени поименно 14 лица, които следва да декларират липсата на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1, т. 2 и т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП; същите лица са 

посочени по-долу в Списъка, че са съответно членове на управителния или надзорния орган 

на участника; така посочената информация в Списъка се установява, че е вярна и при 

проверка по партидата на дружеството в Търговския регистър, воден от Агенция по 

вписванията.  В същото време, представеният ЕЕДОП е подписан само от двама от 

задължените лица – двама от изпълнителните директори на банката-участник, които са и 

членове на управителния съвет. От така представения ЕЕДОП не може да се установи, дали 

за членовете на надзорния съвет и за членовете на управителния съвет /без Светослав 

Гаврийски и Росен Станимиров/ на участника, не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т.1, т. 2 и т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП. На основание чл. 41, ал. 1 ППЗОП: „Когато 

изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от 

едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от 

защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното 

състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, 

т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.“. Същото е 

посочено и в Документацията за участие – част. II. Изисквания към участниците, р.4. 

Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор, т. 4.2. 

Предвид така констатираното, на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 ППЗОП във връзка с чл. 104, 

ал. 6 ЗОП, настоящият протокол е бил изпратен на всички участници и публикуван в 

профила на купувача на 29.05.2017 г., като на участникът „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е 

предоставен срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол /29.05.2017 г./, в 

който да представи на настоящата комисия нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. В законовия срок, изтичащ на 

05.06.2017 г., 17:00 часа, този участник не е представил каквито и да са допълнителни 

документи, поради което и с оглед горепосочените нередовности на представения 

ЕЕДОП в офертата му, на основание чл. 57, ал. 1  вр. чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 7 и чл. 55, 

ал. 1, т. 5 ЗОП, поради нарушения на чл. 54, ал. 2, чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. част. II. 

Изисквания към участниците, р.4. Деклариране на лично състояние и съответствие с 

критериите за подбор, т. 4.2 Документацията за участие, а така също и на основание 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20116933
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20116934
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20116935
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20116936
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20116936
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чл. 107, т. 1 ЗОП вр. чл.101, ал. 11 ЗОП и чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, поради 

нарушения на част II Изисквания към участниците, т. 1.10 и т.1.11 от Документацията 

за участие, комисията предлага участникът „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД, да бъде 

отстранен от участие в процедурата.  

 

Предвид извършената до момента проверка за съответствие с поставените от възложителя 

изисквания към личното състояние и критериите за подбор на участниците в настоящата 

процедура по всяка обособена позиция, съобразно представените от тях документи, на 

основание чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 ППЗОП, комисията няма да разглежда техническите 

предложения на участниците: 

- „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД – оферта с вх. № 02-01-705/17.05.2017 

г., подадена за участие в обособена позиция II и на 

- „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД – оферта с вх. № 02-01-702/17.05.2017 г., подадена за 

участие в обособена позиция III,  

ценовите им предложения няма да бъдат отваряни и офертите им няма да бъдат оценявани 

и класирани.  

 

 

II. Разглеждане на допуснатите оферти на участниците в настоящата 

процедура, по обособените позиции, за които са подадени и проверка за 

тяхното съответствие с предварително обявените условия 

 

По обособена позиция I: 

1. Разглеждане на техническото предложение на участника „УНИКРЕДИТ 

БУЛБАНК“ АД с оферта с вх. № 02-01-699/16.05.2017 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

1. предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя: 

Посочени са и са изброени видовете финансови услуги, които ще бъдат предоставени от 

участника, както и условията по предоставянето им, за които се установи, че не са в 

противоречие с техническата спецификация на предмета на поръчката по съответната 

обособена позиция. Не са поставени условия, обвързващи предоставянето на дадена услуга 

с право на Изпълнител, без изричното и нарочно съгласие от представляващия 

Възложителя, да събира дължими му суми от сметките, открити при него, респективно – да 

блокира такива суми; със задължение на Възложителя да се откаже предварително от свои 

права и/или да даде съгласие за упражняване на права, за които по закон се изисква изрично 

такова. Не са поставени условия, които ще доведат до промяна в ценовата оферта.   

