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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Избор на обслужващи банки 

на на „Български пощи” ЕАД”, със следните обособени позиции: 

 

Обособена позиция 1: Регион София и Регион Пловдив  

Обособена позиция 2: Регион Варна и Регион Плевен 

Обособена позиция 3: Регион Бургас 

се провежда въз основа на решение по т. 2 от Протокол № 18/30.08.2011 г. на Съвета на 

директорите на „Български пощи” ЕАД и Заповед №. РД–............ /.................. г. на главния 

изпълнителен директор (Приложение № 1 към документацията).  

Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на процедурата за 

възлагане на обществената поръчка, се регламентират от ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП 

и настоящата документация. Процедурата се провежда от комисия, назначена от възложителя 

на основание чл. 34 от ЗОП.  

  

А. Възложител на обществената поръчка 

  По смисъла на тази документация и на основание чл. 7, т. 5 и чл. 7г от ЗОП, възложител 

на обществената поръчка е “Български пощи” ЕАД, с адрес: 1700 София, ул. „Акад. Стефан 

Младенов” № 1, бл. 31. 

  

   Б. Обект на обществената поръчка 

1. “Български пощи” ЕАД, на основание чл.103, ал.1, във връзка с чл. З, ал.1, т.2, чл.5, ал.1, т.1, 

буква „б”, чл. 7г и чл.16, ал.4 от ЗОП възлага обществена поръчка с предмет: „Избор на 

обслужващи банки на на „Български пощи” ЕАД”, със следните обособени позиции: 

 

Обособена позиция 1: Регион София и Регион Пловдив 

Обособена позиция 2: Регион Варна и Регион Плевен 

Обособена позиция 3: Регион Бургас  

 

2. Обществената поръчка е с място на изпълнение: 5 регионални управления и 

Централно управление на „Български пощи” ЕАД . 
 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

А. Условия за участие: 

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва участник, 

който:  

1.1. отговаря на изискванията на чл. 9, чл. 46 и на изискването за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП. 

1.2. представи доказателства за икономическо и финансово състояние, посочени в чл. 50, 

ал. 1, т. 2 от ЗОП; 

1.3. представи доказателства за технически възможности и квалификация, посочени в чл. 

51, ал. 1, т.1 от ЗОП. 

2. В процедурата не може да участва участник, който: 

2.1. e осъден/ а с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  

../../ulianag/Local%20Settings/UlianaG/Local%20Settings/SGaidarska/My%20Documents/ОТКРИТА_ПРОЦЕДУРА/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/VSGeorgieva/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/DDDimitrova/Local%20Settings/Ruslanak/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Normativn#1530229#1530229
../../ulianag/Local%20Settings/UlianaG/Local%20Settings/SGaidarska/My%20Documents/ОТКРИТА_ПРОЦЕДУРА/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/VSGeorgieva/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/DDDimitrova/Local%20Settings/Ruslanak/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Normativn#240676#240676
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б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;  

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;  

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

е) престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури 

за възлагане на обществени поръчки; 

2.2. е обявен в несъстоятелност;  

2.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 

2.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че  

участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните 

закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на 

съда, или участникът е преустановил дейността си; 

2.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;  

2.6. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен 

орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични 

задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци 

съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен;  

2.7. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 

        2.8. при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със 

служители на ръководна длъжност в неговата организация. 

       2.9. е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от  Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси.      

3. Когато участникът е юридическо лице изискванията по т. 2.1., т. 2.5 се прилагат за 

следните лица:  

3.1. при събирателно дружество – за лица по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал.1 от Търговския 

закон;  

3.2. при командитно дружество – за лица по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 

отговорните съдружници; 

3.3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал.2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лица по чл. 147, ал.1 от 

Търговския закон; 

3.4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал.2 от Търговския закон, 

а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал.1 от Търговския закон; 

3.5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския закон; 

3.6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които 

представляват участника.  

3.7. в случаите по т. 3.1-3.6. - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно 

лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 

представителна власт е включена територията на Република България.  

4. Обстоятелствата по т. 2 се удостоверяват с декларация (Приложение № 3а, съответно 

Приложение № 3б, Приложение № 3в ) при подаването на офертата.  

 5. Всеки участник е длъжен да обяви писмено пред възложителя промените в 

обстоятелствата по предходните точки, в 7-дневен срок от настъпването им (Приложение № 

3г). 

Б. Документи, представяни от участника: 

1. Участниците в процедурата представят, посочените по-долу документи: 

../../ulianag/Local%20Settings/UlianaG/Local%20Settings/SGaidarska/My%20Documents/ОТКРИТА_ПРОЦЕДУРА/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/VSGeorgieva/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/DDDimitrova/Local%20Settings/Ruslanak/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Normativn#1246600#1246600
../../ulianag/Local%20Settings/UlianaG/Local%20Settings/SGaidarska/My%20Documents/ОТКРИТА_ПРОЦЕДУРА/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/VSGeorgieva/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/DDDimitrova/Local%20Settings/Ruslanak/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Normativn#344378#344378
../../ulianag/Local%20Settings/UlianaG/Local%20Settings/SGaidarska/My%20Documents/ОТКРИТА_ПРОЦЕДУРА/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/VSGeorgieva/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/DDDimitrova/Local%20Settings/Ruslanak/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Normativn#1724679#1724679
../../ulianag/Local%20Settings/UlianaG/Local%20Settings/SGaidarska/My%20Documents/ОТКРИТА_ПРОЦЕДУРА/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/VSGeorgieva/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/DDDimitrova/Local%20Settings/Ruslanak/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Normativn#1246559#1246559
../../ulianag/Local%20Settings/UlianaG/Local%20Settings/SGaidarska/My%20Documents/ОТКРИТА_ПРОЦЕДУРА/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/VSGeorgieva/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/DDDimitrova/Local%20Settings/Ruslanak/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Normativn#240660#240660
../../ulianag/Local%20Settings/UlianaG/Local%20Settings/SGaidarska/My%20Documents/ОТКРИТА_ПРОЦЕДУРА/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/VSGeorgieva/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/DDDimitrova/Local%20Settings/Ruslanak/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Normativn#240668#240668
../../ulianag/Local%20Settings/UlianaG/Local%20Settings/SGaidarska/My%20Documents/ОТКРИТА_ПРОЦЕДУРА/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/VSGeorgieva/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/DDDimitrova/Local%20Settings/Ruslanak/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Normativn#2134345#2134345
../../ulianag/Local%20Settings/UlianaG/Local%20Settings/SGaidarska/My%20Documents/ОТКРИТА_ПРОЦЕДУРА/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/VSGeorgieva/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/DDDimitrova/Local%20Settings/Ruslanak/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Normativn#1918672#1918672
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1.1. копие от удостоверение от Търговския регистър при Агенцията по вписванията или 

единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър,когато 

участникът е юридическо лице. Чуждестранните юридически лица представят съответен 

еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са 

установени; 

1.2. документ за платена гаранция за участие в съответствие с изискванията, посочени в 

раздел ІV от документацията; 

 1.3. доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50, ал. 1, т. 2 от 

ЗОП, в съответствие с т.1.2. от раздел ІІ, буква „А” на документацията, а именно: 

1.3.1.заверено копие от годишен финансов отчет за последните три години 

2009,2010,2011, в зависимост от датата, на която участникът е регистриран или е започнал 

дейността си /копие от еквивалентен документ, за участници, които не са регистрирани 

съгласно българското законодателство/;  

1.4. доказателства за технически възможности и квалификация в съответствие с чл. 51, 

ал.1, т.1 от ЗОП; 

          1.4.1. списък на основните договори за кредитни финансови услуги на юридически лица, с 

предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години, 

включително стойностите, датите и получателите.придружени от препоръки за добро 

изпълнение.  

 1.4.2. участникът да представи минимум по 1 препоръка от възложители за добро 

изпълнение на договори за всяка позиция, за която подава оферта. Препоръките следва да бъдат 

за изпълнени договори от списъка по предходната точка. 

          1.4.3. разрешение (лиценз) за извършване на банкова дейност, издадено от БНБ – за 

участниците в процедурата, които са банки със седалище в Р България или банки със седалище 

в чужбина, които участват в процедурата чрез свой клон в страната. Участниците, които са с 

регистрация в чужбина представят съответни разрешения и/или регистрация за извършване на 

дейност съгласно законите на държавата по регистрация на участника. 

  
      1.4.4. Декларация за клонова мрежа, в които банката има  поделения,  клонове(брой).  

 

           1.4.5. Декларация за броя населени места (адрес,населено място,контакти  ), в които 

банката има клонове, поделения. 

           1.4.6. Декларация за размер на средствата представени от НОИ към търговската банка за 

изплащане на обезщетения и пенсии за 2011г.; 

           1.4.7. Документ, удостоверяващ  присъден дългосрочен кредитен рейтинг от една от 

следните агенции: Standard &Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s, Българска агенция за кредитен 

рейтинг или друга агенция за кредитен рейтинг.  

         1.5. декларации, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП и 

раздел ІІ, буква А, т. 2 от настоящата документация (попълнени съгласно образеца – 

Приложение № 3а,  Приложение № 3б  и Приложение № 3в);  

         1.6. предлагана цена за изпълнение на поръчката – представена в отделен запечатан 

непрозрачен плик в съответствие с образеца Приложение № 6; 
         1.7. попълнен образец на административни сведения на участника – Приложение № 4; 

1.8. копие от документ за закупена документация за участие в процедурата; 

1.9. нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – 

представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и 

представляващ участника съгласно актуалната му регистрация (т. 1.1. и/или т. 1.2. по-горе), а от 

изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на 

лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице 
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има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Декларациите по 

точки 1.5. не могат да бъдат подписвани от пълномощник; 

1.10. проект на договор, който не се попълва, но се прилага, като участникът парафира 

всяка страница от него и подпечатва последната страница за Изпълнител. С тези действия 

участникът удостоверява, че се е запознал и приема условията на проекта на договора 

(Приложение № 7); 

1.11. декларация за приемане на условията в проекта на договор; 

1.12. оферта, изготвена съгласно образеца – Приложение № 5; 

1.13. техническо предложение – съгласно образец Приложение № 8 

1.14. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 

 

Нотариалните заверки да не предхождат датата на представяне на офертите с 

повече от три месеца. Копията от всички документи, за които не се изисква изрична 

нотариална заверка, се представят заверени от участника  

Забележка: В случай, че участникът е чуждестранно лице документа по т.1.1. се 

представя в официален превод  на български език, а останалите документи, които са на чужд 

език се представят и в превод на български език. Ако участникът – чуждестранно лице е 

обединение, документите се представят за всеки от участниците в него.  

 2. Описаните по-горе документи следва да се представят във вида, посочен в настоящата 

документация. В случай, че документите не отговарят на изискванията на възложителя или 

съдържат невярна информация, участникът се отстранява от участие. 

 

ІІІ. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

1. Разходите, свързани с подготовката и представянето на офертата за участие в 

процедурата, са за сметка на участниците.  

2. Закупуването на документацията е задължително условие за участие в процедурата. 

3. Стойността на настоящата документация за участие в процедурата, в размер на 20 

(двадесет) лева с ДДС е за сметка на участниците.  

4. Документацията за участие може да се закупува всеки работен ден, след заплащането й 

в брой в касата на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул.”Акад. 

Стефан Младенов” № 1, бл. 31, дирекция „ Финанси и икономика”, ет. 3,стая 315К лице за 

контакт Добри Тонев, от 09:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17.00 ч. до 10 дни преди изтичане 

на срока за получаване на офертите. В случай, че срокът изтича в неработен ден, този ден не се 

брои и срокът изтича на следващия работен ден.  

/Лицата имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят. При 

поискване от заинтересувано лице, придружено от платежен документ за стойността на 

документацията, възложителят е длъжен да я изпрати за сметка на лицето, отправило 

искането./ 

5. Всяко лице, закупило документацията за участие в процедурата, може да поиска 

писмено от възложителя разяснения по нея. 

6. В случай, че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за 

получаване на оферти за участие остоват по-малко от 6 дни, възложителят е длъжен да удължи 

срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата. Възложителят изпраща 

разяснението до всички лица, закупили документация за участие и посочили адрес за 

кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. 

7. Всички разяснения по документацията за участие в процедурата се превръщат в нейна 

неразделна част и се предоставят на всяко следващо лице, закупуващо документация за участие. 
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ІV. ДЪЛЖИМИ ГАРАНЦИИ  

1. Участниците представят гаранция за участие в откритата процедура  в размер на:  

 

 За Обособена позиция 1: Регион София и Регион Пловдив – 16 000 /шестнадесет 

хиляди/ лева.  

 За Обособена позиция 2: Регион Варна и Регион Плевен - 16 000 /шестнадесет 

хиляди/ лева. 

 За Обособена позиция 3: Регион Бургас - 16 000 /шестнадесет хиляди/ лева. 

 

 
 Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира от участника. 

1.1. В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за участие в процедурата под 

формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на “Български пощи” ЕАД в: 

Банка: „Райфайзенбанк (България)” ЕАД; 

Сметка в лева: IBAN BG 88 RZBB 9155 1032 7343 05, BIC: RZBBBGSF. 

Оригинален платежен документ, удостоверяващ превода на сумата на гаранцията за 

участие по сметката на възложителя се прилага в плика с офертата на участника.  

1.2. В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за участие в процедурата под 

формата на банкова гаранция, с която банката писмено и безусловно се задължава да плати на 

“Български пощи” ЕАД при предявяване сумата на гаранцията за участие. Срокът на валидност 

на банковата гаранция следва да бъде 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на 

офертата. Оригиналът на банковата гаранция се представя в плика с офертата на участника. 

2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа от възложителя, когато участникът 

в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявяват 

резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител. 

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, 

когато участник: 

-  оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите; 

- е определен за изпълнител на поръчката, но не изпълни задължението си да сключи 

договор за обществената поръчка.  

3. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават от възложителя, както следва: 

3.1. на отстранените участници в срок  пет работни дни след изтичането на срока за 

обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 

3.2. на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за 

обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок пет работни дни след 

изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител; 

3.3. при прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка гаранциите 

на всичките участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за 

обжалване на решението за прекратяване. 

4. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в 

размер на: 

 За Обособена позиция 1: Регион София и Регион Пловдив – 60000 /шестдесет хиляди/ 

лева.  

 За Обособена позиция 2: Регион Варна и Регион Плевен - 20 000 /двадесет хиляди/ 

лева. 

 За Обособена позиция 3: Регион Бургас - 20 000 /двадесет хиляди/ лева. 

 

Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира от участника. 

4.1. В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора под 

формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на “Български пощи” ЕАД в: 
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Банка: „Райфайзенбанк (България)” ЕАД; 

Сметка в лева: IBAN BG 88 RZBB 9155 1032 7343 05, BIC: RZBBBGSF, 

преди сключване на договора за изпълнение на поръчката.  

4.2. В случай, че участникът избере да представи гаранцията за изпълнение на договора 

под формата на банкова гаранция, с която банката писмено и безусловно да се задължи да 

плати на “Български пощи” ЕАД при предявяване сумата на гаранцията за изпълнение на 

договора. Банковата гаранция да е с валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока на 

договора. Оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключване на договора за 

изпълнение на поръчката.  

5. Гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава при условията и сроковете, 

посочени в договора за възлагане на обществената поръчка.  

6. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

А. Общи положения  

1. Всеки участник може да подаде оферта за една, две или за трите обособени позиции в 

един оригинален екземпляр и само с един вариант за изпълнение на поръчката по съответната 

обособена позиция, за която участва. 

 2. Офертата трябва да е написана четливо, да няма механични или други явни поправки по 

нея. Документи с явни поправки не се разглеждат.  

3. Офертата се изготвя съгласно приложения образец - Приложение № 5 към 

документацията. 

