
ПРОТОКОЛ № 3 

 

 

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

откриване на 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“ и в изпълнение на Заповед № 327/19.12.2017 г. на 

Изпълнителния директор на ДП БСТ и на основание чл. 103, ал. 3, чл. 104, ал. 1, 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, 

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

№28, на 21.12.2017 г., в 10.00 часа, с цел извършване на оценка и класиране на офертите 

на участниците в настоящата процедура.  

 

Съгласно посоченото в Поканата за участие, критерият за определяне на икономически 

най-изгодната оферта в настоящата процедура е “оптимално съотношение 

качество/цена”, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 ЗОП, с показатели както следва: 

Технически /неколичествени/ показатели /Нк/: 

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/ 

 

 

Финансов /количествен/ показател /К/: 

Оценката от количествените критерии се определя като сбор от оценките на всеки 

един от следните подпоказатели: 

 



 

I.  II. Финансови услуги 

„Свободни парични 

средства“ 

III.  

№ по ред 

подпоказател 

 

Продукт/Услуга Тежест Предложене 

на 

участника 

 1. Разплащателни сметки в лева, в 

т.ч.: 

  

1 (1) Откриване 
0.5  

2 (2) Oбслужване ( ежемесечно) 1  

3 (3) Закриване  0.5  

 

 

 

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 

 

 2. Депозитни сметки в лв., в т.ч.   

7 (1) Откриване 0.5  

8 (2) Oбслужване (ежемесечно) 1  

9 (3) Закриване 0.5  

 

10 

 

 

11 

 

 

(4) Лихвен процент по депозитни 

сметки 

1-месечен До 500 000 

лева 

1-месечен От 500 001 

лева до 

1 000 000 лева 

 

 

0.5 

 

1 

 

 

1 

 



12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

16 

 

17 

 

 

18 

 

 

19 

 

20 

 

 

21 

1-месечен над 1 000 000 

лева 

3-месечен До 500 000 

лева 

3-месечен От 50  001 

лева до 

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 0 0 

лева 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

1.5 

 

4 

 

 

6 

 

2 

 

 

4 

 

6 

 

 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 ………. BGN включително, без 

такса  

10  

 2. от ………. BGN   

23 а) подредени по купюри  4  

24 б) неподредени по купюри  8  



 (2) Монети:   

25 1. до ……. Броя без такса 10  

 2. над …… броя   

26 а) сортирани 4  

27 б) несортирани 8  

28 4. Внасяне на суми в брой по 

депозитни сметки или за погасяване 

на задължения към банката 

1  

 5. Теглене на суми в брой от 

разплащателна сметка 

  

29 (1) до ……. BGN  включително без 

такса  

10  

 (2) от ……. BGN    

30 1. с еднодневно предизвестие 4  

31 2. без еднодневно предизвестие  8  

 6. Теглене на суми в брой от 

депозитни сметки, не на падеж 

   

32 (1) до ……. BGN  включително, без 

такса 

10  

 (2) от ……. BGN    

33 1. с еднодневно предизвестие  4  

34 2. без еднодневно предизвестие  8  

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/ 

 II.2. Касови операции в чуждестранна валута  

 8. Внасяне на суми в брой по 

разплащателни: 

  

 (1) в USD, EUR    

36 1. до …. USD/…  EUR включително, 

без такса 

2  

37 2. от …. USD/… EUR 1  

38 (2) за всички останали валути 1  

39 9. Внасяне на суми в брой по 

депозитни сметки/за погасяване 

задължения към банката 

1  

 10. Теглене на суми в брой от 

разплащателни сметки без заявка: 

  

40 (1) до …. USD/…. EUR включително, 

без такса 

2  

41 (2) от ….. USD/…. EUR и всички 

останали валути 

1  

 11. Теглене на суми в брой от 

разплащателни сметки със заявка: 

  



42 (1) до …. USD/… EUR включително, 

без такса 

(заявка 1 раб. ден предварително) 

2  

43 (2) за всички останали валути 

(заявка 1 раб. дни предварително) 

1  

 12. Теглене на суми в брой от 

депозитни сметки, не на падеж 

  

