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ДО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:  

„Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор“ 

 

 

Дата: 23.06.2020 г.  

 

 

Относно: постъпили на 22.06.2020 г. искания за разяснения от заинтересовано 

лице 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

На основание чл. 33, ал. 2 ЗОП, ДП БСТ предоставя разяснения по условията на 

процедура, открита с Решение № 109 от 08.06.2020 г., публикувано в РОП, с 

предмет: „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен 

тотализатор“, по пет обособени позиции, както следва: 

 

Въпрос 1: Относно т.7 от Таблица Образец 5А, за структуриране на оферта с 

инкасиращата компания, а именно         
  

35 

7. Инкасиране на суми по сметки 

на Възложителя 

%....но не повече от 

….BGN 

    BGN 

      % 

  

• Кои ще са обектите, които ще се инкасират, както и техните адреси? 

• Честота на инкасиране; 

• Желани часове за инкасо; 

• Възможно ли е преброяването на ценните пратки да се извършва в Паричен 

център на инкасо компанията? 

• Ще има ли монети в ценните пратки? 

• В перото е посочен % като стойност, но при инкасото имаме няколко 

компонента, като например цена за транспорт (фикс), цена за броене (процент) и 

цена за пликове (фикс). Трябва ли всички компоненти да се преизчислят като 

общ % или можем да ги оферираме отделно?  

• Какви са месечните обеми, които се очакват като инкасо? 

 

 

Отговор на Въпрос 1: Посочената в техническите спецификации към документацията 

на обществената поръчка, за съответната позиция информация, в т. 7. Инкасиране на 

суми по сметки на Възложителя, е дадено следното пояснение за услугата: 

„Възложителят организира самостоятелно физическото инкасиране на суми от 

тотопунктовете си, като събраните суми се преброяват и се внасят в банката от 
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лицензирано по ЗЧОД дружество, преброени, окомплектовани в пачки по 100, по 

купюри; не се предвижда внасяне на монети. Честотата на инкасиране и градовете, в 

които ще се извършва внасяне на сумите ще бъдат съобщени на избрания изпълнител, 

след сключване на договор. Общ среден обем на инкасираните суми за месец за 

предходната 2019 г. е 3 млн. лв.“. 

С оглед на условието за годност за упражняване на професионална дейност, поставено 

в условията на настоящата процедура, в раздел III, 1.1) от обявлението за притежаване 

на лиценз/разрешение за извършване на банкова дейност, издаден от БНБ и аналогичен 

за чуждестранните лица, в посоченото в Таблица Образец 5А, т.7, участникът следва да 

посочи в ценовото си предложение, предлаганият от него % за услугата „банково 

инкасо“, както и максималната сума в лева за тази услуга, като попълни, посоченото в 

таблицата поле: % ……, но не повече от …….. BGN. 

 

 

Въпрос 2: Относно приложения Договор: В чл. 6 от договора е цитирана старата 

Наредба № 3 на БНБ от 2009 година, която е отменена с Наредба № 3 от 2018 година на 

БНБ. За да е приемлив договора за Банката трябва да се направи корекция в тази част 

на договора. 

 

Отговор на Въпрос 2: Според Чл. 6. От проекта на договор „ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор за предоставените Услуги, чрез 

периодични плащания, в съответствие с действащата нормативна уредба в страната в 

областта на платежните услуги: Закона за платежните услуги и платежните системи, чл. 

21 от Наредба № 3 на БНБ от 16 юли 2009 г. за условията и реда за изпълнение на 

платежни операции и ….“.  

Сключеният договор с определения за изпълнител участник ще бъде изпълняван, както 

е указано в проекта на договор, в съответствие с действащата нормативна уредба в 

страната в областта на платежните услуги ……, при спазване на посочената в чл. 21 

норма за „Извършване на плащания с предварително съгласие на титуляря на 

сметката“, в Наредба № 3 от 2018 г. на БНБ, напълно идентична с нормата в чл. 21 от 

Наредба № 3 на БНБ от 16 юли 2009 г. за „Извършване на плащания с предварително 

съгласие на титуляря на сметката“. 

 

 

Въпрос 3: В какъв срок очаквате да се инсталират исканите 300 бр., ПОС терминални 

устройства? 

 

Отговор на Въпрос 3: Според документацията за участие: „Изпълнителите по 

обособени позиции от I до III, следва да предоставят на възложителя, общо по трите 

позиции до 300 броя реални терминални устройства ПОС, на места посочени от БСТ. 

Броят и местата, на които ще бъдат поставени терминалните устройства, ще бъдат 

определени със заявка от възложителя….“.  

Срокът, в който ще инсталираме заявените ПОС терминални устройства, ще бъде 

съобразен с предложението на участника, определен за изпълнител, съдържащо се в т. 8 

от техническото му предложение, както следва: 

„т 8. Срок за предоставяне на реални терминални устройства ПОС – до 300 броя, общо 

по обособени позиции  I, II и III, след писмена заявка на възложителя, определяща броя 

и местата, на които ще бъдат поставени - ……………… календарни дни. (попълва се от 

участниците за обособена позиция  I/ II или III)“ 
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Въпрос 4: Ако участник предложи инсталирането на по малко от 300 бр., ПОС 

терминални устройства, това основание ли е за дисквалифициране на участника? 

 

Отговор на Въпрос 4: Съгласно условията на документацията за участие и отговора 

на въпрос 2, даден по-горе, Възложителят ще определи със заявката си, броят и 

местата, на които ще бъдат поставени терминалните устройства. 

 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /подписът е заличен на осн. чл. 5 Регламент /ЕС/ 2016/679/ 

 

 

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