4. Подаването на офертата означава, че участникът, приема изцяло всички общи и 

специални правила, определени в настоящата документация. Всяко отклонение от тях ще 

доведе до отстраняване на участника. 

Б. Съдържание  

1. Всяка оферта и свързаната с нея документация трябва да е изготвена на български език. 

В случай, че участникът е чуждестранно лице документите по т.1.1. от раздел ІІ, буква “Б” от 

документацията за участие се представят в официален превод на български език, а останалите 

документи, които са на чужд език се представят и в превод на български език. 

2. Офертата трябва задължително да съдържа документите, посочени в раздел ІІ, буква 

“Б”, т.1. Те се представят като приложения към офертата и са неразделна част от нея. При 

непредставяне на документ, посочен в настоящата документация възложителят отстранява 

участника от участие в процедурата. 

2.1. Документите се подреждат в посочената от възложителя последователност и при 

непрекъсната номерация на страниците. 

3. Техническо предложение, в което подробно се описват предлаганите от участника 

възможности за изпълнение на поръчката, съгласно Техническото задание /Приложение № 2/, 

както и неколичествените критерии за позициите /Приложение №..., за които кандидатства 

участника. 

4. Срок за изпълнение на поръчката - четири години. 
         5. Участникът посочва предлаганите от него количествени критерии по образец, както и 

образеца за наказателни точки, включени общо в образеца на ценовата оферта – Приложение № 

6, поставена в отделен запечатан плик с надпис „Предлагана цена”.  
 

6. Срок на валидност на офертата - 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за получаване на оферти в откритата процедура. Този срок е еднакъв за всички 

участници. В случай на необходимост възложителят може да изисква от класираните участници 
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да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за 

изпълнение на поръчката. 

 

VІ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ  

А. Запечатване и маркиране на пликовете 

1. Офертата се представя с всички съпътстващи я документи в един запечатан 

непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата 

с препоръчано писмо с обратна разписка, съдържащ три запечатани и непрозразни плика, 

съгласно указаните по-долу изисквания. Ако се използват самозалепващи се пликове, то те 

трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната част на лепенката (всеки 

равностоен метод се приема). 

 

В случай, че участникът подава оферта за участие в процедурата за повече от една 

обособена ПОЗИЦИЯ, офертата по точка 1 съдържа: един плик № 1 и толкова на брой 

пликове № 2 и № 3, колкото са и обособените ПОЗИЦИИ, за които се участва в 

процедурата. 

Не се допуска участие само за конкретна дейност от обособените позиции. 
 

2. Върху плика с офертата се посочват : 

- адресът, определен за предаване на офертите, предметът на обществената поръчка, 

съответно ПОЗИЦИЯТА/ПОЗИЦИИТЕ, за която/които се участва; 

- името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт, или 

електронен адрес. 

3. В плика с офертата, участникът следва да постави три отделни запечатани 

непрозрачни плика, както следва:  

3.1. Първият плик - запечатан и непрозрачен, обозначен с надпис Плик №1-„Документи 

за подбор”, в който се поставят попълнения и подписан образец на офертата, съгласно 

Приложение № 5, заедно със съпътстващите я документи – неразделна част от самата оферта, 

посочени в раздел ІІ, буква Б, т. 1, документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до 

критериите за подбор на участниците, а именно документите по Раздел ІІ, буква „Б” от т. 1.1, 

1.2, 1.3,  от 1.4, 1.4.1, 1.4.2 , 1.4.3 , 1.5., 1.7., 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14; 

3.2. Вторият плик - запечатан и непрозрачен, обозначен с надпис Плик №2 - 

„Предложение за изпълнение на поръчката” за Позиция №......., в който се поставят 

техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Техническото задание 

/Приложение № 2/ и неколичественото предложение /Приложение № 8 съдържащо 

неколичествени критерии и документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно 

избрания критерий и посочените в документацията изисквания, а именно: документите от 

Раздел ІІ, буква „Б” – т. 1.4.4, 1.4.5,  1.4.6, 1.4.7 и т.1.13. 

3.3. Третият плик - запечатан и непрозрачен, обозначен с надпис Плик № 3-  

„Предлагана цена” за Позиция №......, като неговото съдържание следва да отговаря на 

образец, съгласно Приложение № 6 – количествено предложение, съдържащо количествените 

критерии и образец за определени изисквания, за които се налагат наказателни точки. 

 

Б. Подаване и приемане на офертите 

1. Офертата се подава от участника или негов надлежно упълномощен представител – 

лично или по пощата с препоръчано писмо с известие за доставяне. При лично представяне на 

офертата лицето следва да се легитимира с лична карта и/или копие от съдебно решение за 

регистрация, ако е законен представител, и с лична карта и съответно пълномощно, ако е 

упълномощен представител. 
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  2. Срокът за подаване на офертата е 24  календарни дни, от изпращане на обявлението за 

откриване на процедурата за обществена поръчка до Агенцията за вписване в Регистъра на 

обществените поръчки, на основание чл. 64 от ЗОП. В случай, че срокът изтича в неработен 

ден, този ден не се брои и срокът изтича на следващия работен ден.  

3. Оферти се приемат от 9:30 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа всеки работен 

ден до изтичане на срока, посочен в т. 2, в сградата на Централно управление на “Български 

пощи” ЕАД, намираща се на адрес: гр. София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, ет.1,   

„Деловодство”. 

4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 

точният час на получаване. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

5. Всички оферти, представени след срока по т. 2 не се приемат от възложителя. Такива 

оферти незабавно се връщат на участника и това се отбелязва в регистъра по т. 4.  

6. Не се приема и оферта в незапечатан, прозрачен или в плик с нарушена цялост. Такава 

оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра по т. 4. 

7. Участникът поема всички рискове по предаването, включително непреодолима сила. 

8. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят 

на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде 

отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер ...............” 

 

VІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

А. Отваряне и разглеждане на офертите: 

1. Отварянето на офертите се извършва от 11:00 часа на първия работен ден, след изтичане 

срока за подаване на офертите, в сградата на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, 

гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, зала 212. При промяна на датата и часа на 

отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.  

2. Отварянето на офертите се извършва от комисия, назначена от възложителя след 

изтичане на срока за приемане на офертите. Комисията започва работата си след получаване на 

списъка с участниците и представените оферти.  

3. Пликовете с офертите на участниците се отварят съобразно реда на постъпване.  

         4. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. 

5. Представителите на участниците, представителите на средствата за масова информация 

и на юридически лица с нестопанска цел се допускат до действията на комисията по т. 4 само 

при представяне на документ за самоличност и документ, доказващ представителната им власт. 

Присъстващите представители се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие. 

6. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на 

три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик 

№ 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик 

№ 3 на останалите участници. 

7. В присъствието на лицата по т. 4 комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от 

членовете подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един 

представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите 

участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа 

и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал.1, т. 14. Не се отварят пликовете с 

надпис “Предлагана цена”.  

8. След извършването на действията по т. 6 и т. 7 приключва публичната част от 

заседанието на комисията. 
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9. Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите 

относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1. 

10. В протокола по т. 9 комисията описва изчерпателно липсващите документи или 

констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва 

да се представят допълнително и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за 

всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на 

протокола. Участникът няма право да представя други документи освен посочените в 

протокола по т. 10. 

11. След изтичането на срока по т. 10 комисията проверява съответствието на документите 

в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор поставени от 

възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не 

отговарят на изискванията за подбор. 

12. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да 

изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в 

пликове № 2 и № 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и 

ценовото предложение на участниците. 

13. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: 

13.1. не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП и раздел ІІ, 

буква Б, т. 1 от настоящата документация, на основание чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП; 

13.2. не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка, поради наличие 

на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП и раздел ІІ, буква А от 

настоящата документация, на основание чл. 69, ал.1, т. 2 от ЗОП;  

13.3. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените 

условия от Възложителя, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП; 

13.4. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП, на 

основание чл. 69, ал.1, т. 4 от ЗОП.  

14. За извършените действия се съставя протокол, който се подписва от членовете на 

комисията. 

15. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря.  

16. Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е 

извършила оценяване по всички други показатели, което е отразено в подписан от членовете на 

комисията протокол. 

17. Възложителят е длъжен да обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на 

отваряне и оповестяване на ценовите оферти. При отварянето на плика с предлаганата цена 

имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 

както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова 

информация. 

18.  Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по 

т. 17 резултатите от оценяването на офертите по другите показатели. 

 

Б. Оценяване и класиране на офертите 

1. Офертите, допуснати до участие в процедурата се оценяват от комисията въз основа на 

критерия “икономически най-изгодна оферта” в съответствие с предварително обявените от 

възложителя условия и Методика за оценка, неразделна част от настоящата документация.  

2.  Настоящата обществена поръчка, критерии и методика са организирани в 

съответствие на „Насоките за прилагане на добри практики при избор на изпълнител за 

предоставяне на финансови услуги”. Основните принципи, които Български Пощи ЕАД спазва 

са: 

1. Избор на икономически най-изгодната оферта; 

2. Възможност на институцията да предостави конкретната желана услуга; 
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3. Авторитет и кредитно качество на институцията; 

4. Прозрачност и публичност; 

5. Равнопоставеност; 

6. Свободна и лоялна конкуренция; 

 

1. МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ 

Методиката и критериите за оценка са съобразени с „Насоките за прилагане на добри 

практики при избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги”, като оценката на 

участниците се извършва по неколичествени (Kn1,2,3) и количествени (K1,2,3) критерии. 

Максималният възможен брой точки при оценка на всяко от предложенията е 100: 

за първа обособена позиция Kn1 + K1 + P = 100 т. 

за втора обособена позиция Kn2 + K2 + P = 100 т. 

за трета обособена позиция Kn3 + K3 + P = 100 т. 

1.1. Общо валидно правило за оценка на количествени и неколичествени критерии: 

             На участникът с най-добра количествена/ неколичествена оферта ще бъдат присъдени 

максимален брой точки. Той ще бъде бенчмарк за оценка на останалите участници и на база 

относителни тегла ще бъде формирана тяхната оценка по формулите: 

- за критериите, за които най-голямото предложение е най-добро: 

(оценявано предложение/ най-добро предложение) * максимален брой точки 

- за критериите, за които най-малкото предложение е най-добро: 

(най-добро предложение/ оценявано предложение) * максимален брой точки 

1.2. Условия, които отнемат точки – P. В процедурата са заложени изисквания, които са от 

особена важност за Дружеството и участникът следва да отговори с «ДА» или «НЕ» дали е 

в състояние да ги изпълни. Ако участникът не потвърди искането на „Български пощи” 

ЕАД (даде отговор „НЕ”) от оценката му се отнемат определен брой точки. Изискванията 

са следните:  

 

ДЕЙНОСТ 1. Обслужване за служителите на 

Български пощи ЕАД   
  

  Условие 

Наказание при 

непотвърждение 

Масов превод за изплащане на заплатите на служителите 

по сметка в обслужващата банка 
Безплатно -1  

Издаване на дебитна карта Безплатно -1  

Откриване на разплащателна сметка в лева Безплатно -1  

Неснижаем минимален остатък по сметка 0 лева -1  

Без годишни такси управление, усвояване и други такси  Безплатно -3  
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Без ангажимент за директен дебит за плащане на сметки и 

други ангаж. 
няма  -2  

    -9  

ДЕЙНОСТ 2. Банково обслужване на дейността на 

Български пощи ЕАД 
    

Автоматично ежедневно събиране на средствата по сметки 

за целите на олихвяване 
безплатно -10  

Вътрешно банкови преводи в лева и валута между сметки 

на Български пощи ЕАД 
безплатно -5  

    -15  

 

Автоматично ежедневно събиране на средствата по сметки за целите на олихвяване 

означава, че обслужващите банки ще олихвяват общата сума на клиента „Български пощи” 

ЕАД, а не салдата по всяка сметка на дружеството. Реално движение на парични средства 

между вътрешните сметки на дружеството няма да се осъществява. Олихвяването ще се 

извършва един път месечно само по сметка на Централно управление.  

2. НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩИ БАНКИ 

МЕНИДЖЪР – Kn 

На неколичествените критерии се присъжда тегло от 20% в общата оценка (максимално 20 

точки). Критериите са еднакви за трите обособени позиции с изключение на т.1. и т.2.: 

 

I. НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ   20%     

      Тегло   Стойност 

Позиция           

1 Клонова мрежа - поделения, клонове (брои)                        брой 5.0     

2 
Брой населени места в които банката има поделения, 

клонове (адрес,населено място,контакти  )   брой 6.0     

 
     

3 

Размер на средствата преведени от НОИ към 

търговската банка за изплащане на обезщетения и 

пенсии за 2011 г. лева 2.0     

4 
Дългосрочен кредитен рейтинг от една от следните 

агенции: 

Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody’s или БАКР. 
  5.0     
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друга агенция за кредитен рейтинг 

5 Капиталова адекватност към 30.09.2011 г.     

6.1. Отношение на обща капиталова адекватност % 1.0   

6.2. 
Отношение на адекватност на капитала от първи 

ред % 1.0   

Общо точки за неколичествени критерии   20.0     

 

По т.1. и т.2. участниците следва да представят само броя клонове, поделения, офиси и 

броя населени места за обособената позиция за която кандидатстват.  

Оценката се извършва по-общо валидното правило в т.1.1. с изключение на критерия по т.5. 

„дългосрочен кредитен рейтинг”. Оценката на този критерии се извършва по следната 

методика: 

 

Moody's S&P Fitch БАКР Точки  

       

A1 A+ A+ A+ 5 

A2 A A A 5 

A3 A- A- A- 5 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 4 

Baa2 BBB BBB BBB 4 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 3 

Под инвестиционен клас рейтинг или липса 

на  рейтинг от друга АКР – 2 точки 

 

 

3. КОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩИ БАНКИ  

На количествените критерии за избор на първа обслужваща банка се присъжда тегло от 80% 

в общата оценка за първа обслужваща банка (максимално 80 точки). 

II. КОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ   80% 

    

ДЕЙНОСТ I. Обслужване за служителите на «Български пощи» ЕАД   10% 
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      Тегло 

Позиция       

7 Овърдрафт по разплащателна сметка - брой нетни заплати брой 1.0 

8 
Минимален разполагаем доход на член от семейството за 

отпускане на овърдрафт лева 1.0 

9 
Фиксиран лихвен процент на овърдрафт за служителите 

на «Български пощи» ЕАД % 

6.0 

 

 

10 Гратисен период за безлихвено ползване - календарни дни дни 2.0 

Общо точки      10.0 

    

ДЕЙНОСТ II. Банково обслужване на дейността на «Български 

пощи» ЕАД   50% 

    

Разплащателни сметки   10% 

Позиция N   Тегло 

11 Такса за откриване на разплащателна сметка  лева 0.5 

12 

Месечна такса за поддържане на разплащателна сметка в 

лева лева 2.0 

13 

 Месечна такса за поддържане на разплащателна сметка в 

евро лева 0.5 

14 

Лихва по стандартна разплащателна сметка в 

евро. 

   

 

14.1. при наличност по всички сметки до 100,000 евро %  0.5 

14.2. при наличност по всички сметки над 100,000 евро %  0.5 

15 Лихва по стандартна разплащателна сметка в лева      

15.1. 
при наличност по всички разпл. сметки в лева до 

%  3.0 



17 
 

200,000 лева 

15.2. 

при наличност по всички разпл. сметки в лева над 

200,000 лева %  3.0 

Общо точки      10.0 

    

Касови операции   20% 

Позиция N   Тегло 

16 

Теглене в брой на банкноти от разплащателни и 

специални сметки  (без набирателни сметки)      

16.1. 
над дневния лимит на банката с предварителна заявка за 

теглене над  10, 000 лв. процент 4 

16.2. 

