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Вх. № 01-04-1955 

 

Дата: 22.12.2017 г. 

ДОКЛАД  

по чл. 67, ал. 6 вр. чл. 60 ППЗОП и чл. 103, ал. 3 ЗОП   

  

Относно: работата на комисия, назначена със Заповед № 327/19.12.2017 г. на 

Изпълнителния директор на БСТ за разглеждане и оценка на оферти, подадени за участие в 

процедура на договаряне без обявление, открита с Решение № 305/05.12.2017 г. на 

Изпълнителния директор на БСТ, с наименование: „Предоставяне на банкови услуги на ДП 

„Български спортен тотализатор от трета резервна банкова институция“ 

 

 

Във връзка с Решение № 305/05.12.2017 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП – договаряне без обявление, с наименование: 

„Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от трета резервна 

банкова институция“, на основание чл. 103, ал. 1 ЗОП и чл. 51, ал. 1 ППЗОП, е назначена 

комисия в състав: 

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

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

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

със следните задачи: 

1. комисията да започне работа на 19.12.2017 г., в 10:00 часа, на адрес: гр. София, ул. 

Хайдушко изворче № 28, в административната сграда на ЦУ на БСТ, след получаване на 

списъка с участниците и представените оферти; 

комисията, в срок до 19.01.2018 г. да: 

2.1. извърши подбор на участника, подал оферти за участие в откритата с Решение № 

305/05.12.2017 г. на Изпълнителния директор на БСТ процедура на договаряне без 

обявление по реда на ЗОП с наименование: „Предоставяне на банкови услуги на ДП 

„Български спортен тотализатор от трета резервна банкова институция“, да проведе 

преговори с участника и оцени направеното от него предложение при спазване 

изискванията на ЗОП, ППЗОП и посоченото в Покана за участие изх. № 02-01-

2338/05.12.2017 г. на Изпълнителния директор на БСТ, като състави изискуемите се 

документи и протоколи, отразяващи работата й; 

2.2. състави Доклад по чл. 67, ал. 6 вр. чл. 60 ППЗОП, който да предаде на Възложителя 

ведно с цялата документация по проведената обществена поръчка; 

2.3. съхранява документите, свързани с обществената поръчка, до приключване на работата 

й, в архива към стая 2-4 Дирекция „Правна и обществени поръчки“, ет. 2, 

административната сграда на ЦУ на БСТ, с адрес в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 

28. 

 

Промени в състава, сроковете за работа и задачите на комисията не са извършвани. 

 

Работният процес на комисията протече в следните основни етапи: 
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- провеждане на закрито заседание на 19.12.2017 г., на което се отвори първоначално 

подадената оферта от поканения за участие в процедурата участник, разгледаха се 

документите му за подбор и първоначално подадените технически и ценови предложения и 

се определи дата за провеждане на преговорите;  

- провеждане на договаряне на 20.12.2017 г. с участника, поканен да подаде оферта в 

настоящата процедура Сибанк ЕАД, при което се проведоха преговори по предварително 

обявените въпроси; 

- провеждане на закрито заседание на 21.12.2017 г., на което се извърши оценка и класиране 

на офертата, подадена за участие в процедурата /допълнени/изменени с договореното по 

време на преговорите/.  

За горепосочените действия на комисията и за всяко заседание/преговори, са съставени 

отделни протоколи, отразяващи извършеното/съответно договореното – Протокол № 

1/19.12.2017 г., Протокол № 2/20.12.2017 г. и Протокол № 3/20.12.2017 г. 

 

За участие в процедурата бе поканено следното юридическо лице: 

„СИБАНК“ ЕАД, ЕИК  831686320 

 

От горното лице бе подадена оферта, както следва:  

1. „Сибанк“ ЕАД, с оферта с вх. № 02-01-1909/15.12.2017 г.   

  

В изпълнение на указаното ни, извършихме следното: 

На първото заседание, състояло се на 19.12.2017 г., членовете на комисията, след 

получаване на подадените оферти и списъка на участниците, подписаха декларации по чл. 

103, ал. 2 ЗОП, след което се пристъпи към отварянето на подадената и запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща офертата на поканеното лице и оповестяване на нейното 

съдържание: 

Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Сибанк“ ЕАД, с вх. № 

02-01-1909/15.12.2017 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика 

с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 

1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, 

ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи, и 

извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в 

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 

представени както е посочено.  