Посочен и обоснован е начина,  посредством който се защитава и повишава сигурността на 

платформата за интернет банкиране.  

Посочен е броят работни дни за обслужване на междубанково плащане, в зависимост от 

момента на подаване на нареждането за плащане, вкл. по електронен път.  

Посочен е броят населени места в страната, в които участникът разполага с 

клонове/офиси/поделения, др. под., чрез които ще се предоставят услугите, предмет на 

настоящата поръчка, както и същите са изброени, съобразно изискванията на възложителя.  
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Посочен е броят картови продукти и вид, чрез които може да бъде предоставяна услугата 

приемане на плащания с карти на залози за участие в организираните от БСТ хазартни игри 

и изплащания на печалби през виртуална среда чрез виртуално терминално устройство ПОС 

в режим он-лайн.  

Посочена е и е обоснована надеждността на предлаганата от участника защита и сигурност 

на плащания с карти на залози за участие в организираните от БСТ хазартни игри през 

виртуална среда чрез виртуално терминално устройство ПОС в режим он-лайн. 

Посочени са броят работни дни за предоставяне на информация по салдата на сметките на 

възложителя и начислените по тях лихви, считано от деня следващ този на подаване 

искането. 

2. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от представляващия 

участника; 

3. декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващия участника; 

4. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващия участника. 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката с поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на 

участника „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД отговаря на предварително обявените 

условия и комисията пристъпи към оценка на офертата по показателите, различни от 

ценовия. 

 

По обособена позиция II: 

1. Разглеждане на техническото предложение на участника „ЮРОБАНК 

БЪЛГАРИЯ“ АД с оферта с вх. № 02-01-706/17.05.2017 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

1. предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя. 

Посочени са и са изброени видовете финансови услуги, които ще бъдат предоставени от 

участника, както и условията по предоставянето им, за които се установи, че не са в 

противоречие с техническата спецификация на предмета на поръчката по съответна 

обособена позиция. Не са поставени условия, обвързващи предоставянето на дадена услуга 

с право на Изпълнител, без изричното и нарочно съгласие от представляващия 

Възложителя, да събира дължими му суми от сметките, открити при него, респективно – да 

блокира такива суми; със задължение на Възложителя да се откаже предварително от свои 

права и/или да даде съгласие за упражняване на права, за които по закон се изисква изрично 

такова. Не са поставени условия, които ще доведат до промяна в ценовата оферта.   

Посочен и обоснован е начина,  посредством който се защитава и повишава сигурността на 

платформата за интернет банкиране.  
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Посочен е броят работни дни за обслужване на междубанково плащане, в зависимост от 

момента на подаване на нареждането за плащане, вкл. по електронен път.  

Посочен е броят населени места в страната, в които участникът разполага с 

клонове/офиси/поделения, др. под., чрез които ще се предоставят услугите, предмет на 

настоящата поръчка, както и същите са изброени, съобразно изискванията на възложителя.  

Посочен е броят картови продукти и вид, чрез които може да бъде предоставяна услугата 

приемане на плащания с карти на залози за участие в организираните от БСТ хазартни игри 

и изплащания на печалби през виртуална среда чрез виртуално терминално устройство ПОС 

в режим он-лайн.  

Посочена е и е обоснована надеждността на предлаганата от участника защита и сигурност 

на плащания с карти на залози за участие в организираните от БСТ хазартни игри през 

виртуална среда чрез виртуално терминално устройство ПОС в режим он-лайн. 

Посочени са броят работни дни за предоставяне на информация по салдата на сметките на 

възложителя и начислените по тях лихви, считано от деня следващ този на подаване 

искането. 

2. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от представляващия 

участника; 

3. декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващия участника; 

4. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващия участника. 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката с поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на 

участника „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД отговаря на предварително обявените 

условия и комисията пристъпи към оценка на офертата по показателите, различни от 

ценовия. 

 

По обособена позиция III: 

1. Разглеждане на техническото предложение на участника „ЦЕНТРАЛНА 

КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД с оферта с вх. № 02-01-704/17.05.2017 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

1. предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя. 