максимална стойност на комисионната с 

предварителна заявка лева 1 

17 

Внасяне в брой на банкноти по разплащателни и 

специални сметки      

17.1. дневен лимит за «Български пощи» ЕАД   1 

17.2. над дневния лимит на банката процент 12 

17.3. Максимална стойност на комисионната лева 2 

Общо точки      20.0 

    

Разплащания във валута и лева   10% 

Позиция N     Тегло 

18 

Преводи към други банки и към бюджета в лева, наредени 

чрез БИСЕРА   

18.1. чрез платежно на хартиен носител лева 0.25 

18.2. чрез платежно получено по електронен път лева 6.00 

19 

Преводи към други банки и към бюджета в лева, наредени 

чрез РИНГС   

19.1. чрез платежно на хартиен носител лева 0.25 

19.2. чрез платежно получено по електронен път лева 1.50 



18 
 

20 

Входящи преводи във валута от други банки със спот 

вальор   

20.1. Комисионна от стойността на превода процент 0.50 

20.2. Минимум евро 0.25 

20.3. Максимум евро 0.25 

21 

Изходящи преводи във валута със спот вальор чрез 

нареждане по електронен път   

21.1. Комисионна от стойността на превода процент 0.50 

21.2. Минимум евро 0.25 

21.3. Максимум евро 0.25 

Общо точки      10.0 

    

Краткосрочно финансиране   10% 

Позиция N     Тегло 

22 

Кредит за оборотни средства в размер на: 

За първа обслужваща банка: 3 млн. евро 

За втора обслужваща банка: 1 млн. евро 

За трета обслужваща банка: 1 млн. евро     

 Плаващ годишен  лихвен процент: 3М Euribor + надбавка 

% 

надбавка 

 

7.0 

 

Обезпечение за краткосорчното финансиране - процент 

надбавка над стойността му 

% 

надбавка 3,0 

Общо точки      10.0 

    

ДЕЙНОСТ III. Банково обслужване за изплащане на пенсии   20% 

    

Касови операции по набирателни сметки, открити само за 

обслужване на пенсии     

Позиция N     Тегло 
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23 Такса за откриване на набирателна сметка в лева   1.0 

24 

Месечна такса за поддържане на набирателна сметка в 

лева   1.0 

25 Теглене в брой на банкноти в лева    16.0 

26 Внасяне в брой на банкноти в лева    2.0 

Общо точки      20.0 

 

Количествените критерии за всички обособени позиции са еднакви с изключение на 

критерии 22: „Кредит за оборотни средства”: 

За първа обслужваща банка: 3 млн. евро 

За втора обслужваща банка: 1 млн. евро 

За трета обслужваща банка: 1 млн. евро 

 

 

В. Протокол на комисията и обявяване на резултатите от проведената процедура: 

1. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, 

който съдържа реквизитите по чл. 72 от ЗОП. 

2. Протоколът на комисията, заедно с цялата документация, събрана в хода на 

провеждането на процедурата, се предава на възложителя. 

3. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от Възложителя. 

 

Г. Определяне на изпълнител на обществената поръчка 

 

1. Възложителят в срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията, издава 

мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за 

изпълнител на поръчката. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в 

процедурата участници и оферти, както и мотивите за отстраняването им.  

2. Възложителят изпраща решението по т. 1 на участниците в 3-дневен срок от издаването 

му. 

Д. Прекратяване на процедурата 

1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с 

мотивирано решение, когато: 

а)  не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по 

чл. 47 - 53а от ЗОП; 

б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя; 

в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, 

надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

г) първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор; 

д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за 

изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди; 
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е) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 

отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. 

ж) поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор 

за обществена поръчка.  

2. Възложителят има възможност да прекрати процедурата при хипотезата на чл. 39, ал. 2 

от ЗОП. 

3. Възложителят уведомява писмено участниците за прекратяване на процедурата за 

възлагане на обществената поръчка в 3-дневен срок от издаване на решението по предходните 

точки. 

 

 

VІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, класиран от 

комисията на първо място и определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.  

2. Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответдтва на приложения в 

документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа 

на които е определен за изпълнител.  

3. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от 

уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 

4. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението 

за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително 

изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по т. 3. 

5. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в 

сила на всички решения по процедурата. 

6. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, 

който при подписване на договора:  

а) не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2; 

б) не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2; 

в) не представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

г) не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго 

изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на 

процедурата. 

Възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за изпълнител и 

да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на 

първо място:  

а) откаже да сключи договор; 

б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП. 

ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

1. Всички срокове, посочени в настоящата документация се броят в календарни дни 

при спазване изискванията на чл. 72 от Закона за задълженията и договорите, освен ако изрично 

не са посочени в работни дни. 

2. За неуредените в настоящата документация случаи се прилагат съответните 

разпоредби на ЗОП и ППЗОП. 
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Приложение № 1 

З А П О В Е Д 

№ РД–........................./............................2012 г  

На основание чл.103, ал.1, във връзка с чл. 25, ал.1, чл.7, т.5, чл.7г и чл. 3, ал.1, т.2 и чл. 

14, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки , Решение по т. 2 от Протокол № 18/30.08.2011 

г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД,   

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

            1. Да бъде открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 

обслужващи банки на на „Български пощи” ЕАД”, със следните обособени позиции: 

 

           Обособена позиция 1: Регион София и Регион Пловдив  

           Обособена позиция 2: Регион Варна и Регион Плевен 

           Обособена позиция 3: Регион Бургас 

  
2. Одобрявам обявлението по чл. 25, ал. 2 от ЗОП и документацията за участие в 

процедурата, които представляват неразделна част от настоящата заповед. 

3. На основание чл. 64, ал.1 от ЗОП, обявлението за участие в откритата процедура да се 

изпрати до Агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки. 

4. Документацията да бъде публикувана на електронната страница на „Български пощи” 

ЕАД. 

5. Възлагам на директора на дирекция „Финанси и икономика” организацията и 

изпълнението на настоящата заповед. 

Възлагам на заместник - изпълнителния директор контрола по изпълнение на заповедта. 

Копие от настоящата заповед да бъде връчено на съответните длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 

 

ДЕЯН ДЪНЕШКИ 

      ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

 
Директор на дирекция „ПД”:………...........…......………. (Н. Симеонова) 

 

 

Директор на дирекция „ФИ”:……………………….........… (Цв. Костадинова) 

 

 

Ръководител отдел „ПДР":...................................... (Г.Иванова) 

 

Финансов контрольор..................................(Ил. Пешев) 

 

Изготвил: 

Ул. Генова.................................
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                                                                                                                 Приложение № 2 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

ЗА ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩИ БАНКИ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 

 

1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

„Български пощи” ЕАД обявява обществена поръчка за обслужващи банки състояща се от 

три обособени позиции, разделени в зависимост от регионалната структура на дружеството: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: РЕГИОН СОФИЯ И РЕГИОН ПЛОВДИВ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: РЕГИОН ВАРНА И РЕГИОН ПЛЕВЕН 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: РЕГИОН БУРГАС 

 

Всяка обособена позиция е самостоятелна и ще бъде оценявана по три основни дейности: 

Дейност 1: Банково обслужване на служителите на Български пощи ЕАД 

Дейност 2: Банково обслужване на основната дейност на Български пощи ЕАД  

Дейност 3: Банково обслужване при изплащане на пенсии 

Целта на поръчката е да бъдат избрани до три обслужващи банки, с които да бъде обхваната 

цялата дейност на Дружеството. За дейности или региони, за които е технологично 

невъзможно или икономически неизгодно (има се предвид пенсионно обслужване) да се 

работи директно с обслужващите банки, „Български пощи” ЕАД ще има открити сметки в 

други банкови институции.  

Първата обслужваща банка ще поеме обслужването на обособена позиция 1.  

Втората обслужваща банка ще поеме обслужването на обособена позиция 2.  

Третата обслужваща банка ще поеме обслужването на обособена позиция 3.  

Всички обслужващи банки ще имат задължението да осигурят краткосрочно оборотно 

финансиране при плаващ лихвен процент за целия период на обществената поръчка, което 

ще бъде обезпечено със залог на сметки на Български пощи ЕАД при банката: 

Първа обслужваща банка: оборотно финансиране в размер на 3 млн. евро; 

Втора обслужваща банка: оборотно финансиране в размер на 1 млн. евро; 

Трета обслужваща банка: оборотно финансиране в размер на 1 млн. евро; 

 

Офертите на избраните обслужващи банки по ДЕЙНОСТ 1 „Банково обслужване на 

служителите на Български пощи ЕАД” ще бъдат предложени на служителите на „Български 
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пощи” ЕАД, като те няма да бъдат задължавани по-силата на договора да открият сметка и 

да получават месечното си възнаграждение по банкова сметка, в която и да е от банковите 

институции. Концепцията на мениджмънта на „Български пощи” ЕАД е изплащането на 

трудовите възнаграждения на служителите, в тези населените места, където е възможно да 

става по банков път. 

Таблица 1 

РЕГИОН СОФИЯ 

РЕГИОН 

ПЛОВДИВ 

РЕГИОН 

ПЛЕВЕН 

РЕГИОН 

ВАРНА 

РЕГИОН 

БУРГАС 

 Централно 

управление   Хасково   Силистра   Шумен   Ямбол  

 София   Смолян   Русе   Търговище   Ст. Загора  

 София окръг   Пловдив   Разград   Добрич   Сливен  

 Перник   Пазарджик   Плевен   Варна   Бургас   

 Монтана   Кърджали   Ловеч    

 Кюстендил    Габрово    

 Враца    В.Търново    

 Видин      

 Благоевград      

ПОЗИЦИЯ 1 ПОЗИЦИЯ 2 ПОЗИЦИЯ 3 

 

2. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАЗПЛАЩАНИЯТА В 

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД 

Дружеството поддържа два основни вида сметки: разплащателни и набирателни. С избора 

на обслужващи банки ще бъдат открити сметки или закрити съществуващи с цел 

разплащанията да следват структурата и дейността на дружеството. Сметките ще обслужват 

Централно управление, Регионалните управления (5) и Областните пощенски станции (28), 

Специализираните поделения и определени населени места (съгласно Таблица 1) при 

необходимост. Всички сметки трябва да са достъпни за електронно банкиране, като правата 

за достъп и правомощията по конкретни сметки ще бъдат делегирани чрез упълномощаване 

от Централно и/или Регионалните управления на определени служители на „Български 

пощи” ЕАД. 

Към момента голяма част от разплащанията по разходната част от дейността на 

дружеството се извършват по централизирани договори от Централно управление. 

Поделенията на дружеството извършват специфични за дейността плащания или такива с 

по-нисък праг на същественост. На тях също така са делегирани правата за изплащане на 
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трудовите възнаграждения на служителите. В Български пощи работят над 12 хиляди 

служители, като разхода за персонал за 2010 г. е бил 89,426 хил. лв. 

Част от приходите на „Български пощи” ЕАД са свързани с договори за инкасиране на 

задължения на абонати на комунални услуги. В зависимост от комуникационната 

свързаност и режима, в който работи съответна пощенска станция са договорени различни 

срокове на сетълмент на паричните средства с контрагентите. Това налага множество 

операции по внасяне на парични средства и децентрализираното им превеждане по сметка 

на клиента. 

Набирателните сметки, дружеството използва при обслужване на дейността за изплащане на 

пенсии. За изплащането на пенсии е необходимо „Български пощи” ЕАД да има открити 

набирателни сметки в банковите институции, които обслужват НОИ. НОИ превежда сумите, 

които са необходими да се изплатят на пенсионерите по определен график, който 

предварително е предоставен на „Български пощи” ЕАД и банковата институция. Ако 

избраната обслужваща банка е различна от тази, с която работи НОИ, за дейност 3, „Български 

пощи” ЕАД ще открие нови набирателни сметки, по-които ще бъдат прехвърлени средства от 

съществуващата сметка, с която работи НОИ.  

 Регион 

Изплатени пенсии и помощи 

за първите 7 месеца на 2011 г. 

в млн. лв. 

Инкасирани суми за 

първите 7 месеца на 2011 г. 

в млн. лв. 

София  794 239 

Пловдив 484 251 

Плевен 392 132 

Варна 319 104 

Бургас 312 216 

Общо: 2,302 942 
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Приложение № 3А  

 

 

                                                                                                    Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 

по чл. 47, ал. 1 от ЗОП 

Долуподписаният: ....................................................................................................................., 

   с л. к. № ....................................., издадена на … . .... ......... г. от МВР: ............................... ........... 

живущ  в гр./ с. ......................., ул. ....................................., 

в качеството ми на …………..………………………............................................................... 

на : ............................................................................................................................................... 

                                   /Наименование на участника/ 

със седалище ........................................ и адрес на управление: гр…………………… 

ул.”………...........................................…….” №…… вписано в търговския регистър на Агенцията 

по вписванията под  ЕИК …….......... .  

ОТНОСНО: Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Избор на обслужващи банки на „Български пощи” ЕАД”, със следните обособени позиции: 

 

           Обособена позиция 1: Регион София и Регион Пловдив  

           Обособена позиция 2: Регион Варна и Регион Плевен 

           Обособена позиция 3: Регион Бургас 

 

  

  С настоящата декларация 

      Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М,   Ч  Е: 

 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 

  а)  престъпление  против  финансовата,  данъчната  или  осигурителната  система, 

включително изпиране на пари, по чл.253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б)  подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

    в) участие в организирана престъпна група по чл. 321  и 321а от Наказателния 
кодекс; 

    г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
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    д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен участник  не е обявен в несъстоятелност; 

            3. Представляваният от мен участник  не е в производство по ликвидация / не се намира 

в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 

            Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося отговорност по чл. 313 

от Наказателния кодекс. 

 

Дата:……………….                                                    ДЕКЛАРАТОР:   ..……….

                                                                                                                                      

      Забележка: Когато кандидатите или участниците  са  юридически  лица,  изискванията  на  

чл.47, ал.1,  т.1 ,  когато  е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва: 

1.  при  събирателно  дружество  -  за  лицата  по  чл. 84,  ал. 1  и  чл. 89,   ал.1  от 

Търговския закон; 

2.  при  командитно  дружество  -  за лицата  по  чл.105  от  Търговския  закон,  без 

ограничено отговорните съдружници;  

3.  при  дружество  с  ограничена  отговорност  -  за  лицата  по  чл.141,  ал.2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по 

чл.147, ал.1 от Търговския закон; 

4.  при  акционерно  дружество  -  за  овластените  лица  по  чл.235, чл.2  от Търговския 

закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл.235, ал.1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл.244, ал.4 от  Търговския закон; 

6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или 
участника. 
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Приложение № 3Б 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

                                                   

                                                         по чл. 47, ал. 2 от ЗОП 

 

 

Долуподписаният: ....................................................................................................................., 

   с л. к. № ....................................., издадена на … . .... ......... г. от МВР: ............................... ........... 

живущ  в гр./ с. ......................., ул. ....................................., 

в качеството ми на …………..………………………............................................................... 

на : ............................................................................................................................................... 

                                   /Наименование на участника/ 

със седалище ........................................ и адрес на управление: гр…………………… 

ул.”………...........................................…….” №…… вписано в търговския регистър на Агенцията 

по вписванията под  ЕИК …….......... .  

 

ОТНОСНО: Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Избор на обслужващи банки на „Български пощи” ЕАД”, със следните обособени позиции: 

 

           Обособена позиция 1: Регион София и Регион Пловдив  

           Обособена позиция 2: Регион Варна и Регион Плевен 

           Обособена позиция 3: Регион Бургас 

 

С настоящата декларация 

Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М,   Ч  Е: 

 

            1. Представляваният от мен участник  не е в открито производство по несъстоятелност, 

не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 

Търговския закон / не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и 

подзаконови нормативни актове, включително неговата дейност не е под разпореждане на съда 

или не е преустановил дейността си. 