 

След това, комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП представени от 

участника в процедурата, за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя:  

Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, 

на участника „Сибанк“ ЕАД с оферта с вх. № 02-01-1908/15.12.2017 г.: 

Офертата на този участник, включва документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе 

установено, че същият е представил: 
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1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписан 

от представляващия участника; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на основанията 

за отстраняване и изискванията към личното състояние на участника, поставени от 

възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 

и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на 

възложителя и е подписан от представляващия участника. 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за установяване 

съответствието на този участник с поставените от възложителя изисквания - към личното 

състояние, комисията установи, 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.  

 

След това, членовете на комисията се запознаха с първоначално подадената оферта - 

техническо и ценово предложение от участника Сибанк ЕАД; констатираха, че те са 

попълнени съобразно изискванията на възложителя и са представени съответните 

приложения на документи. 

Поради горните констатации, членовете на комисията, приеха че договарянето с участника 

в процедурата Сибанк ЕАД, ще се проведе на първоначално определената дата, а именно - 

20.12.2017 г., от 10:00 часа, в град София, ул. “Хайдушко изворче” № 28, ет. 2, стая 2-3.  

Договарянето с представител/и на участника ще обхваща предварително посоченото в т.12 

от Поканата с изх. № 02-01-2338/05.12.2017 г. 

Членовете на комисията определиха председателя на комисията да изпрати съобщение до 

участника, подал оферта в настоящата процедура, за датата и часа на провеждане на 

преговорите. Същото е извършено на 19.12.2017 г. чрез изпращане на цифрово подписано 

съобщение до електронната поща на участника. 

 

На указаната дата и час, се яви представител на участника в процедурата. Проведе се 

договаряне, по време на което се обсъждаха единствено предварително посочените 

въпроси. Представителят на участника заяви, че няма да прави нови предложения, поради 

което посочените параметри в първоначално подадената оферта следва да се считат за 

окончателни такива. Протоколът от преговорите се подписа от членовете на комисията и от 

представляващия участника Сибанк ЕАД, без забележки. 

 

На свое закрито заседание, след приключване на преговорите – 21.12.2017 г., комисията 

извърши оценка на предложенията на участника /параметрите са посочени в 

първоначалната му оферта и са потвърдени на проведеното договаряне/:  

Начин, посредством който се защитава и повишава сигурността на платформата за 

интернет банкиране /Нк1/ - чрез електронен подпис и генератор на еднократни пароли;  
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Срок за предоставяне на информация по салдата на сметките и начислените по тях 

лихви /Нк2/ – 1 работен ден. 

 

Финансов /количествен/ показател /К/: 

 

I.Финансови услуги „Свободни парични средства“ 

 

Продукт/Услуга Размер на таксата – във 

валута или лихвен 

процент 

1. Разплащателни сметки, в т.ч.:  

(1) Откриване 0.00 BGN (нула лева) 

(2) Oбслужване ( ежемесечно) 10.00 BGN (десет лева) 

(3) Закриване    0.00 BGN (нула лева) 

(4) Лихвен процент по разплащателна смека /годишен/  

- При салдо по влога в края на лихвения ден до 

100 000 лева 

0.00% (нула процента) 

- При салдо по влога в края на лихвения ден от 

100 001 лева до 300 000 лева 

0.00% (нула процента) 

- При салдо по влога в края на лихвения ден над 

300 001 лева 

0.00% (нула процента) 

2. Депозитни сметки  

(1) Откриване 0.00 BGN (нула лева) 

(2) Oбслужване (ежемесечно) 0.00 BGN (нула лева) 

(3) Закриване 0.00 BGN (нула лева) 

(4) Лихвен процент по депозитна сметка: 

1-месечен До 500 000 лева 0.00% (нула процента) 

1-месечен От 500 001 лева до 

1 000 000 лева 

0.00% (нула процента) 
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1-месечен над 1 000 000 лева 0.00% (нула процента) 

3-месечен До 500 000 лева 0.00% (нула процента) 

3-месечен От 500 001 лева до 

1 000 000 лева 

0.00% (нула процента) 