Посочени са и са изброени видовете финансови услуги, които ще бъдат предоставени от 

участника, както и условията по предоставянето им, за които се установи, че не са в 

противоречие с техническата спецификация на предмета на поръчката по съответна 

обособена позиция. Не са поставени условия, обвързващи предоставянето на дадена услуга 

с право на Изпълнител, без изричното и нарочно съгласие от представляващия 

Възложителя, да събира дължими му суми от сметките, открити при него, респективно – да 

блокира такива суми; със задължение на Възложителя да се откаже предварително от свои 
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права и/или да даде съгласие за упражняване на права, за които по закон се изисква изрично 

такова. Не са поставени условия, които ще доведат до промяна в ценовата оферта.   

Посочен и обоснован е начина,  посредством който се защитава и повишава сигурността на 

платформата за интернет банкиране.  

Посочен е броят работни дни за обслужване на междубанково плащане, в зависимост от 

момента на подаване на нареждането за плащане, вкл. по електронен път.  

Посочен е броят населени места в страната, в които участникът разполага с 

клонове/офиси/поделения, др. под., чрез които ще се предоставят услугите, предмет на 

настоящата поръчка, както и същите са изброени, съобразно изискванията на възложителя.  

Посочен е броят картови продукти и вид, чрез които може да бъде предоставяна услугата 

приемане на плащания с карти на залози за участие в организираните от БСТ хазартни игри 

и изплащания на печалби през виртуална среда чрез виртуално терминално устройство ПОС 

в режим он-лайн.  

Посочена е и е обоснована надеждността на предлаганата от участника защита и сигурност 

на плащания с карти на залози за участие в организираните от БСТ хазартни игри през 

виртуална среда чрез виртуално терминално устройство ПОС в режим он-лайн. 

Посочени са броят работни дни за предоставяне на информация по салдата на сметките на 

възложителя и начислените по тях лихви, считано от деня следващ този на подаване 

искането. 

2. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от представляващия 

участника; 

3. декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващия участника; 

4. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващия участника. 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката с поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на 

участника „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД отговаря на 

предварително обявените условия и комисията пристъпи към оценка на офертата по 

показателите, различни от ценовия. 

 

По обособена позиция V: 

1. Разглеждане на техническото предложение на участника „ИНВЕСТБАНК“ АД 

с оферта с вх. № 02-01-703/17.05.2017 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

1. предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя. 

Посочени са и са изброени видовете финансови услуги, които ще бъдат предоставени от 

участника, както и условията по предоставянето им, за които се установи, че не са в 

противоречие с техническата спецификация на предмета на поръчката по съответна 
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обособена позиция. Не са поставени условия, обвързващи предоставянето на дадена услуга 

с право на Изпълнител, без изричното и нарочно съгласие от представляващия 

Възложителя, да събира дължими му суми от сметките, открити при него, респективно – да 

блокира такива суми; със задължение на Възложителя да се откаже предварително от свои 

права и/или да даде съгласие за упражняване на права, за които по закон се изисква изрично 

такова. Не са поставени условия, които ще доведат до промяна в ценовата оферта.   

Посочен и обоснован е начина,  посредством който се защитава и повишава сигурността на 

платформата за интернет банкиране.  

Посочен е броят работни дни за обслужване на междубанково плащане, в зависимост от 

момента на подаване на нареждането за плащане, вкл. по електронен път.  

Посочен е броят населени места в страната, в които участникът разполага с 

клонове/офиси/поделения, др. под., чрез които ще се предоставят услугите, предмет на 

настоящата поръчка, както и същите са изброени, съобразно изискванията на възложителя.  

Посочени са броят работни дни за предоставяне на информация по салдата на сметките на 

възложителя и начислените по тях лихви, считано от деня следващ този на подаване 

искането. 

2. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от представляващия 

участника; 

3. декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващия участника; 

4. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващия участника. 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката с поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на 

участника „ИНВЕСТБАНК“ АД отговаря на предварително обявените условия и 

комисията пристъпи към оценка на офертата по показателите, различни от ценовия. 