2  Представляваният от мен участник  не е лишен от правото да упражнява определена 

професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено 

нарушението. 
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3. Представляваният от мен участник няма  задължения към държавата или към община 

по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен орган (в случай на допуснато разсрочване или отсрочване на 

задълженията–посочва се изрично) / няма задължения за данъци или вноски за социалното 

осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

4. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи чужденци през последните до 5 години.  

              Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс 

Дата ……………..                                              

ДЕКЛАРАТОР............................ 

                                                                                                     

Забележка: Когато кандидатите или участниците  са  юридически  лица,  

изискванията  на  чл.47, ал.2,  т.2 от ЗОП,  когато  е посочено от възложителя в обявлението, се 

прилагат, както следва: 

 1.  при  събирателно  дружество  -  за  лицата  по  чл. 84,  ал.1  и  чл.89,  ал.1   от  

Търговския закон; 

2.  при  командитно  дружество  -  за лицата  по  чл  105  от  Търговския  закон,  без 

ограничено отговорните съдружници; 

 3.  при  дружество  с  ограничена  отговорност  -  за  лицата  по  чл.141,  ал.2  от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена тговорност - за лицата по чл.147, 

ал.1 от Търговския закон; 

 4.  при  акционерно  дружество  -  за  овластените  лица  по  чл.  235,  ал.2  от 

Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал.1 от Търговския закон; 

  5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския закон; 

  6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или 
участника. 
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Приложение № 3В 

 

                                                                                                  Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

                                                         по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 

 

Долуподписаният: ...................................................................................................................., 

   с л. к. № ........................................., издадена на … . .... ......... г. от МВР: ............................... ........... 

живущ  в гр./ с. ......................., ул. ..............................., 

в качеството ми на …………..……………………….............................................................. 

на : ................................................................................................................................................. 

                                   /Наименование на участника/ 

със седалище ........................................ и адрес на управление: гр…………………… 

ул.”………...........................................…….” №…… вписано в търговския регистър на Агенцията 

по вписванията под ЕИК ………….......... .  

ОТНОСНО: Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Избор на обслужващи банки на „Български пощи” ЕАД”, със следните обособени позиции: 

 

           Обособена позиция 1: Регион София и Регион Пловдив  

           Обособена позиция 2: Регион Варна и Регион Плевен 

           Обособена позиция 3: Регион Бургас 

 

С настоящата декларация 

Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М,   Ч  Е: 

 

1. Не съм свързано лице  с   възложителя   или   със служители на ръководна 

длъжност в неговата организация; 

2.   Не съм  сключил   договор   с   лице   по   чл.   21   или   22   от   Закона   за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

 

 Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

гр: ..........................                                                                       Декларатор: 

........................ 
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Забележка: Когато кандидатите или участниците  са  юридически  лица,  изискванията  на  

чл.47, ал.5 –2--,  т.2 от ЗОП,  когато  е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, 

както следва: 

 1.  при  събирателно  дружество  -  за  лицата  по  чл. 84,  ал.1  и  чл.89,  ал.1   от  

Търговския закон; 

2.  при  командитно  дружество  -  за лицата  по  чл  105  от  Търговския  закон,  без 

ограничено отговорните съдружници; 

 3.  при  дружество  с  ограничена  отговорност  -  за  лицата  по  чл.141,  ал.2  от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена тговорност - за лицата по чл.147, 

ал.1 от Търговския закон; 

 4.  при  акционерно  дружество  -  за  овластените  лица  по  чл.  235,  ал.2  от 

Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал.1 от Търговския закон; 

  5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския закон; 

  6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или 
участника. 
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Приложение № 4 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

 

1. Фирма /наименование/ на участника:  

...................................................................................................................................................... 

 

2. Седалище и адрес на управление: 

...................................................................................................................................................... 

ЕИК по Търговския регистър (или Булстат номер): ............................................................. 

ЕИК по ЗДДС: BG ...................................................................................................................... 

Телефон: ...................................................................................................................................... 

Факс: ........................................................................................................................................... 

Електронен адрес : .................................................................................................................... 

 

3. Адрес за кореспонденция: .................................................................................................. 

 

4. Лице за контакти: ................................................................................................................ 

Длъжност: .................................................................................................................................. 

Телефон: ...................................................................................................................................... 

Факс: ........................................................................................................................................... 

Електронен адрес: .......................................................... 

 

5. Обслужваща банка ......................................................................., сметка №, по която ще бъде 

възстановена гаранцията за участие в процедурата (в случай, че е определена от участника в 

пари и е преведена по банковата сметка на възложителя).  

............................................................................................................................................ 

Титуляр на сметката: 

............................................................................................................................................ 

Дата: ................................. г.                         

Подпис и печат: ...................................... 

гр. ................................ 
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Приложение № 5 

(образец на оферта) 

ДО 

“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД  

ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 

            

                     1700 София 

 

О Ф Е Р Т А 

От ………………………………………………… (наименование на Участника), 

представлявано от .................................................................................... (трите имена на законния 

представител или изрично упълномощеното лице на участника), в качеството си на 

.................................................................................................................... (посочва се длъжността 

на представителя на участника) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

След като се запознах(ме) с документацията за участие в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка за „Избор на обслужващи банки на „Български пощи” ЕАД”, със 

следните обособени позиции: 

 

           Обособена позиция 1: Регион София и Регион Пловдив  

           Обособена позиция 2: Регион Варна и Регион Плевен 

           Обособена позиция 3: Регион Бургас 

  

 Заявявам(е): 

1. Желая(ем) да участвам(е) в процедурата за възлагане на обществената поръчка, с 

предмет: съответно по отношение на обособена позиция 

......................................................................................................, като приемаме всички условия за 

участие в нея. 

При подготовката на настоящата оферта съм/сме спазил(и) всички изисквания на 

“Български пощи” ЕАД за нейното изготвяне.   

2. Това предложение е със срок на валидност 180 (сто и осемдесет) календарни дни от 

крайния срок за получаване на оферти. 

3. Предлаганите от мен/нас условия ще удовлетворяват всички изисквания на 

възложителя, описани в Техническото задание от документацията за участие в процедурата.  

4. Срок на изпълнение на поръчката - четири години. 

            5. Приемам(е) изцяло предложения проекто-договор и при решение за определянето 

ми/ни за изпълнител ще сключа(им) договора по надлежен начин. 

6. В случай, че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка, се 

задължавам(е) да представя(им) не по-късно от деня на сключване на договора гаранция за 

изпълнението му съгласно условията на документацията. 

 

 Дата: ................................ г.                                                     Подпис и печат: ............................. 

           (длъжност и име) 
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Приложение № 6 

....................................................................................................................................................... 

(Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка) 

ДО 

................................................ 

................................................ 

                                                        Ц Е Н О В А  О Ф Е Р Т А  

             След като се запознах (ме) с документацията за участие в открита процедурас предмет: 

„Избор на обслужващи банки на Български пощи” ЕАД”, със следните обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Регион София и Регион   

Обособена позиция 2: Регион Варна и Регион  

Обособена позиция 3: Регион Бургас 

заявявам (е) следното: 

                         

             

            

             

    КОЛИЧЕСТВЕНО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ      

ПРЕДЛАГАМ (Е) следното количествено предложение, съдържащо количествени критерии за 

изпълнение на поръчката на „Избор на обкслужващи банки на “Български пощи” ЕАД”, по 

обособена позиция...................................................................................: 

КОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ     

    

ДЕЙНОСТ I. Обслужване за служителите на Български пощи ЕАД     

      Стойност 

Позиция       

7 
Овърдрафт по разплащателна сметка - брой нетни 

заплати Брой   

8 
Минимален разполагаем доход на член от 

семейството за отпускане на овърдрафт Лева   

9 
Фиксиран годишен лихвен процент на овърдрафт за 

служителите на Български пощи ЕАД  %    

10 
Гратисен период за безлихвено ползване - календарни 

дни Дни   
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Общо точки        

    

ДЕЙНОСТ II. Банково обслужване на дейността на Български пощи 

ЕАД     

    

Разплащателни сметки     

Позиция 

N   Стойност 

11 Откриване на разплащателна сметка в лева Лева   

12 Месечна такса за поддържане на разплащателна сметка в лева Лева   

13 

 Месечна такса за поддържане на разплащателна сметка в 

евро Лева   

14 Лихва по стандартна разплащателна сметка в евро   

14.

1. при наличност по всички сметки до 100,000 евро %   

14.

2. при наличност по всички сметки над 100,000 евро %   

15 Лихва по стандартна разплащателна сметка в лева     

15.

1. 

при наличност по всички разпл. сметки в лева до 200,000 

лева %   

15.

2. 

при наличност по всички разпл. сметки в лева над 200,000 

лева %    

Общо 

точки        

    

Касови операции     

Позиция 

N   Стойност 

16 

Теглене в брой на банкноти от разплащателни и специални 

сметки в лева     

16.

1. 

над дневния лимит на банката с предварителна заявка за 

теглене над 10 000 лв. процент  
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16.

2. 

максимална стойност на комисионната с предварителна 

заявка Лева   

17 

Внасяне в брой на банкноти по разплащателни и специални 

сметки в лева     

17.

1. дневен лимит за Български пощи   

17.

2. над дневния лимит на банката процент  

17.

3. максимална стойност на комисионната Лева  

Общо 

точки        

    

Разплащания във валута и лева     

Позиция 

N     Стойност 

18 

Преводи към други банки и към бюджета в лева, наредени 

чрез БИСЕРА   

18.

1. чрез платежно на хартиен носител Лева  

18.

2. чрез платежно получено по електронен път Лева  

19 

Преводи към други банки и към бюджета в лева, наредени 

чрез РИНГС   

19.

1. чрез платежно на хартиен носител Лева  

19.

2. чрез платежно получено по електронен път Лева   

20 Входящи преводи във валута от други банки със спот вальор   

20.

1. комисионна от стойността на превода процент  

20.

2. минимум Евро  
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20.

3. максимум Евро  

21 

Изходящи преводи във валута със спот вальор чрез 

нареждане по електронен път   

21.

1. комисионна от стойността на превода процент  

21.

2. минимум Евро  

21.

3. максимум Евро   

Общо 

точки        

    

Краткосрочно финансиране     

Позиция 

N     Стойност 

22 

Кредит за оборотни средства в размер на 3 млн. евро  

За първа обслужваща банка: 3 млн. евро 

За втора обслужваща банка: 1 млн. евро 

За трета обслужваща банка: 1 млн. евро     

 Плаващ годишен  лихвен процент: 3М Euribor + надбавка 

% 

надбавка 

 

  

 

Обезпечение на краткосрочното финансиране в % над 

стойността му 

% 

надбавка  

Общо 

точки        

    

ДЕЙНОСТ III. Банково обслужване за изплащане на пенсии     

    

Касови операции по набирателни сметки, открити само за 

обслужване на пенсии     
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Позиция 

N     Стойност 

23 Откриване на набирателна сметка в лева     

24 Месечна такса за поддържане на набирателна сметка в лева     

25 Теглене в брой на банкноти в лева      

26 Внасяне в брой на банкноти в лева      

Общо 

точки        

 

 

Дата: ... . ... . .......... г.                                            

Участник:……………………… 

                                                                             

/подпис и печат/ 

                                                             

/…………………..……………../  

                                                                                  /Трите имена, длъжност/ 
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Приложение № 6/2 
 
 
 
Потвърждавам изпълнението/ неизпълнението на следните изисквания с ДА или НЕ: 
 

ЛОТ I. Обслужване за служителите на Български пощи 

ЕАД 

ДА/НЕ 

  

Масов превод за изплащане на заплатите на служителите 

по сметка в обслужващата банка – безплатно 

 

Издаване на дебитна карта – безплатно  

Откриване на разплащателна сметка в лева – безплатно  

Неснижаем минимален остатък по сметка – 0 лева  

Без годишни такси управление, усвояване и други такси  

Без ангажимент за директен дебит за плащане на сметки и 

други ангаж. 

 

   

ЛОТ II. Банково обслужване на дейността на Български 

пощи ЕАД 

 

Автоматично ежедневно събиране на средствата по сметки 

за целите на олихвяване – безплатно 

 

Вътрешно банкови преводи в лева и валута между сметки 

на Български пощи ЕАД – безплатно 

 

   

 

 

Дата: ... . ... . .......... г.                                          

Участник:……………………… 

       /подпис и печат/ 

                                                                      

/…………………..……………../  

/Трите имена, длъжност/ 



Приложение № 7  
              Проект! 

 
 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
по обособена позиция № 1 

 
 

Днес, ............................................................................................ 2012 г., в гр. София, между: 
 

1. “Български пощи” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София; Район р-
н Студентски;  Студентски град, ул. АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ  №1, Бл. 31, 
вписано в Търговския регистър под ЕИК 121396123, представлявано от главния 
изпълнителен директор Деян Стоянов Дънешки, в качеството му на ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  
наричано за краткост в настоящия договор "Клиент", от една страна и  

2. …………………………………………, вписано в Търговския регистър при 
Агенцията по вписванията, ЕИК ………………………………, , със седалище и адрес 
на управление - ……………………………………………………, представлявана от 
………………………………………………………………………………………………
…………., в качеството му на ИЗПЪЛНИТЕЛ, наричано за краткост в настоящия 
договор “Банката”, от друга страна, 

 
На основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки, Заповед № 

РД.................../...................2012 г. на главния изпълнителен директор на „Български 
пощи” ЕАД за откриване и  провеждане на открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет:................................... при следните                         три 
обособени позициии и при условията на класираната на първо място оферта за 
позиция......,, съгласно Заповед № РД....................../.......................2012 г. на главния 
изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД се сключи настоящия договор. 

 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
Чл.1. /1/ Клиентът възлага, а Банката приема срещу възнаграждение, платимо от 

Клиента, да осъществява комплексно банково обслужване и финансови услуги за 
Клиента в Регион София и Регион Пловдив, включващо: 

  1.  банково обслужване на служителите на Клиента, изпълняващи 
трудовите си правоотношения в Регион София и Регион Пловдив, съгласно раздел 
втори от настоящия договор. 

 2.   банково обслужване на основната дейност  на Клиента, в Регион 
София и Регион Пловдив, съгласно раздел трети от настоящия договор. 

 3. .  банково обслужване при изплащане на пенсии от Клиента, в Регион 
София и Регион Пловдив, съгласно раздел четвърти от настоящия договор. 

/2/. Банката приема да отпусне кредит за оборотни средства на Клиента в размер 
на  3 000 000.00  (три милиона ) евро,  което се урежда с отделен договор, при спазване 
на нормативната уредба и след анализ и оценка на кредитния риск, съобразно 
Вътрешните правила за кредитна дейност на Банката и при условия съгласно ценовото 
предложение на участника в процедурата. 

/3/. По отправено искане от Клиента, Банката приема да издава банкови 
гаранции за участие в търгове и други процедури по ЗОП, за добро изпълнение и други, 
във връзка с осъществяване дейността на Клиента. Банковите гаранции се издават, като 



техният общ максимален размер не следва да надвишава сумата от ..... (.......................) 
лева със срок на валидност до срока на валидност на договора, при условия съгласно 
ценовото предложение на участника в процедурата. 

/4/. Банката приема да прилага в отношенията си с Клиента преференциални 
условия за банково обслужване, съгласно настоящия договор. 

 
II. БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА КЛИЕНТА 
 

 Чл.2. /1/Банката приема да издава дебитни карти на служителите на Клиента  
…………………. 
           /2/ Банката приема да открива разплащателни сметки в лева на 
служителите на Клиента …………………. 

2.1. С неснижаем минимален остатък по сметка …………..лева 
2.2. Без годишни такси управление, усвояване и други такси 
2.3. Без ангажимент за дебитен кредит за плащане по сметки и други 

ангажименти 
 Чл.3. /1/ Банката приема да предоставя овърдрафт на служителите на Клиента, 
съгласно ценовото предложение, при спазване на следните условия: 

1.1. Минимален разполагаем доход на член от семейството за 
отпускане на овърдрафт , в размер на  ……………….. 