3-месечен над 1 000 000 лева 0.00% (нула процента) 

6-месечен До 500 000 лева 0.00% (нула процента) 

6-месечен От 500 001 лева до 

1 000 000 лева 

0.00% (нула процента) 

6-месечен над 1 000 000 лева 0.00% (нула процента) 

12- месечен До 500 000 лева 0.05% (нула цяло и нула 

пет процента) 

12-месечен От 500 001 лева до 

1 000 000 лева 

0.03% (нула цяло и нула 

три процента) 

12-месечен над 1 000 000 лева 0.01% (нула цяло и нула 

един процент) 
 

 

ІІ Финансови услуги "Платежни и свързани услуги" 

II.1. Касови операции в лева 

3. Внасяне на суми в брой по разплащателни сметки  

(1) Банкноти   

1. до 20 000.00 BGN включително Сочи се сума до която не се 

начислява такса 

-до 20 000.00 (двадесет 

хиляди) BGN 

2. от 20 000.01 BGN  

а) сортирани 0.15% (нула цяло и 

петнадесет процента) 

б) несортирани  0.15% (нула цяло и 

петнадесет процента) 

(2) Монети:  
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1. до 100 Броя Сочи се сума до която не се 

начислява такса 

До 100 (сто) броя 

2. над 100 броя  

а) сортирани 1.723% (едно цяло 

седемстотин двадесет и три 

стотни процента) 

б) несортирани 1.723% (едно цяло 

седемстотин двадесет и три 

стотни процента) 

4. Внасяне на суми в брой по депозитни сметки или 

за погасяване на задължения към банката 

0.00 BGN (нула лева) 

5. Теглене на суми в брой от разплащателна сметка  

(1) до 20 000.00 BGN  включително  Сочи се сума до която не се 

начислява такса 

До 20 000.00 BGN (двадесет 

хиляди лева) 

(2) от 20 000.01 BGN   

1. с еднодневно предизвестие  0.15% (нула цяло и 

петнадесет процента) 

2. без еднодневно предизвестие  0.20% (нула цяло и двадесет 

процента) 

6. Теглене на суми в брой от депозитни сметки, не на 

падеж 

  

(1) до 20 000.00 BGN  включително  Сочи се сума до която не се 

начислява такса 
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До 20 000.00 BGN (двадесет 

хиляди лева) 

(2) от 20 000.01 BGN   

1. с еднодневно предизвестие  0.15% (нула цяло и 

петнадесет процента) 

2. без еднодневно предизвестие  0.20% (нула цяло и двадесет 

процента) 

7. Инкасиране на суми по сметки на Възложителя 
0.15%(нула цяло и 

петнадесет процента), но 

не повече от 100 (сто лева) 

BGN 

II.2. Касови операции в чуждестранна валута 

8. Внасяне на суми в брой по разплащателни и 

особени сметки: 

 

(1) в USD, EUR   

1. до 10 000 USD/EUR включително  Сочи се сума до която не се 

начислява такса 

До 10 000.00 USD/EUR 

(десет хиляди) 

2. от 10 000.01 USD/EUR 0.15% (нула цяло и 

петнадесет процента) 

(2) за всички останали валути 0.15% (нула цяло и 

петнадесет процента) 

9. Внасяне на суми в брой по депозитни сметки/за 

погасяване задължения към банката 

0.00 BGN (нула лева)   

10. Теглене на суми в брой от разплащателни сметки 

без заявка: 
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(1) до 10 000.00 USD/EUR включително Сочи се сума до която не се 

начислява такса 

До 10 000.00 USD/EUR 

(десет хиляди) 

(2) от 10 000.01 USD/EUR и всички останали валути 0.20% (нула цяло и двадесет 

процента) 

 

11. Теглене на суми в брой от разплащателни сметки 

със заявка: 

 

(1) до 10 000.00 USD/EUR включително 

(заявка 1 раб. ден предварително) 

До 10 000.00 USD/EUR 

(десет хиляди) – 0.00% 

(нула) 

(2) за всички останали валути 

(заявка 1 раб. дни предварително) 

0.15% (нула цяло и 

петнадесет процента)  

12. Теглене на суми в брой от депозитни сметки, не 

на падеж 

 

(1) до 10 000.00 USD/EUR включително 0.00% (нула)  

