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ПРОТОКОЛ № 3 

09.06.2017 г. 

 

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 56, ал. 2, чл. 57, ал. 2 и ал. 3 и чл. 58, 

ал. 1 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, 

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 09.06.2017 г. и започна своята работа в 10.00 часа по провеждане на публично 

заседание, на което да се обявят резултатите от оценяването на допуснатите оферти по 

техническите /неколичествени/ показатели и да се отворят и оповестят ценовите 

предложения от офертите на участниците в настоящата процедура, по всяка от обособените 

позиции, за които са подадени оферти. Мястото, датата и часа на това публично заседание 

са конкретизирани в Протокол № 2/06.06.2017 г. и за което участниците са уведомени чрез 

публикуване на съобщение за това на 06.06.2016 г. на Профила на купувача на Възложителя 

/видно от приложената разпечатка/. На провежданото публично заседание не присъстват 

представители на участниците по никоя от обособените позиции, нито на средствата за 

масово осведомяване – обстоятелството е отразено в Присъствен списък по всяка от 

позициите /приложени към настоящия протокол/.  

 

1. Обявяване на резултатите от оценяването на офертите по показателите, 

различни от ценовия; отваряне и оповестяване на ценовите предложения 
 

Комисията съобщи резултатите от оценяването на офертата на участника „УНИКРЕДИТ 

БУЛБАНК“ АД с вх. № 02-01-699/16.05.2017 г., подадена за участие в обособена позиция I 

и за която е установено, че отговаря на изискванията на Възложителя, по показателя, 

различен от ценовия /получена съобразно заложената в документацията методика за оценка/ 

и която се съдържа в подписан от членовете на комисията протокол – Протокол № 

2/06.06.2017 г., а именно: Нк1/УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД/ - 10 т.; Нк2/УНИКРЕДИТ 

БУЛБАНК АД/ - 10 т.; Нк3/УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД / - 10 т.; Нк4/УНИКРЕДИТ 

БУЛБАНК АД/ - 10 т. 
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Комисията съобщи резултатите от оценяването на офертата на участника „ЮРОБАНК 

БЪЛГАРИЯ“ АД с вх. № 02-01-706/17.05.2017 г., подадена за участие в обособена позиция 

II и за която е установено, че отговаря на изискванията на Възложителя, по показателя, 

различен от ценовия /получена съобразно заложената в документацията методика за оценка/ 

и която се съдържа в подписан от членовете на комисията протокол – Протокол № 

2/06.06.2017 г., а именно: Нк1/ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД/ - 10 т.; Нк2/ЮРОБАНК 

БЪЛГАРИЯ АД/ - 10 т.; Нк3/ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД / - 10 т.; Нк4/ЮРОБАНК 

БЪЛГАРИЯ АД/ - 10 т. 

Комисията съобщи резултатите от оценяването на офертата на участника „ЦЕНТРАЛНА 

КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД с вх. № 02-01-704/17.05.2017 г., подадена за участие в 

обособена позиция III и за която е установено, че отговаря на изискванията на Възложителя, 

по показателя, различен от ценовия /получена съобразно заложената в документацията 

методика за оценка/ и която се съдържа в подписан от членовете на комисията протокол – 

Протокол № 2/06.06.2017 г., а именно: Нк1/ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД/ 

- 10 т.; Нк2/ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД/ - 10 т.; Нк3/ЦЕНТРАЛНА 

КООПЕРАТИВНА БАНКА АД / - 10 т.; Нк4/ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД/ 

- 10 т. 

Комисията съобщи резултатите от оценяването на офертата на участника „ИНВЕСТБАНК“ 

АД с вх. № 02-01-703/16.05.2017 г., подадена за участие в обособена позиция V и за която е 

установено, че отговаря на изискванията на Възложителя, по показателя, различен от 

ценовия /получена съобразно заложената в документацията методика за оценка/ и която се 

съдържа в подписан от членовете на комисията протокол – Протокол № 2/06.06.2017 г., а 

именно: Нк1/ИНВЕСТБАНК АД/ - 20 т.; Нк2/ИНЕВСТБАНК АД/ - 20 т. 

След това комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците по 

отделните обособени позиции и оповестяването им. За всеки от участниците по отделно бе 

установено, че този плик е неотварян и запечатан, така както на първото проведено 

публично заседание.  

По обособена позиция I участникът „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД е направил следното 

ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка: 

I.  II. Финансови услуги 

„Свободни парични 

средства“ 

III.  

№ по ред 

подпоказател 

 

Продукт/Услуга Тежест Предложение 

на участника 

/предложението се 

посочва цифром със 
съответната мерна 

единица – валута или 

лихвен процент/ 

 1. Разплащателни сметки в лева, в 

т.ч.: 

  

1 (1) Откриване 
0.5 0.00 

2 (2) Oбслужване ( ежемесечно) 1 0.00 

3 (3) Закриване  0.5 0.00 
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4 

 

5 

 

6 

(4) Лихвен процент по разплащателна 

сметка /годишен/: 

- при салдо по влога в края на лихвения 

ден до 100 000 лева; 

- при салдо по влога в края на лихвения 

ден от 100 001 лева до 300 000 лева 

- при салдо по влога в края на лихвения 

ден над 300 001 лева 
 

 
 

 

 

15 

 

10 

 

5 

 

 

0.00 % 

0.00 % 

0.00% 

 

 2. Депозитни сметки в лв., в т.ч.   

7 (1) Откриване 0.5 0.00 

8 (2) Oбслужване (ежемесечно) 1 0.00 

9 (3) Закриване 0.5 0.00 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

16 

 

17 

 

 

18 

 

 

19 

 

20 

 

 

21 

(4) Лихвен процент по депозитни сметки 

1-месечен До 500 000 

лева 

1-месечен От 500 001 

лева до 

1 000 000 лева 

1-месечен над 1 000 000 

лева 

3-месечен До 500 000 

лева 

3-месечен От 500 001 

лева до 

1 000 000 лева 

3-месечен над 1 000 0 0 

лева 

6-месечен До 500 000 

лева 

6-месечен От 500 001 

лева до 

1 000 000 лева 

6-месечен над 1 000 000 

лева 

12- месечен До 500 000 

лева 

12-месечен От 500 001 

лева до 

1 000 000 лева 

12-месечен над 1 000 000 

лева 

 
 

0.5 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

1.5 

 

4 

 

 

6 

 

2 

 

 

4 

 

6 
 

 

0.00% 

0.00 % 

 

0.00% 

 

0.00% 

 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

 0.00% 

 

0.00% 

0.00% 

 

0.00% 

0.00% 
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 ІІ Финансови услуги "Платежни и свързани 

услуги" 

II.1. Касови операции в лева 

 

 3. Внасяне на суми в брой по 

разплащателни сметки 

  

 (1) Банкноти    

22 1. до 50 000 BGN включително, без такса  10 0 BGN  

 2. от 50 000 BGN    

23 а) подредени по купюри  4 0.20% 

24 б) неподредени по купюри  8 0.20% 

 (2) Монети:   