1.2. Фиксиран лихвен процент на овърдрафт за служителите на 
«Български пощи» ЕАД...........  

1.3.  Гратисен период за безлихвено ползване - ……………….. 
календарни дни 

 /2/ Овърдрафта  по ал. 1 се предоставя след сключване на отделни договори по 
реда на правилата на Банката за предоставяне на овърдрафт  на физически лица. 

Чл.4. /1/ Банката приема да предоставя кредити на служителите на Клиента при 
договорени преференциални условия. 

/2/ Кредитите по ал. 1 се предоставят след сключване на отделни договори по 
реда на правилата на Банката за предоставяне на кредити на физически лица. 

 
 
III. БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КЛИЕНТА 

 
 

Чл.5. /1/ Банката открива неограничен брой  разплащателни банкови сметки в 
лева и евро  на Клиента в съответствие с изискванията на действащото законодателство 
и на основание на писмено искане, предоставено от Клиента. 

/2/ Сметките ще бъдат водени при спазване изискванията на Закона за 
платежните услуги и платежните системи, Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за 
изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти и 
нормативната уредба, регламентираща обслужването на банкови сметки. 

/3/ Разкритите разплащателни сметки в лева и евро  в клонове на Банката се 
обслужват съгласно условията на отделните договори за откриване и водене на 
разплащателна сметка, съгласно ценовото предложение, при следните параметри:  

 3.1. Разплащателни сметки в лева 
 3.1.1. Такса за откриване на разплащателна сметка  в лева -   ……..лева 



 3.1.2. Месечна такса за поддържане на разплащателна сметка в лева - 
………лева 

 3.1.3. Лихва по стандартна разплащателна сметка в лева : 
  а) при наличност на всички разплащателни  сметки в лева до 

200 000 лева - ……… 
б) при наличност на всички разплащателни  сметки в лева над 

200 000 лева ……… 
3.2. Разплащателни сметки в евро 

 3.2.1. Такса за откриване на разплащателна сметка  в евро -   ……..лева 
 3.2.2. Месечна такса за поддържане на разплащателна сметка в лева - 

………лева 
             3.2.3. Лихва по стандартна разплащателна сметка в евро: 

 
  а) при наличност по всички сметки до 100,000 евро ………  

б) при наличност по всички сметки до 100,000 евро ………  
Чл.6. Банката приема да извършва ежедневно събиране на средства по сметки за 

целите на олихвяване ………………/безплатно/ 
Чл.7. Банката приема да извършва вътрешнобанкови преводи в лева и валута 

между сметки на Клиента, открити в Регион София и Регион Пловдив -  
………………./безплатно/ 

Чл.8. При теглене в брой на банкноти от разплащателни и специални / без 
набирателни/ сметки над дневния лимит на банката с предварителна заявка, Клиента 
заплаща комисионна в размер на ……..%, но не повече от ……………. лева. 

Чл.9. При внасяне в брой на банкноти в разплащателни и специални  /без 
набирателни/ сметки, дневния лимит на банката е ………………… В случай на внасяне 
на банкноти по сметките, над определения дневен лимит на банката, Клиента заплаща 
комисионна в размер на ……….%, но не повече от …………………лева.  

Чл.10.  Банката приема да извършва преводи към други банки и към бюджета в 
лева при следните условия: 

1.1. Наредени чрез БИСЕРА 
a) чрез платежно нареждане на хартиен носител - ………… лева 

  б) чрез платежно получено по електронен път - ……………лева 
  1.2. Наредени чрез РИНГС 

a) чрез платежно нареждане на хартиен носител - ………… лева 
  б) чрез платежно получено по електронен път - ……………лева 
Чл.11. Банката приема да извършва преводи във валута от други банки със спот 

вальор  
 при следните условия: 

1.1. Входящи преводи във валута от други банки със спот вальор: 
1.1.1. Комисионна от стойността на превода ……….% 
1.1.2. Минимум …………. Евро 
1.1.3. Максимум …………. Евро  

1.2. Изходящи преводи във валута със спот вальор чрез нареждане по 
електронен път 

1.2.1. Комисионна от стойността на превода ……….% 
1.2.2. Минимум …………. Евро 
1.2.3. Максимум …………. Евро  

Чл.12.  /1/ Банката се задължава да извършва масови плащания от 
разплащателните сметки на Клиента в лева, открити в клоновете на Банката в Регион 



София и Регион Пловдив за изплащане на трудови възнаграждения на негови 
служители по ЕДК /електронна дебитна карта/. 

/2/ Правоотношенията между Клиента и Банката са уредени в отделни договори 
за обслужване на сметки за изплащане на трудови възнаграждения чрез ЕДК. 

 
IV. БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИ 
 
Чл.13. /1/ Банката приема да открие набирателна сметка в лева, необходима само 

за обслужване на пенсии. 
 1.1. Такса за откриване на набирателна сметка  в лева -   ……..лева 
 1.2. Месечна такса за поддържане на набирателна сметка в лева - 

………лева 
 1.3. Теглене в брой  на банкноти в лева -  ………………. 
 1.4. Внасяне в брой на банкноти в лева - ………………… 
 
 
 

 
V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 
 
Чл.14. За изпълнение предмета на настоящия договор, Клиентът дължи на 

Банката възнаграждение под формата на такси и комисионни, посочени в Раздели  II, III  
и  IV  и във всеки отделен договор, сключен в изпълнение на настоящия и при условия 
съгласно офертата и ценовото предложение на участника в процедурата. 
Възнаграждението е единствено дължимо от Клиента за предоставените от банката 
услуги, предмет на договора. 

Чл.15. /1/ За извършването на други операции и нареждания, непосочени в 
Приложение № 1 и в отделните договори, Клиентът дължи възнаграждение в 
съответствие с действащата Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионните на 
Банката, които тя прилага по операциите си, наречена по-долу в договора и 
приложенията към него Тарифата. 

/2/ Всички изменения и допълнения на Тарифата след сключване на настоящия 
договор са в сила за Клиента от деня на писменото му уведомяване за настъпилите 
промени, на основание решението на Управителния съвет на Банката. 

Чл.16. Банката има право да събира служебно дължимите й суми от сметките, 
открити при нея по реда на чл. 21 от Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за 
изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, като 
Клиентът дава за това неотменимото си съгласие с подписването на настоящия договор. 
В случай, че за събирането на таксите и комисионите е необходимо преминаването от 
една валута в друга, преизчисляването се извършва по съответните курсове на Банката, 
действащи към деня и часа на извършване на операцията. 

Чл.17. Възнаграждението е дължимо и платимо на съответния клон на Банката, 
извършил операцията или предоставил услугата в сроковете и по начина, посочени в 
отделните договори към настоящия договор. 

 
 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА 
 



Чл.19. Банката е длъжна да осъществява правомощията си по настоящия 
договор въз основа на законовите разпоредби и нарежданията на Клиента, 
съответстващи изцяло на императивните изисквания на закона. 

Чл.20. Банката е длъжна да извършва възложените й, съгласно условията на 
настоящия договор действия, с грижата на добър търговец на основата на взаимно 
доверие, конфиденциалност на информацията и двустранна финансова изгода при 
спазване на нормативните регулатори. 

Чл.21. Банката не може: 
1. да преупълномощава, с изключение на служителите си, чрез които изпълнява 

задълженията си по настоящия договор, изцяло със своите права и да възлага 
изпълнението на своите задължения, следващи от настоящия договор на трети лица; 

2. да откаже издаването на документи, включително удостоверителни, когато 
издаването на такива документи следва от клаузите на настоящия договор и 
съответните нормативни актове; 

3. да извършва операции, за които не получила нареждане от Клиента, 
оформено съгласно реквизитите, изискуеми по клиентското досие. 

Чл.22. Банката поддържа вътрешна организация, която създава условия за 
спазване принципа на доверителност и недопускане на конфликти на интереси между 
Банката, клиентите й и Клиента. Разкриване на информация се осъществява само с 
изричното съгласие на Клиента, както и на основание, при условията и по реда на 
закона. 

Чл.23. Банката има право да изисква от Клиента да й бъдат предоставяни 
документите и информацията, които са й необходими за изпълнението на задълженията 
й по настоящия договор, изискуеми от действащото законодателство и редовно 
оформени от външна страна. 

Чл.24. Нарежданията следва да бъдат съставяни съгласно изискванията, 
установени от нормативните и вътрешнобанкови актове и прилаганите от Банката 
стандартни образци. 

Нарежданията следва да бъдат подписани от овластените за целта лице със 
спесимен в Банката. 

Чл.25. Банката не изпълнява нареждане: 
1. за което не е осигурена необходимата и достатъчна наличност в пари и/или 

ценни книжа по сметката, указана в нареждането; 
2. което не отговаря на изискванията на нормативните актове и/или на 

установеното с устава на Клиента; 
3. което не е съставено и редовно оформено от външна страна с всички 

необходими реквизити; 
4. което не е подписано от овластените за целта лица или техен пълномощник, 

упълномощен с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис. 
 
Чл.26. Банката е длъжна да дава на Клиента при поискване в рамките на 

работното време информация във връзка с изпълнението на настоящия договор и 
операциите по сметките му. 

Чл.27. Банката не носи отговорност за настъпилите за Клиента вреди и каквито 
и да е други неблагоприятни последици, когато наредените операции не са 
осъществени или са осъществени при по-неблагоприятни условия, в случай, че: 

1. Клиентът е дал нареждане с неточно, неясно, двусмислено или грешно 
съдържание 
и непълни инструкции; 

2. Клиентът не е осъществил изискуеми действия за изпълнение на нареждането; 



3. Нареждането е дадено от неоправомощено от Клиента лице, но от начина на 
даване на нареждането Банката не е длъжна и не би могла да предположи, че 
нареждането е дадено от такова лице; 

4. Клиентът не е изпълнил свое насрещно изискуемо задължение по договора, в 
т.ч. не е осигурил необходимите данни, документи, парични средства; 

5. Са възникнали форсмажорни обстоятелства и/или е налице виновно 
действие/бездействие на трети лица. 

Чл. 28. Банката приема за съхранение ценни книжа на Клиента съгласно 
нормативните изисквания и утвърдените процедури. 

Чл. 29. Банката е длъжна всеки месец до 5-то число да дава справка на Клиента 
за извършените операции за предходния месец.  

 
 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА 
 
Чл.30. Клиентът се задължава да предоставя на Банката за изпълнение 

стандартни, перфектно попълнени документи, съгласно изискванията на БУС, както и 
необходимата информация за осъществяване на задълженията й, поети по настоящия 
договор. 

Чл.31. /1/ Клиентът се задължава: 
1. да заплаща дължимото възнаграждение на Банката, съгласно 

установеното в настоящия договор, в уговорените срокове, а ако такива срокове не са 
уговорени или не са установени - в поисканите от Банката срокове и в съответствие с 
условията на приетите от нея поръчки и при условия съгласно ценовото предложение 
на 
участника в процедурата, неразделна част от договора.; 

2. да уведомява своевременно Банката за промените в: 
- лицата с разпоредителни пълномощия; 
- адреса си за кореспонденция и други обстоятелства, които имат значение за 

изпълнението на настоящия договор. 
/2/ При откриване на сметките, в изпълнение на настоящия договор, Клиентът 

предоставя на Банката заверени копия от всички официални документи, 
удостоверяващи правосубектността му, статута му, начина на управление и 
представителна власт, начина на разпореждане със сметките и водене на съответния 
вид сметки. 

/3/ Промените в обстоятелствата, установени с документите, представени при 
откриване на сметките и тези, свързани с разпоредителните пълномощия на лицата със 
спесимен, които имат право да се разпореждат с активите по сметките, водени от 
Банката, имат сила по отношение на Банката и я ангажират при условието и след като е 
била писмено уведомена от Клиента за настъпилата промяна. 

Чл.32. Клиентът отправя всички нареждания и съобщения във връзка с 
изпълнението на Договора до Банката. 

Чл.33. Клиентът отговаря за автентичността, редовността, достоверността на 
нарежданията си и прилаганите към тях документи. 

Чл.34. Клиентът има право да съхранява активите си при условията на 
настоящия договор и да се възползва от добросъвестното изпълнение от страна на 
Банката на услугите, предмет на договора. 

 

VIII. СРОК НА ДОГОВОРА  



Чл.35. Настоящият договор е със срок на действие от 4 години, считано от 
датата  на сключването му. 

 
 

IХ. ГАРАНЦИИ 
 
Чл.36. Банката се задължава да изпълнява съвестно и добронамерено своите 

задължения, определени с държавните нормативни актове и с този договор, което 
гарантира с представената гаранция за изпълнение на договора в размер на .........лева 
/словом/.  

Чл. 37. /1/ Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира 
от Банката. 

/2/ В случай, че Банката избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора 
под формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на “Български 
пощи” ЕАД в „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, Сметка в лева: IBAN BG 88 RZBB 
9155 1032 7343 05, BIC: RZBBBGSF. Оригинален платежен документ, удостоверяващ 
превода на сумата на гаранцията за изпълнение по сметката на възложителя се 
представя при подписването на договора.  

(3) В случай, че Банката избере да внесе гаранцията за изпълнение под формата 
на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от българска банка, с която 
банката писмено и безусловно се задължава да плати на “Български пощи” ЕАД при 
предявяване сумата на гаранцията за участие. Банковата гаранция да е с валидност 30 
(тридесет) календарни дни след изтичане срока на договора. Оригиналът на банковата 
гаранция се представя при подписване на договора. 

Чл. 38. Гаранцията за изпълнение на Договора се освобождава в 15-дневен срок 
от изтичане на срока му на действие и окончателното му изпълнение. 

Чл. 39. В случай на прекратяване на Договора по вина на Банката, гаранцията за 
изпълнение на Договора не се възстановява. 

Чл. 40. В случай на неизпълнение от страна на Банката, на задължения по този 
Договор, Клиентът си запазва правото да задържи съответна част от гаранцията за 
изпълнение на Договора. 

Чл. 41. В случаите, посочени в чл.39 и 40 Клиентът има право да търси 
обезщетение за вреди по общия ред. 

Чл. 42. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, 
през който средствата законно са престояли при него 

 
 
 

 
X. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ, СПОРОВЕ И САНКЦИИ 

 
Чл.43. Неизправната страна дължи обезщетение за претърпени вреди и 
пропуснати  

ползи. 
Чл.44. Вредите и пропуснатите ползи по този договор се доказват и събират по 

съдебен ред. 
Чл.45. Страните по този договор ще се стремят да уреждат споровете помежду 

си на принципа на добрата воля и взаимно зачитане, при спазване на действащите 
нормативни актове. 



Чл.46. При невъзможност да се постигне съгласие между страните чрез 
преговори, споровете ще се решават по общия исков ред, съгласно действащото 
законодателство на Република България. 

Чл.47. Изменения и допълнения по настоящия договор не могат да се правят, 
съгласно чл.43, ал.1 от ЗОП. 

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 Чл.48. С изтичане на срока му. 
Чл. 49. Едностранно от всяка една от страните с 

шестмесечен срок за предизвестие. 
Чл.50. С едномесечно писмено предизвестие отправено от изправната към 

неизправната страна.  
Чл.51. При обявяване на Банката в несъстоятелност. 
Чл.52. С едномесечно предизвестие за всяка от страните при узнаване на 

обстоятелство, свързано с изпълнение предмета на договора, което не е било известно 
при сключването на договора и при отказ на другата страна да съобрази с новото 
обстоятелство. 

Чл.53. При прекратяване съществуването на една от страните по него, 
включително и при откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност; 

 
 ХII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 
 
Чл.54. Банката ще изпълнява възложеното и в съответствие с настоящия договор 

чрез клон и/или свои офиси, които са изрично посочени в отделните договори. 
Чл.55. В изпълнение на настоящия договор страните сключват отделни 

договори, в които уреждат своите конкретни правоотношения и при условия съгласно 
настоящия договор и ценовото предложение на участника в процедурата. 