(2) от 10 000.01 USD/EUR и всички останали валути 0.15% (нула цяло и 

петнадесет процента) 

II.3. Преводи в лева 

13. Изходящ кредитен превод   

(1) чрез „БИСЕРА”:  

1. нареден на хартиен носител 2.50 (две цяло и 

петдесет лева) 

BGN 
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2. нареден чрез услугата „Интернет банкиране” 0.40 (четиридесет 

стотинки) BGN 

3. нареден с многоредово преводно нареждане от/към Бюджета  6.00 (шест лева) 

BGN 

(2) чрез „РИНГС”:  

1. нареден на хартиен носител 10.00 (десет лева) 

BGN 

2. нареден чрез услугата „Интернет банкиране“ 5.00 (пет лева) 

BGN 

3. нареден с многоредово преводно нареждане от/към Бюджета  8.00 (осем лева) 

BGN 

(3) вътрешнобанков превод: 0.20 (нула цяло и 

двадесет 

стотинки) BGN 

(4) допълнително събирани суми за касови преводи:   

до …. лева включително  0.00 (нула) BGN 

над …. лева 0.00 % (нула 

процента) 

(5) Отмяна на изходящ кредитен превод (за наредени преводи с 

бъдещ вальор при възможност):  

 

1. нареден чрез „БИСЕРА” 0.00 (нула лева) 

BGN 

2. нареден чрез „РИНГС” 0.00 (нула лева) 

BGN 
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14. Входящ кредитен превод 0.00 (нула лева) 

BGN 

15. Масово плащане (за всеки запис)  

(1) Кредитен превод:   

1. чрез „БИСЕРА” 0.40 ( четиридесет 

стотинки) BGN 

2. чрез „РИНГС” 5.00 (пет лева) 

BGN 

(2) Вьтрешнобанков превод 

 

0.20 (нула цяло и 

двадесет 

стотинки) BGN 

II.4. Преводи в чуждестранна валута 

16. Изходящ кредитен превод по нареждане на Възложителя  0.05%(нула цяло 

нула пет 

процента) от 

сумата на превода 

17. Експресен изходящ превод   

(1) С кредитен вальор ТОМ 0.15% (нула цяло 

и петнадесет 

процента) от  

сумата на превода 

(2) С кредитен вальор SAME 0.15% (нула цяло и 

петнадесет 

процента) от  

сумата на превода 

18. Входящ кредитен превод  
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(1) от 0.00 до 100 /сто/EUR/  135.00 USD 0.00 (нула) 

EUR/USD 

(2) над 100.00 EUR/ 135.00 USD 4 EUR (четири 

евро) 

19. (1) Връщане на получен превод по искане на Възложителя   0.10% (нула цяло 

и десет процента) 

от сумата 

(2) Връщане на получен превод за клиент на друга банка 0.10% (нула цяло 

и десет процента) 

от сумата 

(3) Връщане на получен в банката, но непостъпил по сметка на 

клиент SEPA-превод 

0% (нула 

процента) 

20. Кредитни преводи в системата на банката 0.04% (нула цяло 

и нула четири 

процента) от 

сумата на превода 

21. Допълнителна кореспонденция във връзка с кредитни преводи 

(запитвания, рекламации, канцелиране, промени и др.) 

25 EUR (двадесет 

и пет евро)  

  

III. Други, свръзани с и/или произтичащи от предоставяните депозитни и 

платежни услуги  

22. (1) Издаване на референция или удостоверение: 30.00  

(тридесет лева) 

BGN 
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(2) Отговори на одиторски запитвания: 25.00 (двадесет и 

пет лева) BGN 

23. Вземане на корекционна операция (анулиране или 

сторниране) по искане на Възложителя по извършено 

счетоводно записване за всяка операция 

 

0.00 (нула лева) 

BGN 

24. Изготвяне на справки   

(1) За текущия месец 3.00 (три лева) 

BGN 

(2) За текущата година 3.00 (три лева) 

BGN 

(3) За минали години 4.00 (четири лева) 

BGN 

25. Фотокопие/препис на документ  0.00 (нула лева) 

BGN 

26. Проверка автентичността на банков документ (банков 

ангажимент) и оторизирани подписи  

0.00 (нула лева) 