 

На основание чл. 57, ал. 2 ППЗОП, комисията пристъпи към 

III. Оценка на офертите на допуснатите участници по показатели, обхващащи 

параметри от техническото им предложения: 

 

По обособена позиция I: 

1. Оценка на офертата на участника „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД по 

показатели, обхващащи параметри от техническото му предложение: 

Съгласно посоченото в документацията за участие, оценката на предложенията в офертите, 

подадени за тази обособена позиция се извършва по критерия „икономически най-изгодната 

оферта“, като показателите за оценка са Технически /неколичествен/ и Финансов 

/количествен/: 

 

Технически /неколичествени/ показатели /Нк/, посочени в Документацията и начина на 

оценка е: 
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„1. Начин, посредством който се защитава и повишава сигурността на платформата 

за интернет банкиране /Нк1/ - максимален брой точки: 10 т. 

На всяка оферта се присъждат точки в зависимост от направеното предложение, като 

оферти, в които е предложена защита и сигурност на платформата за интернет банкиране 

чрез: 

- електронен подпис – получават 10 т.; 

- генератор на еднократни пароли – получават 5 т.; 

- други – 1 т.  

 

2. Начин, посредством който се осигурява сигурността на плащанията в интернет 

/Нк2/ – максимален брой точки:10 т. 

На всяка оферта се присъждат точки в зависимост от направеното предложение, като 

оферти, в които е предложена защита и сигурност на плащания с карти на залози за участие 

в организираните от БСТ хазартни игри през виртуална среда чрез виртуално терминално 

устройство ПОС в режим он-лайн чрез: 

- Повече от една/допълнителна/ парола/код за сигурност на клиент (3D secure) – 

получават 10 т.; 

- Една парола/код за сигурност на клиент – получават 3 т. 

 

3. Картови продукти /Нк3/ - оценява се общия брой предложени картови продукти, чрез 

които може да бъде предоставяна услугата приемане на плащания с карти на залози за 

участие в организираните от БСТ хазартни игри през виртуална среда чрез виртуално 

терминално устройство ПОС в режим он-лайн – максимален брой точки:10 т. 

Точките, които получава даден участник се изчисляват по следната формула: 

   Брой картови продукта на съответния участник 

Нк 3 =  ----------------------------------------------------------------------------------- х 10 

  Най-голям брой картови продукта,   предложен от някой 

  от участниците 

 

4. Срок за предоставяне на информация по салдата на сметките и начислените по тях 

лихви /Нк4/ – оценява се броя работни дни за предоставяне на посочената информация, 

считано от деня следващ този на подаване искането /оферти, в които фигурират 

предложения за срок по-малък от 1 работен ден, за целите на настоящото оценяване се 

приема, че се оферира 1 работен ден./ – максимален брой точки:10 т. 

Точките, които получава даден участник се изчисляват по следната формула: 

 

   Най-кратък срок,  предложен от някой от участниците  

Нк 4 =  ------------------------------------------------------------------------------- х 10 

  Срок на съответния участник 

 

Оценката по всеки подпоказател се закръглява до втория знак след десетичната запетая. 

 

Общият брой точки по техническия /неколичествен/ показател се получава като сбор 

от получените точки по всеки от подпоказателите: 

 НК /съответен участник/ = Нк1/съответен участник/ + Нк2/съответен участник/+ Нк3/съответен участник/+ 

Нк4/съответен участник/“ 
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Участникът „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД е направил предложение за защита и сигурност 

на платформата за интернет банкиране чрез електронен подпис, поради което по 

подпоказателя Начин, посредством който се защитава и повишава сигурността на 

платформата за интернет банкиране /Нк1/, получава максималния брой точки: 10 т. 

 

Участникът „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД е направил предложение за защита и сигурност 

на плащания с карти на залози за участие в организираните от БСТ хазартни игри през 

виртуална среда чрез виртуално терминално устройство ПОС в режим он-лайн чрез повече 

от една/допълнителна/ парола/код за сигурност на клиент (3D secure), поради което по 

подпоказателя  Начин, посредством който се осигурява сигурността на плащанията в 

интернет /Нк2/, получава максималния брой точки: 10 т. 