Чл.56. Банката се задължава да информира периодично Клиента за предлаганите 
от нея нови продукти и услуги, като предоставя и необходимите материали и 
пояснения. 

Чл.57. Заглавията в настоящия договор са дадени единствено с цел позоваване и 
не могат да променят смисъла и значението на разпоредбите, нито да се тълкуват 
заедно с тях. 

Чл.58. Настоящите условия, договорени между страните, са валидни само в 
рамките на срока на договора и не подлежат на промяна. 

Чл.59. Споровете, които възникват при изпълнение на договора се решават 
между страните чрез преговори. 

Чл.60. Страните по договора се задължават : 
а) да се информират взаимно и своевременно за всички обстоятелства, 

възникнали в процеса на изпълнение на договора, които могат да доведат до 
неизпълнение 
на договора или отделни клаузи от него. 

б) освен ако друго не е изрично и писмено договорено между банката и 
клиента, всички въпроси, породени или отнасящи се до тълкуването на празноти в 
настоящия договор , както и въпросите за изпълнение или прекратяване се решават от 
компетентния български съд. 



Чл.61. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
други действуващи в Република България нормативни актове.  

Чл.62. Неразделна част от договора са: 
1. Удостоверение за вписване в Търговския регистър, издадено от Агенция по 

вписванията, на изпълнителя /в оригинал или нотариално заверено копие/; 
2. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора; 
3. Документи удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1 и ал.2 от 
ЗОП; 
4. Оферта. 
Настоящият договор и приложенията към него се подписаха в два еднообразни 

екземпляра, по един за всяка от подписалите го страни. 
Всички договори, сключени между страните в изпълнение на настоящия договор 

се считат за приложение към настоящия. 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
/КЛИЕНТ/ /БАНКА/ 
 
Забележка: Проектът на договор се парафира и подпечатва на всяка страница 

като израз на съгласие с неговите клаузи, без да се попълват каквито и да било данни 
и се поставя в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" 

 
 

XIII. ПРИЛОЖЕНИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
 

1. Техническо задание. 

2. Техническо предложение на Изпълнителя. 

3. Ценово предложение на Изпълнителя. 

4. Финансов отчет  ........за деветмесечието на 2011 година. 

5. Документи, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 
от ЗОП. 

6. Гаранция за изпълнение на договора.  
 
 
 
 
 
 

 
 



ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
по обособена позиция № 2 

 
 

Днес, ............................................................................................ 2012 г., в гр. София, между: 
 

1. “Български пощи” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София; Район р-
н Студентски;  Студентски град, ул. АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ  №1, Бл. 31, 
вписано в Търговския регистър под ЕИК 121396123, представлявано от главния 
изпълнителен директор Деян Стоянов Дънешки, в качеството му на ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  
наричано за краткост в настоящия договор "Клиент", от една страна и  

2. …………………………………………, вписано в Търговския регистър при 
Агенцията по вписванията, ЕИК ………………………………, , със седалище и адрес 
на управление - ……………………………………………………, представлявана от 
………………………………………………………………………………………………
…………., в качеството му на ИЗПЪЛНИТЕЛ, наричано за краткост в настоящия 
договор “Банката”, от друга страна, 

 
На основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки, Заповед № 

РД.................../...................2012 г. на главния изпълнителен директор на „Български 
пощи” ЕАД за откриване и  провеждане на открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет:................................... при следните                         три 
обособени позициии и при условията на класираната на първо място оферта за 
позиция......,, съгласно Заповед № РД....................../.......................2012 г. на главния 
изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД се сключи настоящия договор. 

 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
Чл.1. /1/ Клиентът възлага, а Банката приема срещу възнаграждение, платимо от 

Клиента, да осъществява комплексно банково обслужване и финансови услуги за 
Клиента в Регион Варна и Регион Плевен, включващо: 

  1.  банково обслужване на служителите на Клиента, изпълняващи 
трудовите си правоотношения в Регион Варна и Регион Плевен, съгласно раздел втори 
от настоящия договор. 

 2.   банково обслужване на основната дейност  на Клиента, в Регион 
Варна и Регион Плевен, съгласно раздел трети от настоящия договор. 

 3. .  банково обслужване при изплащане на пенсии от Клиента, в Регион 
Варна и Регион Плевен, съгласно раздел четвърти от настоящия договор. 

/2/. Банката приема да отпусне кредит за оборотни средства на Клиента в размер 
на  1 000 000.00  (един милион ) евро,  което се урежда с отделен договор, при спазване 
на нормативната уредба и след анализ и оценка на кредитния риск, съобразно 
Вътрешните правила за кредитна дейност на Банката и при условия съгласно ценовото 
предложение на участника в процедурата. 

/3/. По отправено искане от Клиента, Банката приема да издава банкови 
гаранции за участие в търгове и други процедури по ЗОП, за добро изпълнение и други, 
във връзка с осъществяване дейността на Клиента. Банковите гаранции се издават, като 
техният общ максимален размер не следва да надвишава сумата от ..... (.......................) 
лева със срок на валидност до срока на валидност на договора, при условия съгласно 
ценовото предложение на участника в процедурата. 



/4/. Банката приема да прилага в отношенията си с Клиента преференциални 
условия за банково обслужване, съгласно настоящия договор. 

 
II. БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА КЛИЕНТА 
 

 Чл.2. /1/Банката приема да издава дебитни карти на служителите на Клиента  
…………………. 
           /2/ Банката приема да открива разплащателни сметки в лева на 
служителите на Клиента …………………. 

2.1. С неснижаем минимален остатък по сметка …………..лева 
2.2. Без годишни такси управление, усвояване и други такси 
2.3. Без ангажимент за дебитен кредит за плащане по сметки и други 

ангажименти 
 Чл.3. /1/ Банката приема да предоставя овърдрафт на служителите на Клиента, 
съгласно ценовото предложение, при спазване на следните условия: 

1.1. Минимален разполагаем доход на член от семейството за 
отпускане на овърдрафт , в размер на  ……………….. 

1.2. Фиксиран лихвен процент на овърдрафт за служителите на 
«Български пощи» ЕАД ................ 

1.3. Гратисен период за безлихвено ползване - ……………….. 
календарни дни 

 /2/ Овърдрафта  по ал. 1 се предоставя след сключване на отделни договори по 
реда на правилата на Банката за предоставяне на овърдрафт  на физически лица. 

Чл.4. /1/ Банката приема да предоставя кредити на служителите на Клиента при 
договорени преференциални условия. 

/2/ Кредитите по ал. 1 се предоставят след сключване на отделни договори по 
реда на правилата на Банката за предоставяне на кредити на физически лица. 

 
 
III. БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КЛИЕНТА 

 
 

Чл.5. /1/ Банката открива неограничен брой  разплащателни банкови сметки в 
лева и евро  на Клиента в съответствие с изискванията на действащото законодателство 
и на основание на писмено искане, предоставено от Клиента. 

/2/ Сметките ще бъдат водени при спазване изискванията на Закона за 
платежните услуги и платежните системи, Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за 
изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти и 
нормативната уредба, регламентираща обслужването на банкови сметки. 

/3/ Разкритите разплащателни сметки в лева и евро  в клонове на Банката се 
обслужват съгласно условията на отделните договори за откриване и водене на 
разплащателна сметка, съгласно ценовото предложение, при следните параметри:  

 3.1. Разплащателни сметки в лева 
 3.1.1. Такса за откриване на разплащателна сметка  в лева -   ……..лева 
 3.1.2. Месечна такса за поддържане на разплащателна сметка в лева - 

………лева 
 3.1.3. Лихва по стандартна разплащателна сметка в лева: 



  а) при наличност на всички разплащателни  сметки в лева до 
200 000 лева - …… 

б) при наличност на всички разплащателни  сметки в лева над 
200 000 лева - …... 

3.2. Разплащателни сметки в евро 
 3.2.1. Такса за откриване на разплащателна сметка  в евро -   ……..лева 
 3.2.2. Месечна такса за поддържане на разплащателна сметка в лева - 

………лева 
 3.2.3. Лихва по стандартна разплащателна сметка в евро:: 
  а) при наличност на всички разплащателни  сметки в лева до 

100 000 евро - ……… 
б) при наличност на всички разплащателни  сметки в лева над 

100 000 евро - ……… 
Чл.6. Банката приема да извършва ежедневно събиране на средства по сметки за 

целите на олихвяване ………………/безплатно/ 
Чл.7. Банката приема да извършва вътрешнобанкови преводи в лева и валута 

между сметки на Клиента, открити в Регион Варна и Регион Плевен -  
………………./безплатно/ 

Чл.8. При теглене в брой на банкноти от разплащателни и специални / без 
набирателни/ сметки над дневния лимит на банката с предварителна заявка, Клиента 
заплаща комисионна в размер на ……..%, но не повече от ……………. лева. 

Чл.9. При внасяне в брой на банкноти в разплащателни и специални  /без 
набирателни/ сметки, дневния лимит на банката е ………………… В случай на внасяне 
на банкноти по сметките, над определения дневен лимит на банката, Клиента заплаща 
комисионна в размер на ……….%, но не повече от …………………лева.  

Чл.10.  Банката приема да извършва преводи към други банки и към бюджета в 
лева при следните условия: 

1.1. Наредени чрез БИСЕРА 
a) чрез платежно нареждане на хартиен носител - ………… лева 

  б) чрез платежно получено по електронен път - ……………лева 
  1.2. Наредени чрез РИНГС 

a) чрез платежно нареждане на хартиен носител - ………… лева 
  б) чрез платежно получено по електронен път - ……………лева 
Чл.11. Банката приема да извършва преводи във валута от други банки със спот 

вальор  
 при следните условия: 

1.1. Входящи преводи във валута от други банки със спот вальор: 
1.1.1. Комисионна от стойността на превода ……….% 
1.1.2. Минимум …………. Евро 
1.1.3. Максимум …………. Евро  

1.2. Изходящи преводи във валута със спот вальор чрез нареждане по 
електронен път 

1.2.1. Комисионна от стойността на превода ……….% 
1.2.2. Минимум …………. Евро 
1.2.3. Максимум …………. Евро  

Чл.12.  /1/ Банката се задължава да извършва масови плащания от 
разплащателните сметки на Клиента в лева, открити в клоновете на Банката в Регион 
София и Регион Пловдив за изплащане на трудови възнаграждения на негови 
служители по ЕДК /електронна дебитна карта/. 

/2/ Правоотношенията между Клиента и Банката са уредени в отделни договори 
за обслужване на сметки за изплащане на трудови възнаграждения чрез ЕДК. 



 
IV. БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИ 
 
Чл.13. /1/ Банката приема да открие набирателна сметка в лева, необходима само 

за обслужване на пенсии. 
 1.1. Такса за откриване на набирателна сметка  в лева -   ……..лева 
 1.2. Месечна такса за поддържане на набирателна сметка в лева - 

………лева 
 1.3. Теглене в брой  на банкноти в лева -  ………………. 
 1.4. Внасяне в брой на банкноти в лева - ………………… 
 
 
 

 
V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 
 
Чл.14. За изпълнение предмета на настоящия договор, Клиентът дължи на 

Банката възнаграждение под формата на такси и комисионни, посочени в Раздели  II, III  
и  IV  и във всеки отделен договор, сключен в изпълнение на настоящия и при условия 
съгласно офертата и ценовото предложение на участника в процедурата. 
Възнаграждението е единствено дължимо от Клиента за предоставените от банката 
услуги, предмет на договора. 

Чл.15. /1/ За извършването на други операции и нареждания, непосочени в 
Приложение № 1 и в отделните договори, Клиентът дължи възнаграждение в 
съответствие с действащата Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионните на 
Банката, които тя прилага по операциите си, наречена по-долу в договора и 
приложенията към него Тарифата. 

/2/ Всички изменения и допълнения на Тарифата след сключване на настоящия 
договор са в сила за Клиента от деня на писменото му уведомяване за настъпилите 
промени, на основание решението на Управителния съвет на Банката. 

Чл.16. Банката има право да събира служебно дължимите й суми от сметките, 
открити при нея по реда на чл. 21 от Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за 
изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, като 
Клиентът дава за това неотменимото си съгласие с подписването на настоящия договор. 
В случай, че за събирането на таксите и комисионите е необходимо преминаването от 
една валута в друга, преизчисляването се извършва по съответните курсове на Банката, 
действащи към деня и часа на извършване на операцията. 

Чл.17. Възнаграждението е дължимо и платимо на съответния клон на Банката, 
извършил операцията или предоставил услугата в сроковете и по начина, посочени в 
отделните договори към настоящия договор. 

 
 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА 
 
Чл.19. Банката е длъжна да осъществява правомощията си по настоящия 

договор въз основа на законовите разпоредби и нарежданията на Клиента, 
съответстващи изцяло на императивните изисквания на закона. 

Чл.20. Банката е длъжна да извършва възложените й, съгласно условията на 
настоящия договор действия, с грижата на добър търговец на основата на взаимно 



доверие, конфиденциалност на информацията и двустранна финансова изгода при 
спазване на нормативните регулатори. 

Чл.21. Банката не може: 
1. да преупълномощава, с изключение на служителите си, чрез които изпълнява 

задълженията си по настоящия договор, изцяло със своите права и да възлага 
изпълнението на своите задължения, следващи от настоящия договор на трети лица; 

2. да откаже издаването на документи, включително удостоверителни, когато 
издаването на такива документи следва от клаузите на настоящия договор и 
съответните нормативни актове; 

3. да извършва операции, за които не получила нареждане от Клиента, 
оформено съгласно реквизитите, изискуеми по клиентското досие. 

Чл.22. Банката поддържа вътрешна организация, която създава условия за 
спазване принципа на доверителност и недопускане на конфликти на интереси между 
Банката, клиентите й и Клиента. Разкриване на информация се осъществява само с 
изричното съгласие на Клиента, както и на основание, при условията и по реда на 
закона. 

Чл.23. Банката има право да изисква от Клиента да й бъдат предоставяни 
документите и информацията, които са й необходими за изпълнението на задълженията 
й по настоящия договор, изискуеми от действащото законодателство и редовно 
оформени от външна страна. 

Чл.24. Нарежданията следва да бъдат съставяни съгласно изискванията, 
установени от нормативните и вътрешнобанкови актове и прилаганите от Банката 
стандартни образци. 

Нарежданията следва да бъдат подписани от овластените за целта лице със 
спесимен в Банката. 

Чл.25. Банката не изпълнява нареждане: 
1. за което не е осигурена необходимата и достатъчна наличност в пари и/или 

ценни книжа по сметката, указана в нареждането; 
2. което не отговаря на изискванията на нормативните актове и/или на 

установеното с устава на Клиента; 
3. което не е съставено и редовно оформено от външна страна с всички 

необходими реквизити; 
4. което не е подписано от овластените за целта лица или техен пълномощник, 

упълномощен с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис. 
 
Чл.26. Банката е длъжна да дава на Клиента при поискване в рамките на 

работното време информация във връзка с изпълнението на настоящия договор и 
операциите по сметките му. 

Чл.27. Банката не носи отговорност за настъпилите за Клиента вреди и каквито 
и да е други неблагоприятни последици, когато наредените операции не са 
осъществени или са осъществени при по-неблагоприятни условия, в случай, че: 

1. Клиентът е дал нареждане с неточно, неясно, двусмислено или грешно 
съдържание 
и непълни инструкции; 

2. Клиентът не е осъществил изискуеми действия за изпълнение на нареждането; 
3. Нареждането е дадено от неоправомощено от Клиента лице, но от начина на 

даване на нареждането Банката не е длъжна и не би могла да предположи, че 
нареждането е дадено от такова лице; 

4. Клиентът не е изпълнил свое насрещно изискуемо задължение по договора, в 
т.ч. не е осигурил необходимите данни, документи, парични средства; 



5. Са възникнали форсмажорни обстоятелства и/или е налице виновно 
действие/бездействие на трети лица. 