25 1. до 50 Броя без такса 10 0 BGN 

 2. над 50 броя   

26 а) сортирани 4 1.50% 

27 б) несортирани 8 1.50% 

28 4. Внасяне на суми в брой по 

депозитни сметки или за погасяване 

на задължения към банката 

1 0.00 BGN 

 5. Теглене на суми в брой от 

разплащателна сметка 

  

29 (1) до 10 000 BGN  включително без 

такса  

10 0 BGN 

 (2) от 10 000 BGN     

30 1. с еднодневно предизвестие 4 0.40% 

31 2. без еднодневно предизвестие  8 0.40% 

 6. Теглене на суми в брой от депозитни 

сметки, не на падеж 
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32 (1) до ……. BGN  включително, без 

такса 

10 Сочи се сума 

до която не се 

начислява 

такса 

 (2) от ……. BGN    

33 1. с еднодневно предизвестие  4 0.00% 

34 2. без еднодневно предизвестие  8 0.00% 

35 7. Инкасиране на суми по сметки на 

Възложителя 

10 /от които 

с тежест 5 

ще се 

оценява най-

доброто 

предложени 

е за процент 

и с тежест 5 

- най-

доброто 

предложение 

за твърд 

максимален 

размер/ 

0.20 % но не 

повече от 200 

BGN  

 II.2. Касови операции в чуждестранна валута  

 8. Внасяне на суми в брой по 

разплащателни: 

  

 (1) в USD, EUR    

36 1. до 5 000 USD/EUR включително, без 

такса 

2 0 EUR/USD 

37 2. от 5 000 USD/ EUR 1 0.00% 

38 (2) за всички останали валути 1 0.00% 
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39 9. Внасяне на суми в брой по 

депозитни сметки/за погасяване 

задължения към банката 

1 0.00 BGN 

 10. Теглене на суми в брой от 

разплащателни сметки без заявка: 

  

40 (1) до 5 000 USD/EUR включително, без 

такса 

2 0 EUR/USD 

41 (2) от 5 000 USD/ EUR и всички останали 

валути 

1 0.00 % 

 11. Теглене на суми в брой от 

разплащателни сметки със заявка: 

  

42 (1) до 5000 USD/EUR включително, без 

такса 

(заявка 1 раб. ден предварително) 

2 0.00 % 

43 (2) за всички останали валути до 5 000 

(заявка 1 раб. дни предварително) 

1 0.00 % 

 12. Теглене на суми в брой от 

депозитни сметки, не на падеж 

  

44 (1) до …. USD/…. EUR включително 1 0.00 % 

45 (2) от ….. USD/…. EUR и всички 

останали валути 

1 0.00% 

 II.3. Преводи в лева  

 13. Изходящ кредитен превод    

 (1) чрез „БИСЕРА”:   

46 1. нареден на хартиен носител 5 0.40 BGN 

47 2. нареден чрез услугата „Интернет 

банкиране” 

4 0.40 BGN 

 

48 3. нареден с многоредово преводно 

нареждане от/към Бюджета  

3 4.50 BGN 

 (2) чрез „РИНГС”:   
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49 1. нареден на хартиен носител 2 7.00 BGN 

50 2. нареден чрез услугата „Интернет 

банкиране“ 

3 4.50 BGN 

51 3. нареден с многоредово преводно 

нареждане от/към Бюджета  

2 20.00 BGN 

52 (3) вътрешнобанков превод 3 0.00 BGN 

 (4) допълнително събирани суми за 

касови преводи:  

  

53 до 2000 лева включително  3 0.00 BGN 

54 над 2 000 лева 2 0.30 % 

 (5) Отмяна на изходящ кредитен превод 

(за наредени преводи с бъдещ вальор 

при възможност):  

  

55 1. нареден чрез „БИСЕРА” 2 0.00 BGN 

56 2. нареден чрез „РИНГС” 2 0.00 BGN 

57 14. Входящ кредитен превод 2 0.00 BGN 

 15. Масово плащане (за всеки запис)   

 (1) Кредитен превод:    

58 1. чрез „БИСЕРА” 5 0.40 BGN 

59 2. чрез „РИНГС” 3 4.50 BGN 

60 (2) Вьтрешнобанков превод 3 0.00 BGN 

 II.4. Преводи в чуждестранна валута  

61 16. Изходящ кредитен превод по 

нареждане на Възложителя  

3 0.05 % 

 17. Експресен изходящ превод 

 

 
 

 

62 (1) с кредитен вальор TOM  

 

3 0.05 % 

 (2) с кредитен вальор SAME 

 

2 0.10 % 

 18. Входящ кредитен превод   
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63 (1) от ….до…EUR/USD – без такса 2 0.00 EUR 

64 (2) над ….EUR/USD 1 0.00 EUR 

65 19. (1) Връщане на получен превод по 

искане на Възложителя   

2 0.05 % 

66 (2) Връщане на получен превод за 

клиент на друга банка 

1 0.05 % 

67 (3) Връщане на получен в банката, но 

непостъпил по сметка на клиент SEPA-

превод 

1 0.05 % 

68 20. Кредитни преводи в системата на 

банката 

1 0.05 % 

69 21. Допълнителна кореспонденция във 

връзка с кредитни преводи (запитвания, 

рекламации, канцелиране, промени и 

др.) 

3 25 EUR 

 II.5. Картови операции  

 22. приемане на плащания с карти на 

залози за участи в организираните от 

БСТ хазартни игри през виртуална 

среда чрез виртуално терминално 

устройство ПОС в режим он-лайн: 

  

70 Чрез дебитни карта 

оценява се най-високия предложен от 

съответен участник процент /%/ от сумата на 

плащане за осъществяване на он-лайн залог 

5 % от сумата 

на плащане: 

0.80 % за 

карта Вид 1 

(Борика, 

издадена от 

банки в БГ) 

0.80 % за 

карта Вид 2 

(Маестро, 
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издадена от 

банки в БГ) 

0.80 % за 

карта Вид 3 

(V Pay, Visa 

Electron, 

издадена от 

банки в БГ) 

1.20 % за 

карта Вид 4 

(MasterCard 

издадена от 

банки в БГ) 

1,20 за карта 

от Вид 5 

(Маестро, 

издадена от 

банки в 

чужбина) 

1.20 % за 

карта от Вид 

6 (V Pay, Visa 

Electron 

издадена от 

банки в 

чужбина) 

1.20 % за 

карта от Вид 

7 (MasterCard, 

издадена от 
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банки в 

чужбина)  

71 Чрез кредитна карта 

оценява се най-високия предложен от 

съответен участник процент /%/ от сумата на 

плащане за осъществяване на он-лайн залог 

10 % от сумата 

на плащане: 

1,20 % за 

карта от Вид 

1 (Visa, 

издадена от 

банки в БГ) 

1.20 % за 

карта от Вид 

2 (MasterCard 

издадена от 

банки в БГ) 

1.20 % за 

карта от вид 3 

(Visa 

издадена от 

банки в 

чужбина) 

1.20 % за 

карта от Вид 

4 (MasterCard, 

издадена от 

банки в 

чужбина)  

 III. Други, свръзани с и/или произтичащи от 

предоставяните депозитни и платежни услуги  

 

72 23. (1) Издаване на референция или 

удостоверение: 

1 35 BGN 
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73 (2) Отговори на одиторски 

запитвания: 

2 100 BGN 

74 24. Вземане на корекционна операция 

(анулиране или сторниране) по 

искане на Възложителя по извършено 

счетоводно записване за всяка 

операция 

1 0.00 BGN 

 25. Изготвяне на справки по искане на 

клиент: 

  

75 (1) За текущия месец 2 0.00 BGN 

76 (2) За текущата година 2 0.00 BGN 

77 (3) За минали години 1 0.00 BGN 

78 26. Фотокопие/препис на документ  1 1.00 BGN 

79 27. Проверка автентичността на 

банков документ (банков 

ангажимент) и оторизирани подписи  

1 50.00 BGN 

 

По обособена позиция II участникът „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД е направил следното 

ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка: 

 

IV.  V. Финансови услуги 

„Свободни парични 

средства“ 

VI.  