 

Участникът „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД е предложил общо 11 бр. картови продукти, 

чрез които може да бъде предоставяна услугата приемане на плащания с карти на залози за 

участие в организираните от БСТ хазартни игри през виртуална среда чрез виртуално 

терминално устройство ПОС в режим он-лайн, поради което при заложената формула за 

изчисляване точките по подпоказателя Картови продукти /Нк3/, получава максималния 

брой точки:10 т.: 

   11 

Нк 3 =  ----- х 10 

  11 

 

Участникът „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД е предложил срок от 0 работни дни за 

предоставяне на информация по салдата на сметките и начислените по тях лихви, считано 

от деня следващ този на подаване искането дни, поради което при заложената формула за 

изчисляване на точките по подпоказателя  Срок за предоставяне на информация по 

салдата на сметките и начислените по тях лихви /Нк4/, получава максималния брой 

точки: 10т: 

За целите на изчисляване точките по този подпоказател числото в предложението на 

участника „0“, се заменя с числото „1“ 

   1  

Нк 4 =  ----- х 10 

  1 

 

Общият брой точки по техническия /неколичествен/ показател на участника „УНИКРЕДИТ 

БУЛБАНК“ АД, получен като сбор от получените точки по всеки от подпоказателите, е 40 

т.: 

Нк1/УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД / + Нк2/УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД/+ Нк3/ 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД /+ Нк4/ УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД/= 10+10+10+10 = 40   

 

По обособена позиция II: 

1. Оценка на офертата на участника „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД по 

показатели, обхващащи параметри от техническото му предложение: 

Съгласно посоченото в документацията за участие, оценката на предложенията в офертите, 

подадени за тази обособена позиция се извършва по критерия „икономически най-изгодната 

оферта“, като показателите за оценка са Технически /неколичествен/ и Финансов 

/количествен/: 
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Технически /неколичествени/ показатели /Нк/, посочени в Документацията и начина на 

оценка е: 

 

„1. Начин, посредством който се защитава и повишава сигурността на платформата 

за интернет банкиране /Нк1/ - максимален брой точки: 10 т. 

На всяка оферта се присъждат точки в зависимост от направеното предложение, като 

оферти, в които е предложена защита и сигурност на платформата за интернет банкиране 

чрез: 

- електронен подпис – получават 10 т.; 

- генератор на еднократни пароли – получават 5 т.; 

- други – 1 т.  

 

2. Начин, посредством който се осигурява сигурността на плащанията в интернет 

/Нк2/ – максимален брой точки:10 т. 

На всяка оферта се присъждат точки в зависимост от направеното предложение, като 

оферти, в които е предложена защита и сигурност на плащания с карти на залози за участие 

в организираните от БСТ хазартни игри през виртуална среда чрез виртуално терминално 

устройство ПОС в режим он-лайн чрез: 

- Повече от една/допълнителна/ парола/код за сигурност на клиент (3D secure) – 

получават 10 т.; 

- Една парола/код за сигурност на клиент – получават 3 т. 

 

3. Картови продукти /Нк3/ - оценява се общия брой предложени картови продукти, чрез 

които може да бъде предоставяна услугата приемане на плащания с карти на залози за 

участие в организираните от БСТ хазартни игри през виртуална среда чрез виртуално 

терминално устройство ПОС в режим он-лайн – максимален брой точки:10 т. 

Точките, които получава даден участник се изчисляват по следната формула: 

   Брой картови продукта на съответния участник 

Нк 3 =  ----------------------------------------------------------------------------------- х 10 

  Най-голям брой картови продукта,   предложен от някой 

  от участниците 

 

4. Срок за предоставяне на информация по салдата на сметките и начислените по тях 

лихви /Нк4/ – оценява се броя работни дни за предоставяне на посочената информация, 

считано от деня следващ този на подаване искането /оферти, в които фигурират 

предложения за срок по-малък от 1 работен ден, за целите на настоящото оценяване се 

приема, че се оферира 1 работен ден./ – максимален брой точки:10 т. 