Чл. 28. Банката приема за съхранение ценни книжа на Клиента съгласно 
нормативните изисквания и утвърдените процедури. 

Чл. 29. Банката е длъжна всеки месец до 5-то число да дава справка на Клиента 
за извършените операции за предходния месец.  

 
 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА 
 
Чл.30. Клиентът се задължава да предоставя на Банката за изпълнение 

стандартни, перфектно попълнени документи, съгласно изискванията на БУС, както и 
необходимата информация за осъществяване на задълженията й, поети по настоящия 
договор. 

Чл.31. /1/ Клиентът се задължава: 
1. да заплаща дължимото възнаграждение на Банката, съгласно 

установеното в настоящия договор, в уговорените срокове, а ако такива срокове не са 
уговорени или не са установени - в поисканите от Банката срокове и в съответствие с 
условията на приетите от нея поръчки и при условия съгласно ценовото предложение 
на 
участника в процедурата, неразделна част от договора.; 

2. да уведомява своевременно Банката за промените в: 
- лицата с разпоредителни пълномощия; 
- адреса си за кореспонденция и други обстоятелства, които имат значение за 

изпълнението на настоящия договор. 
/2/ При откриване на сметките, в изпълнение на настоящия договор, Клиентът 

предоставя на Банката заверени копия от всички официални документи, 
удостоверяващи правосубектността му, статута му, начина на управление и 
представителна власт, начина на разпореждане със сметките и водене на съответния 
вид сметки. 

/3/ Промените в обстоятелствата, установени с документите, представени при 
откриване на сметките и тези, свързани с разпоредителните пълномощия на лицата със 
спесимен, които имат право да се разпореждат с активите по сметките, водени от 
Банката, имат сила по отношение на Банката и я ангажират при условието и след като е 
била писмено уведомена от Клиента за настъпилата промяна. 

Чл.32. Клиентът отправя всички нареждания и съобщения във връзка с 
изпълнението на Договора до Банката. 

Чл.33. Клиентът отговаря за автентичността, редовността, достоверността на 
нарежданията си и прилаганите към тях документи. 

Чл.34. Клиентът има право да съхранява активите си при условията на 
настоящия договор и да се възползва от добросъвестното изпълнение от страна на 
Банката на услугите, предмет на договора. 

 

VIII. СРОК НА ДОГОВОРА  

Чл.35. Настоящият договор е със срок на действие от 4 години, считано от 
датата  на сключването му. 

 
 

IХ. ГАРАНЦИИ 



 
Чл.36. Банката се задължава да изпълнява съвестно и добронамерено своите 

задължения, определени с държавните нормативни актове и с този договор, което 
гарантира с представената гаранция за изпълнение на договора в размер на .........лева 
/словом/.  

Чл. 37. /1/ Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира 
от Банката. 

/2/ В случай, че Банката избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора 
под формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на “Български 
пощи” ЕАД в „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, Сметка в лева: IBAN BG 88 RZBB 
9155 1032 7343 05, BIC: RZBBBGSF. Оригинален платежен документ, удостоверяващ 
превода на сумата на гаранцията за изпълнение по сметката на възложителя се 
представя при подписването на договора.  

(3) В случай, че Банката избере да внесе гаранцията за изпълнение под формата 
на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от българска банка, с която 
банката писмено и безусловно се задължава да плати на “Български пощи” ЕАД при 
предявяване сумата на гаранцията за участие. Банковата гаранция да е с валидност 30 
(тридесет) календарни дни след изтичане срока на договора. Оригиналът на банковата 
гаранция се представя при подписване на договора. 

Чл. 38. Гаранцията за изпълнение на Договора се освобождава в 15-дневен срок 
от изтичане на срока му на действие и окончателното му изпълнение. 

Чл. 39. В случай на прекратяване на Договора по вина на Банката, гаранцията за 
изпълнение на Договора не се възстановява. 

Чл. 40. В случай на неизпълнение от страна на Банката, на задължения по този 
Договор, Клиентът си запазва правото да задържи съответна част от гаранцията за 
изпълнение на Договора. 

Чл. 41. В случаите, посочени в чл.39 и 40 Клиентът има право да търси 
обезщетение за вреди по общия ред. 

Чл. 42. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, 
през който средствата законно са престояли при него 

 
 
 

 
X. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ, СПОРОВЕ И САНКЦИИ 

 
Чл.43. Неизправната страна дължи обезщетение за претърпени вреди и 
пропуснати  

ползи. 
Чл.44. Вредите и пропуснатите ползи по този договор се доказват и събират по 

съдебен ред. 
Чл.45. Страните по този договор ще се стремят да уреждат споровете помежду 

си на принципа на добрата воля и взаимно зачитане, при спазване на действащите 
нормативни актове. 

Чл.46. При невъзможност да се постигне съгласие между страните чрез 
преговори, споровете ще се решават по общия исков ред, съгласно действащото 
законодателство на Република България. 

Чл.47. Изменения и допълнения по настоящия договор не могат да се правят, 
съгласно чл.43, ал.1 от ЗОП. 



 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 Чл.48. С изтичане на срока му. 
Чл. 49. Едностранно от всяка една от страните с 

шестмесечен срок за предизвестие. 
Чл.50. С едномесечно писмено предизвестие отправено от изправната към 

неизправната страна.  
Чл.51. При обявяване на Банката в несъстоятелност. 
Чл.52. С едномесечно предизвестие за всяка от страните при узнаване на 

обстоятелство, свързано с изпълнение предмета на договора, което не е било известно 
при сключването на договора и при отказ на другата страна да съобрази с новото 
обстоятелство. 

Чл.53. При прекратяване съществуването на една от страните по него, 
включително и при откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност; 

 
 ХII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 
 
Чл.54. Банката ще изпълнява възложеното и в съответствие с настоящия договор 

чрез клон и/или свои офиси, които са изрично посочени в отделните договори. 
Чл.55. В изпълнение на настоящия договор страните сключват отделни 

договори, в които уреждат своите конкретни правоотношения и при условия съгласно 
настоящия договор и ценовото предложение на участника в процедурата. 

Чл.56. Банката се задължава да информира периодично Клиента за предлаганите 
от нея нови продукти и услуги, като предоставя и необходимите материали и 
пояснения. 

Чл.57. Заглавията в настоящия договор са дадени единствено с цел позоваване и 
не могат да променят смисъла и значението на разпоредбите, нито да се тълкуват 
заедно с тях. 

Чл.58. Настоящите условия, договорени между страните, са валидни само в 
рамките на срока на договора и не подлежат на промяна. 

Чл.59. Споровете, които възникват при изпълнение на договора се решават 
между страните чрез преговори. 

Чл.60. Страните по договора се задължават : 
а) да се информират взаимно и своевременно за всички обстоятелства, 

възникнали в процеса на изпълнение на договора, които могат да доведат до 
неизпълнение 
на договора или отделни клаузи от него. 

б) освен ако друго не е изрично и писмено договорено между банката и 
клиента, всички въпроси, породени или отнасящи се до тълкуването на празноти в 
настоящия договор , както и въпросите за изпълнение или прекратяване се решават от 
компетентния български съд. 

Чл.61. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
други действуващи в Република България нормативни актове.  

Чл.62. Неразделна част от договора са: 
1. Удостоверение за вписване в Търговския регистър, издадено от Агенция по 

вписванията, на изпълнителя /в оригинал или нотариално заверено копие/; 
2. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора; 



3. Документи удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1 и ал.2 от 
ЗОП; 

4. Техническо задание на Възложителя. 

            5. Техническо предложение на Изпълнителя. 

            6. Ценово предложение на Изпълнителя. 
7. Оферта. 
Настоящият договор и приложенията към него се подписаха в два еднообразни 

екземпляра, по един за всяка от подписалите го страни. 
Всички договори, сключени между страните в изпълнение на настоящия договор 

се считат за приложение към настоящия. 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
/КЛИЕНТ/ /БАНКА/ 
 
Забележка: Проектът на договор се парафира и подпечатва на всяка страница 

като израз на съгласие с неговите клаузи, без да се попълват каквито и да било данни 
и се поставя в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" 

 
XIII. ПРИЛОЖЕНИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

1. Техническо задание. 

2. Техническо предложение на Изпълнителя. 

3. Ценово предложение на Изпълнителя. 

4. Финансов отчет  ........за деветмесечието на 2011 година. 

5. Документи, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 
от ЗОП. 

6. Гаранция за изпълнение на договора  
 



 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
по обособена позиция № 3 

 
 

Днес, ............................................................................................ 2012 г., в гр. София, между: 
 

1. “Български пощи” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София; Район р-
н Студентски;  Студентски град, ул. АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ  №1, Бл. 31, 
вписано в Търговския регистър под ЕИК 121396123, представлявано от главния 
изпълнителен директор Деян Стоянов Дънешки, в качеството му на ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  
наричано за краткост в настоящия договор "Клиент", от една страна и  

2. …………………………………………, вписано в Търговския регистър при 
Агенцията по вписванията, ЕИК ………………………………, , със седалище и адрес 
на управление - ……………………………………………………, представлявана от 
………………………………………………………………………………………………
…………., в качеството му на ИЗПЪЛНИТЕЛ, наричано за краткост в настоящия 
договор “Банката”, от друга страна, 

 
На основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки, Заповед № 

РД.................../...................2012 г. на главния изпълнителен директор на „Български 
пощи” ЕАД за откриване и  провеждане на открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет:................................... при следните                         три 
обособени позициии и при условията на класираната на първо място оферта за 
позиция......,, съгласно Заповед № РД....................../.......................2012 г. на главния 
изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД се сключи настоящия договор. 

 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
Чл.1. /1/ Клиентът възлага, а Банката приема срещу възнаграждение, платимо от 

Клиента, да осъществява комплексно банково обслужване и финансови услуги за 
Клиента в Регион Бургас, включващо: 

  1.  банково обслужване на служителите на Клиента, изпълняващи 
трудовите си правоотношения в Регион Бургас, съгласно раздел втори от настоящия 
договор. 

 2.   банково обслужване на основната дейност  на Клиента, в Регион 
Бургас, съгласно раздел трети от настоящия договор. 

 3. .  банково обслужване при изплащане на пенсии от Клиента, в Регион 
Бургас, съгласно раздел четвърти от настоящия договор. 

/2/. Банката приема да отпусне кредит за оборотни средства на Клиента в размер 
на  1 000 000.00  (един милион ) евро,  което се урежда с отделен договор, при спазване 
на нормативната уредба и след анализ и оценка на кредитния риск, съобразно 
Вътрешните правила за кредитна дейност на Банката и при условия съгласно ценовото 
предложение на участника в процедурата. 

/3/. По отправено искане от Клиента, Банката приема да издава банкови 
гаранции за участие в търгове и други процедури по ЗОП, за добро изпълнение и други, 
във връзка с осъществяване дейността на Клиента. Банковите гаранции се издават, като 
техният общ максимален размер не следва да надвишава сумата от ..... (.......................) 
лева със срок на валидност до срока на валидност на договора, при условия съгласно 
ценовото предложение на участника в процедурата. 



/4/. Банката приема да прилага в отношенията си с Клиента преференциални 
условия за банково обслужване, съгласно настоящия договор. 

 
II. БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА КЛИЕНТА 
 

 Чл.2. /1/Банката приема да издава дебитни карти на служителите на Клиента  
…………………. 
           /2/ Банката приема да открива разплащателни сметки в лева на 
служителите на Клиента …………………. 

2.1. С неснижаем минимален остатък по сметка …………..лева 
2.2. Без годишни такси управление, усвояване и други такси 
2.3. Без ангажимент за дебитен кредит за плащане по сметки и други 

ангажименти 
 Чл.3. /1/ Банката приема да предоставя овърдрафт на служителите на Клиента, 
съгласно ценовото предложение, при спазване на следните условия: 

1.1. Минимален разполагаем доход на член от семейството за 
отпускане на овърдрафт , в размер на  ……………….. 

1.2. Фиксиран лихвен процент на овърдрафт за служителите на 
«Български пощи» ЕАД..............  

 
1.3.  Гратисен период за безлихвено ползване - ……………….. 

календарни дни 
 /2/ Овърдрафта  по ал. 1 се предоставя след сключване на отделни договори по 
реда на правилата на Банката за предоставяне на овърдрафт  на физически лица. 

Чл.4. /1/ Банката приема да предоставя кредити на служителите на Клиента при 
договорени преференциални условия. 

/2/ Кредитите по ал. 1 се предоставят след сключване на отделни договори по 
реда на правилата на Банката за предоставяне на кредити на физически лица. 

 
 
III. БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КЛИЕНТА 

 
 

Чл.5. /1/ Банката открива неограничен брой  разплащателни банкови сметки в 
лева и евро  на Клиента в съответствие с изискванията на действащото законодателство 
и на основание на писмено искане, предоставено от Клиента. 

/2/ Сметките ще бъдат водени при спазване изискванията на Закона за 
платежните услуги и платежните системи, Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за 
изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти и 
нормативната уредба, регламентираща обслужването на банкови сметки. 

/3/ Разкритите разплащателни сметки в лева и евро  в клонове на Банката се 
обслужват съгласно условията на отделните договори за откриване и водене на 
разплащателна сметка, съгласно ценовото предложение, при следните параметри:  

 3.1. Разплащателни сметки в лева 
 3.1.1. Такса за откриване на разплащателна сметка  в лева -   ……..лева 
 3.1.2. Месечна такса за поддържане на разплащателна сметка в лева - 

………лева 
 3.1.3. Лихва по стандартна разплащателна сметка в лева : 



  а) при наличност на всички разплащателни  сметки в лева до 
200 000 лева - ……… 

б) при наличност на всички разплащателни  сметки в лева над 
200 000 лева - ……… 

3.2. Разплащателни сметки в евро 
 3.2.1. Такса за откриване на разплащателна сметка  в евро -   ……..лева 
 3.2.2. Месечна такса за поддържане на разплащателна сметка в лева - 

………лева 
 3.2.3. Лихва по стандартна разплащателна сметка в евро : 
  а) при наличност на всички разплащателни  сметки в лева до 

100 000 евро - ……… 
б) при наличност на всички разплащателни  сметки в лева над 

100 000 евро - ……… 
Чл.6. Банката приема да извършва ежедневно събиране на средства по сметки за 

целите на олихвяване ………………/безплатно/ 
Чл.7. Банката приема да извършва вътрешнобанкови преводи в лева и валута 

между сметки на Клиента, открити в Регион София и Регион Пловдив -  
………………./безплатно/ 

Чл.8. При теглене в брой на банкноти от разплащателни и специални / без 
набирателни/ сметки над дневния лимит на банката с предварителна заявка, Клиента 
заплаща комисионна в размер на ……..%, но не повече от ……………. лева. 

Чл.9. При внасяне в брой на банкноти в разплащателни и специални  /без 
набирателни/ сметки, дневния лимит на банката е ………………… В случай на внасяне 
на банкноти по сметките, над определения дневен лимит на банката, Клиента заплаща 
комисионна в размер на ……….%, но не повече от …………………лева.  

