
ПРОТОКОЛ №2 

 

ЗА ПРОВЕДЕНИ ПРЕГОВОРИ 

 

Наименование на 

поръчката: 

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАНКОВИ УСЛУГИ НА ДП 

„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР ОТ ТРЕТА 

РЕЗЕРВНА БАНКОВА ИНСТИТУЦИЯ“ 
Място, дата и час на 

провеждане на  

преговори  

Централно управление на ДП БСТ - град София, ул. 

“Хайдушко изворче” № 28, стая 2-3, 20.12.2017 г. от 

10:00 часа 

Преговорите ще се състоят 

между: 

 

Възложител:  

ДП  „Български спортен тотализатор”, с представители: 

КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 

327/19.12.2017Г., в състав: Рада Гьонова – председател 

и членове: Светла Николова – Главен счетоводител на 

ДП БСТ и Камелия Стойнева-Дукова – Заместник 

главен счетоводител на ДП БСТ 

 

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

г., представлявано от  г-жа Мариана Петкова – 

упълномощено лице 

 

Комисията, назначена със Заповед № 327/19.12.2017 г., е констатирала че участникът 

отговаря на обявените критерии за подбор, че е представил техническо и ценово 

предложение, съответстващи на изискванията на Възложителя /действията са отразени в 

Протокол № 1/19.12.2017 г./, поради което страните тук проведоха дискусии по 

предварително обявените теми, а именно:  
1. Начин, посредством който се защитава и повишава сигурността на платформата за 

интернет банкиране  

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

лихви  

3. Ценови стойности на предлаганите услуги 

Комисията изиска и представителят на Участника потвърди, че предложението му за 

изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в Поканата, в т.ч. и на Техническата спецификация. След което се пристъпи 

към договаряне по всеки един от параметрите:  

- Относно начина, чрез който се защитава и повишава сигурността на платформата 

за интернет банкиране, представителя на участника поясни, че направеното 

предложение дава възможност за работа както чрез генератор на еднократни 

пароли в комбинация с ПИН, така и чрез електронен подпис, като по този начин 

удовлетворяват най-високите изисквания на възложителя и се защитава неговата 

сигурност, с оглед на което няма да прави други предложения и тези в офертата 

му следва да се считат за окончателни; 

- Относно предложения в офертата срок за предоставяне на информация по салдата 

на сметките и начислените по тях лихви, представителя на участника поясни, че 

предложението от 1 работен ден, е максимално краткото технологично време за 

обработка на дадена трансакция и генериране на съответна информация, поради 

което няма да прави други предложения /които биха били и нереалистични 

такива/ и тези в офертата му следва да се считат за окончателни; 



- Относно ценовите предложения в офертата на участник за изпълнение на 

възложеното, представителят му заяви, че същите са съобразени с обичайната 

банкова практика и е направено съответно редуциране в цената специално за 

настоящия възложител още при подготовката му; предложените цени реално 

отразяват пълното, навременно  и качествено изпълнение на предмета на 

поръчката и няма да ги редуцира допълнително, поради което посоченото в 

Ценовото предложение от офертата на участника следва да се счита за 

окончателно такова. 

 

Настоящият Протокол отразява постигнатите договорености и договорни условия от 

проведените на 20.12.2017  г. от 10.00 часа преговори между двете страни - Комисията, 

назначена от Възложителя по процедурата и представителя на Участника – „Сибанк“ ЕАД. 

 

Настоящият Протокол се подписва в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за Възложителя 

и Участника. 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                  За УЧАСТНИКА „СИБАНК“ ЕАД: 

Комисия за провеждане  

на процедурата 

 

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

1. Рада Гьонова      Мариана Петкова, представляващ 

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

2. Светла Николова 

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

3. Камелия Стойнева-Дукова 