Точките, които получава даден участник се изчисляват по следната формула: 

 

   Най-кратък срок,  предложен от някой от участниците  

Нк 4 =  ------------------------------------------------------------------------------- х 10 

  Срок на съответния участник 

 

Оценката по всеки подпоказател се закръглява до втория знак след десетичната запетая. 
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Общият брой точки по техническия /неколичествен/ показател се получава като сбор 

от получените точки по всеки от подпоказателите: 

 НК /съответен участник/ = Нк1/съответен участник/ + Нк2/съответен участник/+ Нк3/съответен участник/+ 

Нк4/съответен участник/“ 

 

Участникът „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД е направил предложение за защита и сигурност 

на платформата за интернет банкиране чрез електронен подпис, поради което по 

подпоказателя Начин, посредством който се защитава и повишава сигурността на 

платформата за интернет банкиране /Нк1/, получава максималния брой точки: 10 т. 

 

Участникът „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД е направил предложение за защита и сигурност 

на плащания с карти на залози за участие в организираните от БСТ хазартни игри през 

виртуална среда чрез виртуално терминално устройство ПОС в режим он-лайн чрез повече 

от една/допълнителна/ парола/код за сигурност на клиент (3D secure), поради което по 

подпоказателя  Начин, посредством който се осигурява сигурността на плащанията в 

интернет /Нк2/, получава максималния брой точки: 10 т. 

 

Участникът „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД е предложил общо 10 бр. картови продукти, чрез 

които може да бъде предоставяна услугата приемане на плащания с карти на залози за 

участие в организираните от БСТ хазартни игри през виртуална среда чрез виртуално 

терминално устройство ПОС в режим он-лайн, поради което при заложената формула за 

изчисляване точките по подпоказателя Картови продукти /Нк3/, получава максималния 

брой точки:10 т.: 

   10 

Нк 3 =  ----- х 10 

  10 

 

Участникът „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД е предложил срок от 1 работен ден за 

предоставяне на информация по салдата на сметките и начислените по тях лихви, считано 

от деня следващ този на подаване искането дни, поради което при заложената формула за 

изчисляване на точките по подпоказателя  Срок за предоставяне на информация по 

салдата на сметките и начислените по тях лихви /Нк4/, получава максималния брой 

точки: 10т: 

   1  

Нк 4 =  ----- х 10 

  1 

 

Общият брой точки по техническия /неколичествен/ показател на участника „ЮРОБАНК 

БЪЛГАРИЯ“ АД, получен като сбор от получените точки по всеки от подпоказателите, е 40 

т.: 

Нк1/ ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД / + Нк2/ ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД/+ Нк3/ ЮРОБАНК 

БЪЛГАРИЯ АД /+ Нк4/ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД/= 10+10+10+10 = 40   

 

По обособена позиция III: 

1. Оценка на офертата на участника „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ 

АД по показатели, обхващащи параметри от техническото му предложение: 
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Съгласно посоченото в документацията за участие, оценката на предложенията в офертите, 

подадени за тази обособена позиция се извършва по критерия „икономически най-изгодната 

оферта“, като показателите за оценка са Технически /неколичествен/ и Финансов 

/количествен/: 

 

Технически /неколичествени/ показатели /Нк/, посочени в Документацията и начина на 

оценка е: 

 

„1. Начин, посредством който се защитава и повишава сигурността на платформата 

за интернет банкиране /Нк1/ - максимален брой точки: 10 т. 

На всяка оферта се присъждат точки в зависимост от направеното предложение, като 

оферти, в които е предложена защита и сигурност на платформата за интернет банкиране 

чрез: 

- електронен подпис – получават 10 т.; 

- генератор на еднократни пароли – получават 5 т.; 

- други – 1 т.  

 

2. Начин, посредством който се осигурява сигурността на плащанията в интернет 

/Нк2/ – максимален брой точки:10 т. 

На всяка оферта се присъждат точки в зависимост от направеното предложение, като 

оферти, в които е предложена защита и сигурност на плащания с карти на залози за участие 

в организираните от БСТ хазартни игри през виртуална среда чрез виртуално терминално 

устройство ПОС в режим он-лайн чрез: 

- Повече от една/допълнителна/ парола/код за сигурност на клиент (3D secure) – 

получават 10 т.; 

- Една парола/код за сигурност на клиент – получават 3 т. 

 

3. Картови продукти /Нк3/ - оценява се общия брой предложени картови продукти, чрез 

които може да бъде предоставяна услугата приемане на плащания с карти на залози за 

участие в организираните от БСТ хазартни игри през виртуална среда чрез виртуално 

терминално устройство ПОС в режим он-лайн – максимален брой точки:10 т. 