BGN 

 

Комисията извърши оценка на офертата на участника Сибанк ЕАД, съобразно посочената в 

Поканата за участие методика и направени от него предложения по показателите: 

Технически /неколичествени/ показатели /Нк/ - 40 точки 

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

интернет банкиране /Нк1/ - 20 т. /направено предложение за защита чрез електронен 

подпис/ 

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

/Нк2/ - 20 т. /направено предложение за 1 работен ден/: 

1 

------ х 20 = 20 

1 

НК /Сибанк ЕАД/ = Нк1/Сибанк ЕАД/ + Нк2/Сибанк ЕАД/ = 20+20 = 40 точки 

 

Финансов /количествен/ показател /К/ - 60 точки 
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Участникът Сибанк ЕАД е единствен такъв в настоящата процедура, поради което 

направеното от него ценово предложение получава максимален брой точки – 251 и в 

съответствие с формулата за оценка по този показател, неговият брой точки е: 
 

К / Сибанк ЕАД / =  / Сибанк ЕАД / х60 = 251 х 60 = 60 точки 

              N   251 

 

Комплексна оценка на офертата на участника Сибанк ЕАД = брой точки по 

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

показател = 40+60= 100 точки 

 

Класиране на участниците – икономически най-изгодна оферта: 

„СИБАНК“ ЕАД, с оферта с вх. № 02-01-1909/15.12.2017 г. – 100 точки 

 

Предвид извършените в хода на работата на комисията констатации, нямаме предложения 

за отстраняване на участник в процедурата. 

Предвид извършените в хода на работата на комисията констатации, предлагаме да бъдат 

допуснати следните участници в процедурата: 

 

Участник „Сибанк“ ЕАД, с оферта с вх. № 02-01-1909/15.12.2017 г.  

Мотиви: Участникът е представил първоначална оферта /техническо и ценово 

предложение/, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор. С участника бяха проведени преговори, на които бяха уточнени 

предложенията му по предварително обявените въпроси, като тези предложения са също 

направени в съответствие с изискванията на възложителя, ЗОП и ППЗОП.  

 

Предвид извършените в хода на работата на комисията констатации и оценителни действия, 

при наличие на предпоставките в правната норма на чл. 66 ППЗОП, предлагаме да бъде 

сключен договор с класирания на първо място участник, а именно: 
1. Участник „Сибанк“ ЕАД с оферта с вх. № 02-01-1909/15.12.2017 г. – 100 т. 
 

Настоящият Доклад, състоящ се общо от четиринадесет страници, е съставен на 22.12.2017 

г., в 16.00 часа, с което приключи работата на назначената със Заповед № 327/19.12.2017 г. 

на Изпълнителния директор на ДП БСТ, Комисия за разглеждане и оценка на оферти, 

подадени за участие в процедура на договаряне без обявление, открита с Решение № 

305/05.12.2017 г. на Изпълнителния директор на БСТ, с наименование: “Предоставяне на 

банкови услуги на ДП Български спортен тотализатор, от трета резервна банкова 

институция“. 
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Неразделна част от настоящия доклад са изготвените протоколи от работата на комисията 

и от проведените с участника преговори -  Протокол № 1/19.12.2017 г., Протокол № 2 от 

20.12.2017 г.; и Протокол № 3 от 21.12.2017 г., с посочените към тях приложения. 

 

На основание чл. 106, ал. 1 ЗОП и чл. 60, ал. 3 ППЗОП, настоящият доклад ведно с Поканата 

за участие в настоящата процедура, постъпилите оферти и протоколи, се предават на 

Изпълнителния директор на ДП БСТ за утвърждаване, на датата, на която същият е 

входиран в деловодството на ДП БСТ. 

 

Комисия съгласно Заповед № 327/19.12.2017 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 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ Доклад вх. № 01-04-1955/22.12.2017 г., изготвен от комисия, 

назначена със Заповед № 327/19.12.2017 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, на 

основание чл. 106, ал. 3 ЗОП, след запознаване със съдържанието му и приложенията 

към него,  

 

 

 

Дата: 29.12.2017 г.   Възложител: /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

Дамян Дамянов, 

Изпълнителен директор на ДП 

„Български спортен тотализатор“  
 