№ по ред 

подпоказател 

 

Продукт/Услуга Тежест Предложение на 

участника 

/предложението се посочва 
цифром със съответната 

мерна единица – валута или 

лихвен процент/ 

 1. Разплащателни сметки в лева, 

в т.ч.: 

  

1 (1) Откриване 
0.5 0.00 BGN  

2 (2) Oбслужване ( ежемесечно) 1 5.00 BGN 

3 (3) Закриване  0.5 0.00 BGN 
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4 

 

5 

 

6 

(4) Лихвен процент по 

разплащателна сметка /годишен/: 

- при салдо по влога в края на 

лихвения ден до 100 000 лева; 

- при салдо по влога в края на 

лихвения ден от 100 001 лева до 

300 000 лева 

- при салдо по влога в края на 

лихвения ден над 300 001 лева 
 

 
 

 

 

15 

 

10 

 

5 

 

 

0.02 % 

 

0.01 % 

 

0.01 % 

 2. Депозитни сметки в лв., в т.ч.   

7 (1) Откриване 0.5 0.00 BGN 

8 (2) Oбслужване (ежемесечно) 1 0.00 BGN 

9 (3) Закриване 0.5 0.00 BGN 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

16 

 

17 

 

 

18 

 

 

19 

 

20 

 

 

21 

(4) Лихвен процент по депозитни 

сметки 

1-месечен До 500 000 

лева 

1-месечен От 500 001 

лева до 

1 000 000 лева 

1-месечен над 1 000 000 

лева 

3-месечен До 500 000 

лева 

3-месечен От 500 001 

лева до 

1 000 000 лева 

3-месечен над 1 000 0 0 

лева 

6-месечен До 500 000 

лева 

6-месечен От 500 001 

лева до 

1 000 000 лева 

6-месечен над 1 000 000 

лева 

12- месечен До 500 000 

лева 

12-месечен От 500 001 

лева до 

1 000 000 лева 

 
 

0.5 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

1.5 

 

4 

 

 

6 

 

2 

 

 

4 

 

6 
 

 

0.01% 

 

0.01% 

 

0.02% 

0.04 % 

 

0.05 % 

0.05 % 

 

0.05 % 

0.08 % 

 

0.10 % 

0.10 % 

 

0.15 % 

0.20 % 
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12-месечен над 1 000 000 

лева 
 

 

 

 

 ІІ Финансови услуги "Платежни и свързани 

услуги" 

II.1. Касови операции в лева 

 

 3. Внасяне на суми в брой по 

разплащателни сметки 

  

 (1) Банкноти    

22 1. до  15 000  BGN включително, 

без такса  

10 0.00 BGN 

 2. от  15 000 BGN   

23 а) подредени по купюри  4 0.10 % 

24 б) неподредени по купюри  8 0.10 % 

 (2) Монети:   

25 1. до 200 Броя без такса 10 0.00 BGN 

 2. над 200 броя   

26 а) сортирани 4 2.00 % 

27 б) несортирани 8 2.00 % 

28 4. Внасяне на суми в брой по 

депозитни сметки или за 

погасяване на задължения към 

банката 

1 0.00 BGN 

 5. Теглене на суми в брой от 

разплащателна сметка 

  

29 (1) до 15 000 BGN  включително 

без такса  

10 0.00 BGN 

 (2) от 15 000 BGN    

30 1. с еднодневно предизвестие 4 0.10 % 

31 2. без еднодневно предизвестие  8 0.40 % 
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 6. Теглене на суми в брой от 

депозитни сметки, не на падеж 

   

32 (1) до 50 000  BGN  включително, 

без такса 

10 0.00 BGN 

 (2) от  50 000 BGN    

33 1. с еднодневно предизвестие  4 0.00% 

34 2. без еднодневно предизвестие  8 0.00% 

35 7. Инкасиране на суми по сметки 

на Възложителя 

10 /от които 

с тежест 5 

ще се 

оценява най-

доброто 

предложени 

е за процент 

и с тежест 5 

- най-

доброто 

предложение 

за твърд 

максимален 

размер/ 

0.13 % но не 

повече от 130 BGN  

 II.2. Касови операции в чуждестранна валута  

 8. Внасяне на суми в брой по 

разплащателни: 

  

 (1) в USD, EUR    

36 1. до 15 000 USD/ 15 000 EUR 

включително, без такса 

2 0.00 USD/EUR 

37 2. от 15 000  USD/ 15 000 EUR 1 0.10 % 

38 (2) за всички останали валути 1 0.10 % 



стр. 15 

 

39 9. Внасяне на суми в брой по 

депозитни сметки/за погасяване 

задължения към банката 

1 0.00 BGN 

 10. Теглене на суми в брой от 

разплащателни сметки без 

заявка: 

  

40 (1) до 10 000 USD/10 000 EUR 

включително, без такса 

2 0.00 USD/EUR 

41 (2) от 10 000 USD/10 000 EUR и 

всички останали валути 

1 0.30 % 

 11. Теглене на суми в брой от 

разплащателни сметки със 

заявка: 

  

42 (1) до 15 000 USD/15 000 EUR 

включително, без такса 

(заявка 1 раб. ден предварително) 

2 0.10 % 

43 (2) за всички останали валути 

(заявка 1 раб. дни предварително) 

1 0.10 % 

 12. Теглене на суми в брой от 

депозитни сметки, не на падеж 

  

44 (1) до 50 000 USD/50 000 EUR 

включително 

1 0.00 % 

45 (2) от 50 000 USD/50 000 EUR и 

всички останали валути 

1 0.10 % 

 II.3. Преводи в лева  

 13. Изходящ кредитен превод    

 (1) чрез „БИСЕРА”:   

46 1. нареден на хартиен носител 5 0.60 BGN 

47 2. нареден чрез услугата „Интернет 

банкиране” 

4 0.40 BGN 
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48 3. нареден с многоредово преводно 

нареждане от/към Бюджета  

3 0.60 BGN 

 (2) чрез „РИНГС”:   

49 1. нареден на хартиен носител 2 6.00 BGN 

50 2. нареден чрез услугата „Интернет 

банкиране“ 

3 4.00 BGN 

51 3. нареден с многоредово преводно 

нареждане от/към Бюджета  

2 6.00 BGN 

52 (3) вътрешнобанков превод 3 0.00 BGN 

 (4) допълнително събирани суми за 

касови преводи:  

  