Точките, които получава даден участник се изчисляват по следната формула: 

   Брой картови продукта на съответния участник 

Нк 3 =  ----------------------------------------------------------------------------------- х 10 

  Най-голям брой картови продукта,   предложен от някой 

  от участниците 

 

4. Срок за предоставяне на информация по салдата на сметките и начислените по тях 

лихви /Нк4/ – оценява се броя работни дни за предоставяне на посочената информация, 

считано от деня следващ този на подаване искането /оферти, в които фигурират 

предложения за срок по-малък от 1 работен ден, за целите на настоящото оценяване се 

приема, че се оферира 1 работен ден./ – максимален брой точки:10 т. 

Точките, които получава даден участник се изчисляват по следната формула: 

 

   Най-кратък срок,  предложен от някой от участниците  

Нк 4 =  ------------------------------------------------------------------------------- х 10 

  Срок на съответния участник 
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Оценката по всеки подпоказател се закръглява до втория знак след десетичната запетая. 

 

Общият брой точки по техническия /неколичествен/ показател се получава като сбор 

от получените точки по всеки от подпоказателите: 

 НК /съответен участник/ = Нк1/съответен участник/ + Нк2/съответен участник/+ Нк3/съответен участник/+ 

Нк4/съответен участник/“ 

 

Участникът „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД е направил предложение за 

защита и сигурност на платформата за интернет банкиране чрез електронен подпис, поради 

което по подпоказателя Начин, посредством който се защитава и повишава сигурността 

на платформата за интернет банкиране /Нк1/, получава максималния брой точки: 10 т. 

 

Участникът „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД е направил предложение за 

защита и сигурност на плащания с карти на залози за участие в организираните от БСТ 

хазартни игри през виртуална среда чрез виртуално терминално устройство ПОС в режим 

он-лайн чрез повече от една/допълнителна/ парола/код за сигурност на клиент (3D secure), 

поради което по подпоказателя  Начин, посредством който се осигурява сигурността на 

плащанията в интернет /Нк2/, получава максималния брой точки: 10 т. 

 

Участникът „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД е предложил общо 123 бр. 

картови продукти, чрез които може да бъде предоставяна услугата приемане на плащания с 

карти на залози за участие в организираните от БСТ хазартни игри през виртуална среда 

чрез виртуално терминално устройство ПОС в режим он-лайн, поради което при заложената 

формула за изчисляване точките по подпоказателя Картови продукти /Нк3/, получава 

максималния брой точки:10 т.: 

   123 

Нк 3 =  -------- х 10 

  123 

 

Участникът „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД е предложил срок от 0 работни 

дни за предоставяне на информация по салдата на сметките и начислените по тях лихви, 

считано от деня следващ този на подаване искането дни, поради което при заложената 

формула за изчисляване на точките по подпоказателя  Срок за предоставяне на 

информация по салдата на сметките и начислените по тях лихви /Нк4/, получава 

максималния брой точки: 10т: 

За целите на изчисляване точките по този подпоказател числото в предложението на 

участника „0“, се заменя с числото „1“ 

   1  

Нк 4 =  ----- х 10 

  1 

 

Общият брой точки по техническия /неколичествен/ показател на участника „ЦЕНТРАЛНА 

КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, получен като сбор от получените точки по всеки от 

подпоказателите, е 40 т.: 
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Нк1/“ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД / + Нк2/ЦЕНТРАЛНА 

КООПЕРАТИВНА БАНКА АД/+ Нк3/ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД /+ 

Нк4/ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД/= 10+10+10+10 = 40 

 

По обособена позиция V: 

1. Оценка на офертата на участника „ИНВЕСТБАНК“ АД по показатели, 

обхващащи параметри от техническото му предложение: 

Съгласно посоченото в документацията за участие, оценката на предложенията в офертите, 

подадени за тази обособена позиция се извършва по критерия „икономически най-изгодната 

оферта“, като показателите за оценка са Технически /неколичествен/ и Финансов 

/количествен/: 

 

Технически /неколичествени/ показатели /Нк/, посочени в Документацията и начина на 

оценка е: 

 

„1. Начин, посредством който се защитава и повишава сигурността на платформата 

за интернет банкиране /Нк1/ - максимален брой точки: 20 т. 