Чл.10.  Банката приема да извършва преводи към други банки и към бюджета в 
лева при следните условия: 

1.1. Наредени чрез БИСЕРА 
a) чрез платежно нареждане на хартиен носител - ………… лева 

  б) чрез платежно получено по електронен път - ……………лева 
  1.2. Наредени чрез РИНГС 

a) чрез платежно нареждане на хартиен носител - ………… лева 
  б) чрез платежно получено по електронен път - ……………лева 
Чл.11. Банката приема да извършва преводи във валута от други банки със спот 

вальор  
 при следните условия: 

1.1. Входящи преводи във валута от други банки със спот вальор: 
1.1.1. Комисионна от стойността на превода ……….% 
1.1.2. Минимум …………. Евро 
1.1.3. Максимум …………. Евро  

1.2. Изходящи преводи във валута със спот вальор чрез нареждане по 
електронен път 

1.2.1. Комисионна от стойността на превода ……….% 
1.2.2. Минимум …………. Евро 
1.2.3. Максимум …………. Евро  

Чл.12.  /1/ Банката се задължава да извършва масови плащания от 
разплащателните сметки на Клиента в лева, открити в клоновете на Банката в Регион 
Бургас за изплащане на трудови възнаграждения на негови служители по ЕДК 
/електронна дебитна карта/. 

/2/ Правоотношенията между Клиента и Банката са уредени в отделни договори 
за обслужване на сметки за изплащане на трудови възнаграждения чрез ЕДК. 



 
IV. БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИ 
 
Чл.13. /1/ Банката приема да открие набирателна сметка в лева, необходима само 

за обслужване на пенсии. 
 1.1. Такса за откриване на набирателна сметка  в лева -   ……..лева 
 1.2. Месечна такса за поддържане на набирателна сметка в лева - 

………лева 
 1.3. Теглене в брой  на банкноти в лева -  ………………. 
 1.4. Внасяне в брой на банкноти в лева - ………………… 
 
 
 

 
V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 
 
Чл.14. За изпълнение предмета на настоящия договор, Клиентът дължи на 

Банката възнаграждение под формата на такси и комисионни, посочени в Раздели  II, III  
и  IV  и във всеки отделен договор, сключен в изпълнение на настоящия и при условия 
съгласно офертата и ценовото предложение на участника в процедурата. 
Възнаграждението е единствено дължимо от Клиента за предоставените от банката 
услуги, предмет на договора. 

Чл.15. /1/ За извършването на други операции и нареждания, непосочени в 
Приложение № 1 и в отделните договори, Клиентът дължи възнаграждение в 
съответствие с действащата Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионните на 
Банката, които тя прилага по операциите си, наречена по-долу в договора и 
приложенията към него Тарифата. 

/2/ Всички изменения и допълнения на Тарифата след сключване на настоящия 
договор са в сила за Клиента от деня на писменото му уведомяване за настъпилите 
промени, на основание решението на Управителния съвет на Банката. 

Чл.16. Банката има право да събира служебно дължимите й суми от сметките, 
открити при нея по реда на чл. 21 от Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за 
изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, като 
Клиентът дава за това неотменимото си съгласие с подписването на настоящия договор. 
В случай, че за събирането на таксите и комисионите е необходимо преминаването от 
една валута в друга, преизчисляването се извършва по съответните курсове на Банката, 
действащи към деня и часа на извършване на операцията. 

Чл.17. Възнаграждението е дължимо и платимо на съответния клон на Банката, 
извършил операцията или предоставил услугата в сроковете и по начина, посочени в 
отделните договори към настоящия договор. 

 
 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА 
 
Чл.19. Банката е длъжна да осъществява правомощията си по настоящия 

договор въз основа на законовите разпоредби и нарежданията на Клиента, 
съответстващи изцяло на императивните изисквания на закона. 

Чл.20. Банката е длъжна да извършва възложените й, съгласно условията на 
настоящия договор действия, с грижата на добър търговец на основата на взаимно 



доверие, конфиденциалност на информацията и двустранна финансова изгода при 
спазване на нормативните регулатори. 

Чл.21. Банката не може: 
1. да преупълномощава, с изключение на служителите си, чрез които изпълнява 

задълженията си по настоящия договор, изцяло със своите права и да възлага 
изпълнението на своите задължения, следващи от настоящия договор на трети лица; 

2. да откаже издаването на документи, включително удостоверителни, когато 
издаването на такива документи следва от клаузите на настоящия договор и 
съответните нормативни актове; 

3. да извършва операции, за които не получила нареждане от Клиента, 
оформено съгласно реквизитите, изискуеми по клиентското досие. 

Чл.22. Банката поддържа вътрешна организация, която създава условия за 
спазване принципа на доверителност и недопускане на конфликти на интереси между 
Банката, клиентите й и Клиента. Разкриване на информация се осъществява само с 
изричното съгласие на Клиента, както и на основание, при условията и по реда на 
закона. 

Чл.23. Банката има право да изисква от Клиента да й бъдат предоставяни 
документите и информацията, които са й необходими за изпълнението на задълженията 
й по настоящия договор, изискуеми от действащото законодателство и редовно 
оформени от външна страна. 

Чл.24. Нарежданията следва да бъдат съставяни съгласно изискванията, 
установени от нормативните и вътрешнобанкови актове и прилаганите от Банката 
стандартни образци. 

Нарежданията следва да бъдат подписани от овластените за целта лице със 
спесимен в Банката. 

Чл.25. Банката не изпълнява нареждане: 
1. за което не е осигурена необходимата и достатъчна наличност в пари и/или 

ценни книжа по сметката, указана в нареждането; 
2. което не отговаря на изискванията на нормативните актове и/или на 

установеното с устава на Клиента; 
3. което не е съставено и редовно оформено от външна страна с всички 

необходими реквизити; 
4. което не е подписано от овластените за целта лица или техен пълномощник, 

упълномощен с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис. 
 
Чл.26. Банката е длъжна да дава на Клиента при поискване в рамките на 

работното време информация във връзка с изпълнението на настоящия договор и 
операциите по сметките му. 

Чл.27. Банката не носи отговорност за настъпилите за Клиента вреди и каквито 
и да е други неблагоприятни последици, когато наредените операции не са 
осъществени или са осъществени при по-неблагоприятни условия, в случай, че: 

1. Клиентът е дал нареждане с неточно, неясно, двусмислено или грешно 
съдържание 
и непълни инструкции; 

2. Клиентът не е осъществил изискуеми действия за изпълнение на нареждането; 
3. Нареждането е дадено от неоправомощено от Клиента лице, но от начина на 

даване на нареждането Банката не е длъжна и не би могла да предположи, че 
нареждането е дадено от такова лице; 

4. Клиентът не е изпълнил свое насрещно изискуемо задължение по договора, в 
т.ч. не е осигурил необходимите данни, документи, парични средства; 



5. Са възникнали форсмажорни обстоятелства и/или е налице виновно 
действие/бездействие на трети лица. 

Чл. 28. Банката приема за съхранение ценни книжа на Клиента съгласно 
нормативните изисквания и утвърдените процедури. 

Чл. 29. Банката е длъжна всеки месец до 5-то число да дава справка на Клиента 
за извършените операции за предходния месец.  

 
 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА 
 
Чл.30. Клиентът се задължава да предоставя на Банката за изпълнение 

стандартни, перфектно попълнени документи, съгласно изискванията на БУС, както и 
необходимата информация за осъществяване на задълженията й, поети по настоящия 
договор. 

Чл.31. /1/ Клиентът се задължава: 
1. да заплаща дължимото възнаграждение на Банката, съгласно 

установеното в настоящия договор, в уговорените срокове, а ако такива срокове не са 
уговорени или не са установени - в поисканите от Банката срокове и в съответствие с 
условията на приетите от нея поръчки и при условия съгласно ценовото предложение 
на 
участника в процедурата, неразделна част от договора.; 

2. да уведомява своевременно Банката за промените в: 
- лицата с разпоредителни пълномощия; 
- адреса си за кореспонденция и други обстоятелства, които имат значение за 

изпълнението на настоящия договор. 
/2/ При откриване на сметките, в изпълнение на настоящия договор, Клиентът 

предоставя на Банката заверени копия от всички официални документи, 
удостоверяващи правосубектността му, статута му, начина на управление и 
представителна власт, начина на разпореждане със сметките и водене на съответния 
вид сметки. 

/3/ Промените в обстоятелствата, установени с документите, представени при 
откриване на сметките и тези, свързани с разпоредителните пълномощия на лицата със 
спесимен, които имат право да се разпореждат с активите по сметките, водени от 
Банката, имат сила по отношение на Банката и я ангажират при условието и след като е 
била писмено уведомена от Клиента за настъпилата промяна. 

Чл.32. Клиентът отправя всички нареждания и съобщения във връзка с 
изпълнението на Договора до Банката. 

Чл.33. Клиентът отговаря за автентичността, редовността, достоверността на 
нарежданията си и прилаганите към тях документи. 

Чл.34. Клиентът има право да съхранява активите си при условията на 
настоящия договор и да се възползва от добросъвестното изпълнение от страна на 
Банката на услугите, предмет на договора. 

 

VIII. СРОК НА ДОГОВОРА  

Чл.35. Настоящият договор е със срок на действие от 4 години, считано от 
датата  на сключването му. 

 
 

IХ. ГАРАНЦИИ 



 
Чл.36. Банката се задължава да изпълнява съвестно и добронамерено своите 

задължения, определени с държавните нормативни актове и с този договор, което 
гарантира с представената гаранция за изпълнение на договора в размер на .........лева 
/словом/.  

Чл. 37. /1/ Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира 
от Банката. 

/2/ В случай, че Банката избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора 
под формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на “Български 
пощи” ЕАД в „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, Сметка в лева: IBAN BG 88 RZBB 
9155 1032 7343 05, BIC: RZBBBGSF. Оригинален платежен документ, удостоверяващ 
превода на сумата на гаранцията за изпълнение по сметката на възложителя се 
представя при подписването на договора.  

(3) В случай, че Банката избере да внесе гаранцията за изпълнение под формата 
на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от българска банка, с която 
банката писмено и безусловно се задължава да плати на “Български пощи” ЕАД при 
предявяване сумата на гаранцията за участие. Банковата гаранция да е с валидност 30 
(тридесет) календарни дни след изтичане срока на договора. Оригиналът на банковата 
гаранция се представя при подписване на договора. 

Чл. 38. Гаранцията за изпълнение на Договора се освобождава в 15-дневен срок 
от изтичане на срока му на действие и окончателното му изпълнение. 

Чл. 39. В случай на прекратяване на Договора по вина на Банката, гаранцията за 
изпълнение на Договора не се възстановява. 

Чл. 40. В случай на неизпълнение от страна на Банката, на задължения по този 
Договор, Клиентът си запазва правото да задържи съответна част от гаранцията за 
изпълнение на Договора. 

Чл. 41. В случаите, посочени в чл.39 и 40 Клиентът има право да търси 
обезщетение за вреди по общия ред. 

Чл. 42. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, 
през който средствата законно са престояли при него 

 
 
 

 
X. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ, СПОРОВЕ И САНКЦИИ 

 
Чл.43. Неизправната страна дължи обезщетение за претърпени вреди и 
пропуснати  

ползи. 
Чл.44. Вредите и пропуснатите ползи по този договор се доказват и събират по 

съдебен ред. 
Чл.45. Страните по този договор ще се стремят да уреждат споровете помежду 

си на принципа на добрата воля и взаимно зачитане, при спазване на действащите 
нормативни актове. 

Чл.46. При невъзможност да се постигне съгласие между страните чрез 
преговори, споровете ще се решават по общия исков ред, съгласно действащото 
законодателство на Република България. 

Чл.47. Изменения и допълнения по настоящия договор не могат да се правят, 
съгласно чл.43, ал.1 от ЗОП. 



 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 Чл.48. С изтичане на срока му. 
Чл. 49. Едностранно от всяка една от страните с 

шестмесечен срок за предизвестие. 
Чл.50. С едномесечно писмено предизвестие отправено от изправната към 

неизправната страна.  
Чл.51. При обявяване на Банката в несъстоятелност. 
Чл.52. С едномесечно предизвестие за всяка от страните при узнаване на 

обстоятелство, свързано с изпълнение предмета на договора, което не е било известно 
при сключването на договора и при отказ на другата страна да съобрази с новото 
обстоятелство. 

Чл.53. При прекратяване съществуването на една от страните по него, 
включително и при откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност; 

 
 ХII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 
 
Чл.54. Банката ще изпълнява възложеното и в съответствие с настоящия договор 

чрез клон и/или свои офиси, които са изрично посочени в отделните договори. 
Чл.55. В изпълнение на настоящия договор страните сключват отделни 

договори, в които уреждат своите конкретни правоотношения и при условия съгласно 
настоящия договор и ценовото предложение на участника в процедурата. 

Чл.56. Банката се задължава да информира периодично Клиента за предлаганите 
от нея нови продукти и услуги, като предоставя и необходимите материали и 
пояснения. 

Чл.57. Заглавията в настоящия договор са дадени единствено с цел позоваване и 
не могат да променят смисъла и значението на разпоредбите, нито да се тълкуват 
заедно с тях. 

Чл.58. Настоящите условия, договорени между страните, са валидни само в 
рамките на срока на договора и не подлежат на промяна. 

Чл.59. Споровете, които възникват при изпълнение на договора се решават 
между страните чрез преговори. 

Чл.60. Страните по договора се задължават : 
а) да се информират взаимно и своевременно за всички обстоятелства, 

възникнали в процеса на изпълнение на договора, които могат да доведат до 
неизпълнение 
на договора или отделни клаузи от него. 

б) освен ако друго не е изрично и писмено договорено между банката и 
клиента, всички въпроси, породени или отнасящи се до тълкуването на празноти в 
настоящия договор , както и въпросите за изпълнение или прекратяване се решават от 
компетентния български съд. 

Чл.61. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
други действуващи в Република България нормативни актове.  

Чл.62. Неразделна част от договора са: 
1. Удостоверение за вписване в Търговския регистър, издадено от Агенция по 

вписванията, на изпълнителя /в оригинал или нотариално заверено копие/; 
2. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора; 



3. Документи удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1 и ал.2 от 
ЗОП; 

4. Техническо задание на Възложителя. 

            5. Техническо предложение на Изпълнителя. 

            6. Ценово предложение на Изпълнителя. 
7. Оферта. 
Настоящият договор и приложенията към него се подписаха в два еднообразни 

екземпляра, по един за всяка от подписалите го страни. 
Всички договори, сключени между страните в изпълнение на настоящия договор 

се считат за приложение към настоящия. 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
/КЛИЕНТ/ /БАНКА/ 
 
Забележка: Проектът на договор се парафира и подпечатва на всяка страница 

като израз на съгласие с неговите клаузи, без да се попълват каквито и да било данни 
и се поставя в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" 

 
XIII. ПРИЛОЖЕНИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

1. Техническо задание. 

2. Техническо предложение на Изпълнителя. 

3. Ценово предложение на Изпълнителя. 

4. Финансов отчет  ........за деветмесечието на 2011 година. 

5. Документи, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 
от ЗОП. 

6. Гаранция за изпълнение на договора.  
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                                                                                                                              Приложение № 8 

 

НЕКОЛИЧЕСТВЕНO ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на обслужващи банки на Български 

Пощи ЕАД” по обособена позиция ................................................  

 

Представляваната от мен банка има следните стойности на оценяваните неколичествени 

критерии: 

НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ     

      Стойност 

Позиция       

1 Клонова мрежа - клонове, поделения. брой   

2 
Брой населени места (адрес, населено място, контакти) в 

които банката има клонове , поделения. брой   

 
    

3 
Размер на средствата преведени от НОИ към търговската 

банка за изплащане на обезщетения и пенсии за 2011 г. лева   

4 

Дългосрочен кредитен рейтинг от една от следните 

агенции: 

Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody’s ,БАКР или друга 

агенция за кредитен рейтинг     

5 Капиталова адекватност към 30.09.2011 г.   

6.1. Отношение на обща капиталова адекватност %  

6.2. Отношение на адекватност на капитала от първи ред %  

Общо точки за неколичествени критерии     

Дата: ... . ... . .......... г.                                             

Участник:……………………….... 

                                                                              

/подпис и печат/ 

                                                                

/…………………..……………../  /Трите имена, длъжност/ 
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