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

45 (2) от ….. USD/…. EUR и всички 

останали валути 

1  

 II.3. Преводи в лева  

 13. Изходящ кредитен превод    

 (1) чрез „БИСЕРА”:   

46 1. нареден на хартиен носител 5  

47 2. нареден чрез услугата „Интернет 

банкиране” 

4  

48 3. нареден с многоредово преводно 

нареждане от/към Бюджета  

3  

 (2) чрез „РИНГС”:   

49 1. нареден на хартиен носител 2  

50 2. нареден чрез услугата „Интернет 

банкиране“ 

3  

51 3. нареден с многоредово преводно 

нареждане от/към Бюджета  

2  

52 (3) вътрешнобанков превод 3  



 (4) допълнително събирани суми за 

касови преводи:  

  

53 до …. лева включително  3  

54 над …. лева 2  

 (5) Отмяна на изходящ кредитен 

превод (за наредени преводи с бъдещ 

вальор при възможност):  

  

55 1. нареден чрез „БИСЕРА” 2  

56 2. нареден чрез „РИНГС” 2  

57 14. Входящ кредитен превод 2  

 15. Масово плащане (за всеки запис)   

 (1) Кредитен превод:    

58 1. чрез „БИСЕРА” 5  

59 2. чрез „РИНГС” 3  

60 (2) Вьтрешнобанков превод 3  

 II.4. Преводи в чуждестранна валута  

61 16. Изходящ кредитен превод по 

нареждане на Възложителя  

3  

 17. Експресен изходящ превод 

 

 

 

 

62 (1) с кредитен вальор TOM  

 

3  

 (2) с кредитен вальор SAME 

 

2  

 18. Входящ кредитен превод   

63 (1) от ….до…EUR/USD – без такса 2  



64 (2) над ….EUR/USD 1  

65 19. (1) Връщане на получен превод по 

искане на Възложителя   

2  

66 (2) Връщане на получен превод за 

клиент на друга банка 

1  

67 (3) Връщане на получен в банката, но 

непостъпил по сметка на клиент 

SEPA-превод 

1  

68 20. Кредитни преводи в системата на 

банката 

1  

69 21. Допълнителна кореспонденция във 

връзка с кредитни преводи 

(запитвания, рекламации, 

канцелиране, промени и др.) 

3  

 III. Други, свръзани с и/или произтичащи от 

предоставяните депозитни и платежни услуги  

 

70 23. (1) Издаване на референция или 

удостоверение: 

1  

71 (2) Отговори на одиторски 

запитвания: 

2  

72 24. Вземане на корекционна 

операция (анулиране или 

сторниране) по искане на 

Възложителя по извършено 

счетоводно записване за всяка 

операция 

1  

 25. Изготвяне на справки по искане 

на клиент: 

  



73 (1) За текущия месец 2  

74 (2) За текущата година 2  

75 (3) За минали години 1  

76 26. Фотокопие/препис на документ  1  

77 27. Проверка автентичността на 

банков документ (банков 

ангажимент) и оторизирани 

подписи  

1  

 

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/ 

 

Относителната тежест на техническия /неколичествен/ и финансов /количествен/ 

показатели в общата комплексна оценка, е съгласно посоченото в Поканата за 

участие, а именно: 

Технически /неколичествен показател/ - 40  

Финансов /количествен показател/ – 60  

Сборът от относителната тежест на показателите за оценка е равен на 100. 

 

Посочената в Поканата за участие методика за определяне на комплексна оценка 

на офертите е: 



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. 

 

 

След извършените преговори с поканената за участие в процедурата Сибанк ЕАД, 

същата предлага като окончателни параметрите по показателите за оценка, посочени в 

първоначално подаденото от нея Техническо и Ценово предложение, а именно: 

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

интернет банкиране /Нк1/ - чрез електронен подпис и генератор на еднократни пароли;  

 

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) 

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:  

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 

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: 

 



(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 

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 

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  

(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 

(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 

 

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/: 

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 

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 т. 

 

С извършване на горното класиране, комисията приключи днешното си заседание. 

Настоящият протокол, състоящ се от 18 страници, се състави и подписа днес: 21.12.2017 

г., в 12.00 часа, от назначената със Заповед № 327/19.12.2017 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 