53 до 500 лева включително  3 3.00 BGN 

54 над 500 лева 2 2.00 % 

 (5) Отмяна на изходящ кредитен 

превод (за наредени преводи с 

бъдещ вальор при възможност):  

  

55 1. нареден чрез „БИСЕРА” 2 0.00 BGN 

56 2. нареден чрез „РИНГС” 2 0.00 BGN 

57 14. Входящ кредитен превод 2 0.00 BGN 

 15. Масово плащане (за всеки 

запис) 

  

 (1) Кредитен превод:    

58 1. чрез „БИСЕРА” 5 0.60 BGN 

59 2. чрез „РИНГС” 3 6.00 BGN 

60 (2) Вьтрешнобанков превод 3 0.00 BGN 

 II.4. Преводи в чуждестранна валута  

61 16. Изходящ кредитен превод по 

нареждане на Възложителя  

3 0.03 % 

 17. Експресен изходящ превод 

 

 
 

 

62 (1) с кредитен вальор TOM  3 0.03 % 
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 (2) с кредитен вальор SAME 

 

2 0.03  % 

 18. Входящ кредитен превод   

63 (1) от ….до…EUR/USD – без такса 

без ограничение в размера  

2 0.00 EUR/USD 

64 (2) над ….EUR/USD без 

ограничение в размера  

1 0.00 EUR/USD 

65 19. (1) Връщане на получен превод 

по искане на Възложителя   

2 0.10 % 

66 (2) Връщане на получен превод за 

клиент на друга банка 

1 0.10 % 

67 (3) Връщане на получен в банката, 

но непостъпил по сметка на клиент 

SEPA-превод 

1 0.00 % 

68 20. Кредитни преводи в системата 

на банката 

1 0.00 % 

69 21. Допълнителна кореспонденция 

във връзка с кредитни преводи 

(запитвания, рекламации, 

канцелиране, промени и др.) 

3 0.00 EUR/USD 

 II.5. Картови операции  

 22. приемане на плащания с 

карти на залози за участи в 

организираните от БСТ хазартни 

игри през виртуална среда чрез 

виртуално терминално 

устройство ПОС в режим он-

лайн: 

  

70 Чрез дебитни карта 

оценява се най-високия предложен от 

съответен участник процент /%/ от 

сумата на плащане за осъществяване на 

он-лайн залог 

5 % от сумата на 

плащане: 

0.40 % за карта от 

Вид 1 (маестро, 
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изд.от Пощенска 

банка) 

0.40 % за карта от 

Вид 2 (Маестро, 

изд. от др. БГ 

банки) 

0.95 % за карта от 

Вид 3 (Маестро, 

изд. от чужди 

банки) 

0.55 % за карта от 

Вид 4 

(МастерКардДебит 

изд. от Пощенска 

банка) 

0.75 % за карта от 

Вид 5 

(МастерКардДебит 

изд. от др. БГ 

банки) 

0.95 % за карта от 

Вид 6 

(МастерКардДебит 

изд. от чужди 

банки) 

0.55 % за карта от 

Вид 7 (ВизаДебит 

изд. от Пощенска 

банка) 

0.75 % за карта от 

Вид 8 (ВизаДебит 
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изд. от др. БГ 

банки) 

0.95 % за карта от 

вид 9 (ВизаДебит 

изд. от чужди 

банки) 

0.55 % за карта от 

Вид 10 (Виза 

Електрон изд. от 

Пощенска банка) 

0.40 % за карта от 

Вид 11 (Борика 

изд. от др. БГ 

банки) 

0.75 % за карта от 

Вид 12 (Cirrius 

Debit изд. от БГ 

банки) 

0.75 % за карта от 

Вид 13 (Впей изд. 

от БГ банки) 

0.95 % за карта от 

вид 14 (Впей изд. 

от чужди банки) 

71 Чрез кредитна карта 

оценява се най-високия предложен от 

съответен участник процент /%/ от 

сумата на плащане за осъществяване на 

он-лайн залог 

10 % от сумата на 

плащане: 

0.65 % за карта от 

Вид 1 (ВизаКредит 

изд. от Пощенска 

банка) 
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0.75 % за карта от 

Вид 2 (ВизаКредит 

изд. от др. БГ 

банки) 

0.95 % за карта от 

Вид 3 (ВизаКредит 

изд. от чужди 

банки) 

0.65 % за карта от 

Вид 4 

(МастерКард 

Кредит изд. от 

Пощенска банка) 

0.75 % за карта от 

Вид 5 (Мастеркард 

Кредит изд. от др. 

БГ банки) 

0.95 % за карта от 

Вид 6 (Мастеркадр 

Кредит изд. от 

чужди банки) 

0.75 % за карта от 

Вид 7 (Транскард 

изд. от БГ банки) 

 III. Други, свръзани с и/или произтичащи от 

предоставяните депозитни и платежни услуги  

 

72 23. (1) Издаване на референция 

или удостоверение: 

1 0.00 BGN 

73 (2) Отговори на одиторски 

запитвания: 

2 0.00 BGN 
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74 24. Вземане на корекционна 

операция (анулиране или 

сторниране) по искане на 

Възложителя по извършено 

счетоводно записване за всяка 

операция 

1 0.00 BGN 

 25. Изготвяне на справки по 

искане на клиент: 

  

75 (1) За текущия месец 2 0.00 BGN 

76 (2) За текущата година 2 0.00 BGN 

77 (3) За минали години 1 0.00 BGN 

78 26. Фотокопие/препис на 

документ  

1 0.00 BGN 

79 27. Проверка автентичността на 

банков документ (банков 

ангажимент) и оторизирани 

подписи  

1 10.00 BGN 

 

По обособена позиция III участникът „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД е 

направил следното ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка: 

I.  II. Финансови услуги 

„Свободни парични 

средства“ 

III.  

№ по ред 

подпоказател 

 

Продукт/Услуга Тежест Предложение 

на участника 

/предложението се 

посочва цифром със 

съответната мерна 

единица – валута или 

лихвен процент/ 

 1. Разплащателни сметки в лева, в 

т.ч.: 

  

1 (1) Откриване 
0.5 0.00 BGN 

2 (2) Oбслужване ( ежемесечно) 1 0.00 BGN 
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3 (3) Закриване  0.5 0.00 BGN 

 

 

 

4 

 

5 

 

6 

(4) Лихвен процент по разплащателна 

сметка /годишен/: 

- при салдо по влога в края на лихвения 

ден до 100 000 лева; 

- при салдо по влога в края на лихвения 

ден от 100 001 лева до 300 000 лева 

- при салдо по влога в края на лихвения 

ден над 300 001 лева 
 

 
 

 

 

15 

 

10 

 

5 

 

 

0.03 %  

 

0.03 % 

0.03 % 

 

 2. Депозитни сметки в лв., в т.ч.   