На всяка оферта се присъждат точки в зависимост от направеното предложение, като 

оферти, в които е предложена защита и сигурност чрез: 

- електронен подпис – получават 20 т.; 

- генератор на еднократни пароли – получават 10 т.; 

- други – 5 т.  

 

2. Срок за предоставяне на информация по салдата на сметките и начислените по тях 

лихви /Нк2/ – оценява се броя работни дни за предоставяне на посочената информация, 

считано от деня следващ този на подаване искането /оферти, в които фигурират 

предложения за срок по-малък от 1 работен ден, за целите на настоящото оценяване се 

приема, че се оферира 1 работен ден./ – максимален брой точки: 20 т. 

Точките, които получава даден участник се изчисляват по следната формула: 

 

   Най-кратък срок,  предложен от някой от участниците  

Нк2 =  ------------------------------------------------------------------------------- х 20 

  Срок на съответния участник 

 

Оценката по всеки подпоказател се закръглява до втория знак след десетичната запетая. 

 

Общият брой точки по техническия /неколичествен/ показател се получава като сбор 

от получените точки по всеки от подпоказателите: 

 НК /съответен участник/ = Нк1/съответен участник/ + Нк2/съответен участник/“ 

 

Участникът „ИНВЕСТБАНК“ АД е направил предложение за защита и сигурност на 

платформата за интернет банкиране чрез електронен подпис, поради което по 

подпоказателя Начин, посредством който се защитава и повишава сигурността на 

платформата за интернет банкиране /Нк1/, получава максималния брой точки: 20 т. 

 

Участникът „ИНВЕСТБАНК“ АД е предложил срок от 1 работен ден за предоставяне на 

информация по салдата на сметките и начислените по тях лихви, считано от деня следващ 
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този на подаване искането дни, поради което при заложената формула за изчисляване на 

точките по подпоказателя  Срок за предоставяне на информация по салдата на сметките 

и начислените по тях лихви /Нк2/, получава максималния брой точки: 20т: 

  

  1  

Нк 2 =  ----- х 20 

  1 

 

Общият брой точки по техническия /неколичествен/ показател на участника 

„ИНВЕСТБАНК“ АД, получен като сбор от получените точки по всеки от подпоказателите, 

е 40 т.: 

Нк1/ИНВЕСТБАНК АД / + Нк2/ИНВЕСТБАНК АД/ = 20+20= 40   

 

 

След извършване на оценяванията, комисията, в 11:30 на 06.06.20177 г., приключи 

настоящото заседание и прие, че обявяване на резултатите от оценяването на допуснатите 

оферти по съответните обособени позиции, по Техническия /неколичествен/ показател, 

отваряне на ценовите предложения на допуснатите оферти и тяхното оповестяване, ще се 

състоят на 09.06.2017 г., в 10.00 часа в сградата на ЦУ на БСТ - гр. София, ул. „Хайдушко 

изворче“ № 28. Комисията възлага на г-жа Рада Гьонова – председател, да организира 

публикуване на съобщение за това със съдържанието по чл. 57, ал. 3, изр. 1 ППЗОП. 

 

Приложения към протокола: доказателства за публикуване в ПК на Протокол № 

1/26.05.2017 г.; доказателства за получаване на Протокол № 1/26.05.2017 г. от участниците 

в процедурата; Протокол за получени допълнителни документи в периода 29.05.- 05.06.2017 

г.; 1 бр. Писмо за получени допълнителни документи с вх. № 02-01-785/01.06.2017 г. 

 

Настоящият протокол, състоящ се от 16 страници, се състави и подписа днес: 06.06.2017 г., 

в 11.35 часа, от назначената със Заповед № 117/18.05.2017 г. на изпълнителния директор на 

ДП БСТ, комисия както следва: 

 

 

/подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/  /подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/ 

……………………………..     ………………………… 

Рада Гьонова, председател      Светла Николова, член 

 

 

 

/подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/ 

………………………….           

Камелия Стойнева - Дукова, член           