7 (1) Откриване 0.5 0.00 BGN 

8 (2) Oбслужване (ежемесечно) 1 0.00 BGN 

9 (3) Закриване 0.5 0.00 BGN 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

16 

 

17 

 

 

18 

 

 

19 

 

20 

 

 

(4) Лихвен процент по депозитни сметки 

1-месечен До 500 000 

лева 

1-месечен От 500 001 

лева до 

1 000 000 лева 

1-месечен над 1 000 000 

лева 

3-месечен До 500 000 

лева 

3-месечен От 500 001 

лева до 

1 000 000 лева 

3-месечен над 1 000 0 0 

лева 

6-месечен До 500 000 

лева 

6-месечен От 500 001 

лева до 

1 000 000 лева 

6-месечен над 1 000 000 

лева 

12- месечен До 500 000 

лева 

12-месечен От 500 001 

лева до 

1 000 000 лева 

 
 

0.5 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

1.5 

 

4 

 

 

6 

 

2 

 

 

4 

 

 

0.05 % 

0.05 % 

 

0.05 % 

 

0.10 % 

 

0.10 % 

0.10 % 

 

0.15 % 

0.15 % 

 

0.15 % 

0.35 % 

 

0.35 % 
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21 12-месечен над 1 000 000 

лева 
 

 

 

 

6 
 

0.35 % 

 ІІ Финансови услуги "Платежни и свързани 

услуги" 

II.1. Касови операции в лева 

 

 3. Внасяне на суми в брой по 

разплащателни сметки 

  

 (1) Банкноти    

22 1. до 15 500 BGN включително, без такса  10 0 BGN  

 2. от 15 500,01 BGN   

23 а) подредени по купюри  4 0.05 % 

24 б) неподредени по купюри  8 0.07 % 

 (2) Монети:   

25 1. до 1 000 Броя без такса 10 0 BGN 

 2. над 1 000 броя   

26 а) сортирани 4 0.55 % 

27 б) несортирани 8 0.95 % 

28 4. Внасяне на суми в брой по 

депозитни сметки или за погасяване 

на задължения към банката 

1 0.00 BGN 

 5. Теглене на суми в брой от 

разплащателна сметка 

  

29 (1) до 15 500  BGN  включително без 

такса  

10 0 BGN  

 (2) от 15 500,01 BGN    

30 1. с еднодневно предизвестие 4 0.05 % 

31 2. без еднодневно предизвестие  8 0.07 % 

 6. Теглене на суми в брой от депозитни 

сметки, не на падеж 
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32 (1) до 50 000 BGN  включително, без 

такса 

10 0 BGN  

 (2) от 50 000,01 BGN    

33 1. с еднодневно предизвестие  4 0.05 % 

34 2. без еднодневно предизвестие  8 0.07 % 

35 7. Инкасиране на суми по сметки на 

Възложителя 

10 /от които 

с тежест 5 

ще се 

оценява най-

доброто 

предложени 

е за процент 

и с тежест 5 

- най-

доброто 

предложение 

за твърд 

максимален 

размер/ 

0.05 % но не 

повече от 95 

BGN  

 II.2. Касови операции в чуждестранна валута  

 8. Внасяне на суми в брой по 

разплащателни: 

  

 (1) в USD, EUR    

36 1. до 6 500 USD/ 6 500  EUR 

включително, без такса 

2 0 USD/ EUR 

37 2. от 6 500. 01 USD/ 6 500, 01 EUR 1 0.01 % 

38 (2) за всички останали валути 1 0.03 % 

39 9. Внасяне на суми в брой по 

депозитни сметки/за погасяване 

задължения към банката 

1 0.00 BGN 
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 10. Теглене на суми в брой от 

разплащателни сметки без заявка: 

  

40 (1) до 6 500  USD/ 6 500  EUR 

включително, без такса 

2 0 USD/EUR 

41 (2) от 6 500, 01 USD/ 6 500,01 EUR и 

всички останали валути 

1 0.01 % 

 11. Теглене на суми в брой от 

разплащателни сметки със заявка: 

  

42 (1) до 6 500 USD/ 6 500 EUR 

включително, без такса 

(заявка 1 раб. ден предварително) 

2 0.00 % 

43 (2) за всички останали валути 

(заявка 1 раб. дни предварително) 

1 0.01 % 

 12. Теглене на суми в брой от 

депозитни сметки, не на падеж 

  

44 (1) до 6 500  USD/ 6 500 EUR 

включително 

1 0.00 % 

45 (2) от 6 500,01  USD/ 6 500, 01 EUR и 

всички останали валути 

1 0.01 % 

 II.3. Преводи в лева  

 13. Изходящ кредитен превод    

 (1) чрез „БИСЕРА”:   

46 1. нареден на хартиен носител 5 0.29 BGN 

47 2. нареден чрез услугата „Интернет 

банкиране” 

4 0.29 BGN 

48 3. нареден с многоредово преводно 

нареждане от/към Бюджета  

3 0.29 BGN 

 (2) чрез „РИНГС”:   

49 1. нареден на хартиен носител 2 2.89 BGN 



стр. 26 

 

50 2. нареден чрез услугата „Интернет 

банкиране“ 

3 2.89 BGN 

51 3. нареден с многоредово преводно 

нареждане от/към Бюджета  

2 2.89 BGN 

52 (3) вътрешнобанков превод 3 0.00 BGN 

 (4) допълнително събирани суми за 

касови преводи:  

  

53 до 15 500  лева включително  3 0.00 BGN 

54 Над 15 500.01 лева 2 0.95 % 

 (5) Отмяна на изходящ кредитен превод 

(за наредени преводи с бъдещ вальор 

при възможност):  

  

55 1. нареден чрез „БИСЕРА” 2 0.00 BGN 

56 2. нареден чрез „РИНГС” 2 0.00 BGN 

57 14. Входящ кредитен превод 2 0.00 BGN 

 15. Масово плащане (за всеки запис)   

 (1) Кредитен превод:    

58 1. чрез „БИСЕРА” 5 0.17 BGN 

59 2. чрез „РИНГС” 3 2.89 BGN 

60 (2) Вьтрешнобанков превод 3 0.00 BGN 

 II.4. Преводи в чуждестранна валута  

61 16. Изходящ кредитен превод по 

нареждане на Възложителя  

3 0.01 % 

 17. Експресен изходящ превод 

 

 
 

 

62 (1) с кредитен вальор TOM  

 

3 0.02 % 

 (2) с кредитен вальор SAME 

 

2 0.03 % 

 18. Входящ кредитен превод   
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63 (1) от 0.00 до 1 000 000 EUR/USD – без 

такса 

2 0.00 BGN 

64 (2) над 1 000 000 EUR/USD 1 0.00 BGN 

65 19. (1) Връщане на получен превод по 

искане на Възложителя   

2 0.03 % 

66 (2) Връщане на получен превод за 

клиент на друга банка 

1 0.03 % 

67 (3) Връщане на получен в банката, но 

непостъпил по сметка на клиент SEPA-

превод 

1 0.03 % 

68 20. Кредитни преводи в системата на 

банката 

1 0.00 % 

69 21. Допълнителна кореспонденция във 

връзка с кредитни преводи (запитвания, 

рекламации, канцелиране, промени и 

др.) 

3 10 EUR  

 II.5. Картови операции  

 22. приемане на плащания с карти на 

залози за участи в организираните от 

БСТ хазартни игри през виртуална 

среда чрез виртуално терминално 

устройство ПОС в режим он-лайн: 

  

70 Чрез дебитни карта 

оценява се най-високия предложен от 

съответен участник процент /%/ от сумата на 

плащане за осъществяване на он-лайн залог 

5 % от сумата 

на плащане: 

0.60 % за 

карти от Вид 

1-20 

1.30 % за 

карти от Вид 

21-62 

71 Чрез кредитна карта 

оценява се най-високия предложен от 

съответен участник процент /%/ от сумата на 

плащане за осъществяване на он-лайн залог 

10 % от сумата 

на плащане: 
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0.70 % за 

карти от Вид 

1-21 

1.30 % за 

карти от Вид 

22 - 61 

 III. Други, свързани с и/или произтичащи от 

предоставяните депозитни и платежни услуги  

 

72 23. (1) Издаване на референция или 

удостоверение: 

1 13 BGN 

73 (2) Отговори на одиторски 

запитвания: 

2 50 BGN 

74 24. Вземане на корекционна операция 

(анулиране или сторниране) по 

искане на Възложителя по извършено 

счетоводно записване за всяка 

операция 

1 0.00 BGN 

 25. Изготвяне на справки по искане на 

клиент: 

  

75 (1) За текущия месец 2 13 BGN 

76 (2) За текущата година 2 13 BGN 

77 (3) За минали години 1 30 BGN 

78 26. Фотокопие/препис на документ  1 0.00 BGN 

79 27. Проверка автентичността на 

банков документ (банков 

ангажимент) и оторизирани подписи  

1 13 BGN 

 

По обособена позиция V участникът „ИНВЕСТБАНК“ АД е направил следното ценово 

предложение за изпълнение на обществената поръчка: 
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I.  II. Финансови услуги 

„Свободни парични 

средства“ 

III.  

№ по ред 

подпоказател 

 

Продукт/Услуга Тежест Предложение 

на участника 

 1. Разплащателни сметки в лева, в 

т.ч.: 

  

1 (1) Откриване 
0.5 0.00 BGN 

2 (2) Oбслужване ( ежемесечно) 1 5.00 BGN 

3 (3) Закриване  0.5 20.00 BGN 

 

 

 

4 

 

5 

 

6 

(4) Лихвен процент по разплащателна 

сметка /годишен/: 

- при салдо по влога в края на 

лихвения ден до 100 000 лева; 

- при салдо по влога в края на 

лихвения ден от 100 001 лева до 

300 000 лева 

- при салдо по влога в края на 

лихвения ден над 300 001 лева 
 

 
 

 

 

15 

 

10 

 

5 

 

 

0.05 % 

 

0.05 %  

0.075 % 

 2. Депозитни сметки в лв., в т.ч.   

7 (1) Откриване 0.5 0.00 BGN 

8 (2) Oбслужване (ежемесечно) 1 0.00 BGN 

9 (3) Закриване 0.5 0.00 BGN 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

(4) Лихвен процент по депозитни 

сметки 

1-месечен До 500 000 

лева 

1-месечен От 500 001 

лева до 

1 000 000 лева 

1-месечен над 1 000 000 

лева 

3-месечен До 500 000 

лева 

3-месечен От 50  001 

лева до 

 
 

0.5 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

0.20 % 

0.20 % 

 

 

0.20 % 

0.30 % 

 

0.30 % 
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15 

 

16 

 

17 

 

 

18 

 

 

19 

 

20 

 

 

21 

1 000 000 

лева 

3-месечен над 1 000 000 

лева 

6-месечен До 500 000 

лева 

6-месечен От 500 001 

лева до 

1 000 000 лева 

6-месечен над 1 000 000 

лева 

12- месечен До 500 000 

лева 

12-месечен От 500 001 

лева до 

1 000 000 лева 

12-месечен над 1 000 000 

лева 
 

 

 

 

2 

 

1.5 

 

4 

 

 

6 

 

2 

 

 

4 

 

6 
 

0.30 % 

0.50 % 

0.50 % 

 

 

0.50 % 

0.95 % 

 

0.95 % 

0.95 % 

 ІІ Финансови услуги "Платежни и свързани 

услуги" 

II.1. Касови операции в лева 

 

 3. Внасяне на суми в брой по 

разплащателни сметки 

  

 (1) Банкноти    

22 1. до 15 000 BGN включително, без 

такса  

10 0.00 BGN 

 2. от 15 001 BGN   

23 а) подредени по купюри  4 0.05 % 

24 б) неподредени по купюри  8 0.05 % 

 (2) Монети:   

25 1. до 50 Броя без такса 10 0.00 BGN  

 2. над 51 броя   

26 а) сортирани 4 5.00 % 

27 б) несортирани 8 10.00 % 
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28 4. Внасяне на суми в брой по 

депозитни сметки или за погасяване 

на задължения към банката 

1 0.00 BGN 

 5. Теглене на суми в брой от 

разплащателна сметка 

  

29 (1) до 5 000 BGN  включително без 

такса  

10 0.00 BGN  

 (2) от 5 001BGN    

30 1. с еднодневно предизвестие 4 0.25 % 

31 2. без еднодневно предизвестие  8 0.30 % 

 6. Теглене на суми в брой от 

депозитни сметки, не на падеж 

   

32 (1) до 50 000 BGN  включително, без 

такса 

10 не повече от 10 

% еднократно в 

рамките на един 

месец – 0.00 

BGN  

 (2) от 50 001 BGN    

33 1. с еднодневно предизвестие  4 0.25 % 

34 2. без еднодневно предизвестие  8 0.30 % 

35 7. Инкасиране на суми по сметки на 

Възложителя 

10 /от които 

с тежест 5 

ще се 

оценява най-

доброто 

предложени 

е за процент 

и с тежест 5 

- най-

доброто 

5 % от 

инкасираната 

сума, но не 

повече от 45  

BGN* на 

локация на 

посещение с 

вкл. ДДС 
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предложение 

за твърд 

максимален 

размер/ 

 II.2. Касови операции в чуждестранна валута  

 8. Внасяне на суми в брой по 

разплащателни: 

  

 (1) в USD, EUR    

36 1. до 7 500 USD/ 7 500 EUR 

включително, без такса 

2 0.00 BGN 

37 2. от 7 501 USD/7 501 EUR 1 0.05 % 

38 (2) за всички останали валути 1 0.10 % 

39 9. Внасяне на суми в брой по 

депозитни сметки/за погасяване 

задължения към банката 

1 0.00 BGN 

 10. Теглене на суми в брой от 

разплащателни сметки без заявка: 

  

40 (1) до 2 000 USD/ 2 000 EUR 

включително, без такса 

2 0 BGN  

41 (2) от 2 001 USD/ 2 001 EUR и всички 

останали валути 

1 0.30 % 

 11. Теглене на суми в брой от 

разплащателни сметки със заявка: 

  

42 (1) до 2 000 USD/ 2 000 EUR 

включително, без такса 

(заявка 1 раб. ден предварително) 

2 0.00 % 

43 (2) за всички останали валути 

(заявка 1 раб. дни предварително) 

1 0.20 % 

 12. Теглене на суми в брой от 

депозитни сметки, не на падеж 
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44 (1) до 25 000 USD/ 25 000 EUR 

включително 

1 0.25 % 

45 (2) от 25 001 USD/ 25 001 EUR и 

всички останали валути 

1 0.30 % 

 II.3. Преводи в лева  

 13. Изходящ кредитен превод    

 (1) чрез „БИСЕРА”:   

46 1. нареден на хартиен носител 5 0.40 BGN 

47 2. нареден чрез услугата „Интернет 

банкиране” 

4 0.40 BGN 

48 3. нареден с многоредово преводно 

нареждане от/към Бюджета  

3 0.40 BGN 

 (2) чрез „РИНГС”:   

49 1. нареден на хартиен носител 2 4.00 BGN 

50 2. нареден чрез услугата „Интернет 

банкиране“ 

3 3.00 BGN 

51 3. нареден с многоредово преводно 

нареждане от/към Бюджета  

2 4.00 BGN 

52 (3) вътрешнобанков превод 3 0.00 BGN 

 (4) допълнително събирани суми за 

касови преводи:  

  

53 до 500 лева включително  3 1.00 BGN 

54 над 501 лева 2 0.5 % мин. 2.50 

BGN + такса 

(Бисера/РИНГС) 

 (5) Отмяна на изходящ кредитен 

превод (за наредени преводи с бъдещ 

вальор при възможност):  

  

55 1. нареден чрез „БИСЕРА” 2 4.00 BGN 

56 2. нареден чрез „РИНГС” 2 8.00 BGN 
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57 14. Входящ кредитен превод 2 0.00 BGN 

 15. Масово плащане (за всеки запис)   

 (1) Кредитен превод:    

58 1. чрез „БИСЕРА” 5 0.40 BGN 

59 2. чрез „РИНГС” 3 0.40 BGN 

60 (2) Вьтрешнобанков превод 3 4.00 BGN 

 II.4. Преводи в чуждестранна валута  

61 16. Изходящ кредитен превод по 

нареждане на Възложителя  

3 0.04 % мин. 

EUR 5, макс. 

EUR 100 

 17. Експресен изходящ превод 

 

 
 

 

62 (1) с кредитен вальор TOM  

 

3 0.08 % мин. 

EUR 10, макс. 

EUR 200  

 (2) с кредитен вальор SAME 

 

2 0.12 % мин. 

EUR 20, макс. 

EUR 250 

 18. Входящ кредитен превод   

63 (1) от  1 дo 500 EUR/USD – без такса 2 0.00 EUR 

64 (2) над 501 EUR/USD 1 10.00 EUR 

65 19. (1) Връщане на получен превод по 

искане на Възложителя   

2 0.04 % мин. 

EUR 5, макс. 

EUR 100 

66 (2) Връщане на получен превод за 

клиент на друга банка 

1 0.04 % мин. 

EUR 5, макс. 

EUR 100 

67 (3) Връщане на получен в банката, но 

непостъпил по сметка на клиент 

SEPA-превод 

1 0.00 % 
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68 20. Кредитни преводи в системата на 

банката 

1 0.10 % 

69 21. Допълнителна кореспонденция 

във връзка с кредитни преводи 

(запитвания, рекламации, 

канцелиране, промени и др.) 

3 3.00 EUR 

 III. Други, свръзани с и/или произтичащи от 

предоставяните депозитни и платежни услуги  

 

70 23. (1) Издаване на референция или 

удостоверение: 

1 30.00 BGN 

71 (2) Отговори на одиторски 

запитвания: 

2 60.00 BGN 

72 24. Вземане на корекционна 

операция (анулиране или 

сторниране) по искане на 

Възложителя по извършено 

счетоводно записване за всяка 

операция 

1 6.00 BGN 

 25. Изготвяне на справки по искане 

на клиент: 

  

73 (1) За текущия месец 2 2.50 BGN 

74 (2) За текущата година 2 5.00 BGN 

75 (3) За минали години 1 10.00 BGN 

76 26. Фотокопие/препис на документ  1 10.00 BGN 

77 27. Проверка автентичността на 

банков документ (банков 

ангажимент) и оторизирани 

подписи  

1 20.00 BGN 

 

С извършване на горните действия комисията приключи публичната част от заседанието си 

в 10.45 часа на 09.06.2017 г., непосредствено след което в закрито заседание пристъпи към 
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разглеждане на  документите по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП представени от участниците в 

настоящата процедура, които не са предложени за отстраняване, за съответствие с 

изискванията на възложителя  

 

2. Разглеждане на ценовите предложения от офертите на допуснатите участници 

по обособени позиции I, II, III и V  и проверка за тяхното съответствие с 

предварително обявените условия 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, подал оферта за участие в обособена позиция I – относно 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

ценово предложение, съдържащо предложение за предоставянето на всяка една от 

изискуемите се услуги в обхвата на поръчката, попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие по тази обособена позиция, в съответствие с всички изисквания 

на възложителя.  

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания по обособена позиция I, бе установено че 

офертата на участника „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД отговаря на предварително 

обявените условия и комисията може да пристъпи към оценка на офертата по ценовия 

показател – финансов /количествен/ показател. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника „ЮРОБАНК 

БЪЛГАРИЯ“ АД, подал оферта за участие в обособена позиция II – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложение за предоставянето на всяка една от изискуемите се 

услуги в обхвата на поръчката, попълнено съобразно образеца от Документацията за 

участие по тази обособена позиция, в съответствие с всички изисквания на възложителя.  

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания по обособена позиция II, бе установено че 

офертата на участника „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД отговаря на предварително 

обявените условия и комисията може да пристъпи към оценка на офертата по ценовия 

показател – финансов /количествен/ показател. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, подал оферта за участие в обособена 

позиция III – относно документите по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че 

същият е представил ценово предложение, съдържащо предложение за предоставянето на 

всяка една от изискуемите се услуги в обхвата на поръчката, попълнено съобразно образеца 

от Документацията за участие по тази обособена позиция, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя.  

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания по обособена позиция III, бе установено че 

офертата на участника „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД отговаря на 
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предварително обявените условия и комисията може да пристъпи към оценка на 

офертата по ценовия показател – финансов /количествен/ показател. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

„ИНВЕСТБАНК“ АД, подал оферта за участие в обособена позиция V – относно 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

ценово предложение, съдържащо предложение за предоставянето на всяка една от 

изискуемите се услуги в обхвата на поръчката, попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие по тази обособена позиция, в съответствие с всички изисквания 

на възложителя.  

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания по обособена позиция V, бе установено че 

офертата на участника „ИНВЕСТБАНК“ АД отговаря на предварително обявените 

условия и комисията може да пристъпи към оценка на офертата по ценовия показател 

– финансов /количествен/ показател. 
 

3. Оценка на офертите на допуснатите участници съобразно обособените позиции, 

за които са подадени, по показателите, обхващащи параметри от ценовите им 

предложения 

 

Комисията, пристъпи към оценка на ценовите предложения от офертите на участниците по 

съответната позиция за която са подадени и които участници не са предложени за 

отстраняване от процедурата. 

По обособена позиция I, II , III, в Документацията за участие е заложена еднаква методика 

за оценка на ценовите предложения на участниците, като се оценява Финансов 

/количествен/ показател /К/. Оценката от количествените критерии се определя като сбор 

от оценките на всеки един изрично изброените подпоказатели /общо 79/. Оценките на 

всички количествени подпоказатели се получават като предложението на съответния 

участник по подпоказателя се съотнася към най-доброто предложение (минимална или 

максимална стойност ) по този подпоказател измежду всички участници и получената 

стойност се умножава по съответното тегло на показателя (тежест). В случаите когато най-

доброто предложение е най-голямата стойност, то оценката на участника по подпоказателя 

е неговото предложение разделено на най-голямата стойност, умножено по тежестта на 

подпоказателя. В случаите когато най-доброто предложение е най-ниската стойност, то 

оценката на участника по подпоказателя е най-ниската стойност разделено на 

предложението на този участник, умножено по тежестта на подпоказателя. В случай, че 

най-доброто предложение по даден показател е 0 (нула), то за целите на изчисляване на 

оценки по този показател, това предложение участва със стойност 0.01. 

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

Общият брой точки по финансовия /количествен/ показател се получава по следната 

формула: 

К /съответен участник/ =  /съответен участник/ х60,  

    N  

където 
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/съответен участник/ - е сборът от точки за всеки подпоказател, получен от съответен участник, 

изчислен при прилагане на описаната по-горе методика за оценка на количествените 

подпоказатели   

N – е сборът от стойностите на тежестите по всеки един подпоказател /266/. 

 

По обособени позиции I, II и III в настоящата процедура, до оценка по горепосочения 

показател, са допуснати само по една оферта. С оглед на това и предвид методиката за 

изчисляване на точките по този показател, то всеки от участниците получава максималния 

брой точки по Финансовия /количествен показател/, а именно: 

По обособена позиция I, участникът „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“  АД, получава 60 точки; 

По обособена позиция II, участникът „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“  АД, получава 60 точки; 

По обособена позиция III, участникът „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА“  АД, получава 60 

точки. 

За оценката на всеки от участниците е изготвен оценъчен лист, приложен към настоящия 

протокол. 

 

По обособена позиция IV и VI, в Документацията за участие е заложена еднаква методика 

за оценка на ценовите предложения на участниците, като се оценява Финансов 

/количествен/ показател /К/. Оценката от количествените критерии се определя като сбор 

от оценките на всеки един изрично изброените подпоказатели /общо 77/. Оценките на 

всички количествени подпоказатели се получават като предложението на съответния 

участник по подпоказателя се съотнася към най-доброто предложение (минимална или 

максимална стойност ) по този подпоказател измежду всички участници и получената 

стойност се умножава по съответното тегло на показателя (тежест). В случаите когато най-

доброто предложение е най-голямата стойност, то оценката на участника по подпоказателя 

е неговото предложение разделено на най-голямата стойност, умножено по тежестта на 

подпоказателя. В случаите когато най-доброто предложение е най-ниската стойност, то 

оценката на участника по подпоказателя е най-ниската стойност разделено на 

предложението на този участник, умножено по тежестта на подпоказателя. В случай, че 

най-доброто предложение по даден показател е 0 (нула), то за целите на изчисляване на 

оценки по този показател, това предложение участва със стойност 0.01. 

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

Общият брой точки по финансовия /количествен/ показател се получава по следната 

формула: 

К /съответен участник/ =  /съответен участник/ х60,  

    N  

където 

/съответен участник/ - е сборът от точки за всеки подпоказател, получен от съответен участник, 

изчислен при прилагане на описаната по-горе методика за оценка на количествените 

подпоказатели   

N – е сборът от стойностите на тежестите по всеки един подпоказател /251/. 

 

По обособена позиция IV – няма подадена оферта, а по обособена позиция V в настоящата 

процедура е подадена само една оферта, която е допусната до оценка по горепосочения 

показател. С оглед на това и предвид методиката за изчисляване на точките по този 
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показател, то участникът, чието ценово предложение е обект на оценка, получава 

максималния брой точки по Финансовия /количествен показател/, а именно: 

По обособена позиция V, участникът „ИНВЕСТБАНК“  АД, получава 60 точки съобразно 

изчисленията, отразени в изготвения оценъчен лист за този участник, приложен към 

настоящия протокол. 

 

4. Комплексна оценка на офертите на допуснатите участници по съответна 

обособена позиция: 

След извършване на оценка по всеки от показателите, комисията пристъпи към комплексна 

оценка на офертата на участниците, съобразно посочената в документацията за участие 

методика, която е еднаква за всяка от обособените позиции, а именно: 

„Методика за определяне на комплексна оценка на офертите 

Общата (комплексна) оценка на офертите се определя, като първоначално се определят 

присъдените точки по техническия /неколичествен/ показател. Тези точки /междинни 

оценки без да е изчислена съответната им относителна тежест/ се обявяват на 

присъстващите при отваряне на ценовите предложения. 

След отваряне на пликовете с ценовите предложения тези, които отговарят на изискванията 

се вземат предвид и се изготвя комплексна оценка на съответната оферта. Общата 

/комплексна/ оценка на офертите се определя, като първоначално се присъдят точки по 

съответните показатели /технически/неколичествен и финансов/количествен/, след което 

всяка оферта получава оценка изразена в точки, изчислени по следната формула: 

Комплексна оценка на офертата на участник = брой точки по Технически 

/неколичествен/ показател + брой точки по Финансов /количествен/ показател. 

 

 

Комплексна оценка на офертата на участника „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, 

подадена за участие в обособена позиция I = 40 + 60 = 100 т. 

Комплексна оценка на офертата на участника „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, 

подадена за участие в обособена позиция II = 40 + 60 = 100 т. 

Комплексна оценка на офертата на участника „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА 

БАНКА“ АД, подадена за участие в обособена позиция III = 40 + 60 = 100 т. 

Комплексна оценка на офертата на участника „ИНВЕСТБАНК“ АД, подадена за 

участие в обособена позиция IV = 40 + 60 = 100 т. 

 

5. Класиране на участниците в процедурата по обособени позиции: 
На основание чл. 58, ал. 1 ППЗОП, предвид горепосочените резултати и заложеното в 

документацията за участие: „Класирането се извършва в низходящ ред, като на първо място 

се класира офертата, получила най-висока комплексна оценка по посочената формула. В 

случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, при класирането им се 

прилагат правилата на чл. 58 от ППЗОП, комисията извърши следното класиране на 

подадените за участие в настоящата процедура оферти, по обособени позиции: 

Класиране по обособена позиция I: 

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

получила 100 броя точки. 
 

Класиране по обособена позиция II: 
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1.  Участник „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с оферта с вх. № 02-01-706/17.05.2017 г., 

получила 100 броя точки. 
 

Класиране по обособена позиция III: 

1.  Участник „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД с оферта с вх. № 02-01-

704/17.05.2017 г., получила 100 броя точки. 
 

Класиране по обособена позиция V: 

1. Участник „ИНВЕСТБАНК“ АД с оферта с вх. № 02-01-703/16.05.2017 г., получила 

100 броя точки. 
 

С извършване на класирането, комисията приключи закритата част от заседанието си в 

14.00 часа на 09.06.2017 г., със съставянето на настоящия протокол, състоящ се от общо 

четиридесет страници. 

Приложения: Съобщение по чл. 57, ал. 3, изр. 1 ППЗОП, Присъствен списък – 4 бр.; 

Оценъчен лист – 4 бр.  

 

Комисия, съгласно Заповед № 117/18.05.2017 г. на изпълнителния директор на ДП БСТ: 

 

 

/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           
 


