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 На основание чл.20, ал.4, т.3 от Закон за обществените поръчки, във връзка с 

Приложение №3 към чл.13б от ПРАВИЛНИК за реда за упражняване правата на 

държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (в сила от 

02.09.2011 г., доп., ДВ бр. 49 от 04.06.2013 г.) и Заповед № 103/05.10.2018 год. на 

Управителя на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, град Троян 

 

О Б Я В Я В А: 

 

избор на финансово-кредитна институция, която да предоставя комплексно 

банково обслужване на територията на град Троян, съобразно изискванията на 

Възложителя, заложени в документацията за участие. Наименованието на 

процедурата: „Избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково 
обслужване на „СБАЛББ-Троян”  ЕООД, град Троян за период от 2 (две) години.“. 

Документацията за участие е публикувана на интернет страницата на 

Възложителя www.sbalbb-troyan.com, и може да бъда получена при поискване на 

място в сградата на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, отдел „Счетоводство“, област Ловеч, гр. 

Троян 5600, ул. “Васил Левски” №253 до 16.00ч. на 19.10.2018г., включително.   

 Участници в процедурата могат да бъдат банки по смисъла на Закона за 

кредитните институции /ЗКИ/, които: 

1.1. представят Лиценз /съгласно с чл.15 от „НАРЕДБА № 2 от 22.12.2006 г. за 

лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по 

Закона за кредитните институции” (Загл. доп. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.)обн., ДВ, бр. 6 от 

19.01.2007 г., изм. и доп., бр. 36 от 15.05.2009 г., изм., бр. 48 от 24.06.2011 г./, издаден 

от БНБ за извършване на банкова дейност и заповед на БНБ за извършване на 

дейност – като се представят  заверени копия;  

1.2. документ за последен кредитен рейтинг от агенция за кредитен рейтинг - 

заверено копие;  

1.3. наличие на работещ банков клон/офис на територията на град Троян;.     

 Офертите се подават в срок до 16.00 часа на 19.10.2018 г. в отдел 

„Счетоводство“ на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, област Ловеч, гр. Троян 5600, ул. “Васил 

Левски” №253. В случай, че офертите се подават чрез куриерска фирма, то същите 

следва да бъдат входирани в срок до 16.00 часа на 19.10.2018 г. 

Оценяването на предложенията на всеки един участник ще се извършва по 

критерия “икономически най-изгодна оферта“, която ще бъде формирана от 

количествени критерии и неколичествени критерии по следната формула: 

 

К = Кнеколичествени + Кколичествени 



Методиката и критериите за оценка са съобразени с ПРАВИЛНИК за реда за 

упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в 

капитала.  

Критерий за оценка – икономически най-изгодно предложение за изпълнение 

на услугата – най-висока оценка К . 

            Критерии за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им 

в комплексната оценка на предложението: максималният брой точки за един 

кандидат е 100 точки, като посоченият брой точки към отделните критерии отразява 

техните максимални стойности; 

            Кнеколичествени – присъжда се тегло от 40% от общата оценка 

  Кколичествени   – присъжда се тегло от 60% от общата оценка 

  К = Кнеколичествени + Кколичествени – комплексна оценка на офертата /сбор от 

комплексните оценки на всеки един от критериите, изчислени по следния начин: 

4.1. Кнеколичествени   = Кн1 +  Кн2 + Кн3  + Кн4 = 40 точки 

Кн1 – надеждност на платформата за интернет банкиране – до 10 точки 

- При наличие на три предвидени защитни механизми се присъжда 2 точки; 

- При наличие на повече от три защитни механизми се присъжда 10 точки 

Минимално изискване - три предвидени защитни механизми. Необходимо е 

наличие на минимални технически изисквания на интернет браузерите и 

надеждност на услугата електронно банкиране на базата на международно одобрен 

стандарт за защита на финансова информация. Доказва се с декларация от участника 

с включено описание на защитните механизми. 
     Кн2 - клонова мрежа /брой офиси в град Троян/       - 10 точки 

    Кн2 = Брой офиси на участника/Максимално предложен брой офиси  х 10 точки  

 

Кн3 - Срок на обслужване на плащанията –10 точки.  

В зависимост от това дали участниците ще обслужват плащанията в посочените по-

долу срокове, същите получават по 2,5 (две цяло и пет десети) точки за всеки покрит 

срок на дебитен/кредитен вальор, и по 1 (една) точка за всчики останали, както 

следва:   

Преводи в BGN                                                                                               

Носител 
Платежна 

система 

Срок на 

депозиране/ 

приемане 

на нарежда 

нето 

Дата  

на 

изпълнение 

Дeбитен 

вальор 

(за сметката 

на 

наредителя) 

Кредитен 

вальор 

(за сметката 

на 

получателя) 

Електронен 

Бисера 
до 15:00 

часа 
      

Рингс 
до 15:00 

часа 
      

Вътрешнобан 

кови 

до 20:00 

часа 
      



Себра 
 до 15:00 

часа 
      

      В случай, че даден участник не покрива минималното изискване на колона 3 

(Срок на депозиране/приемане на нареждането), неговото предложение за този 

критерии ще получи 0 (нула) точки. 

     Кн4- кредитен рейтинг                                                            -  10 точки 

     Най-висок кредитен рейтинг в България- 10 точки, всеки следващ по-нисък -  

минус 1/една/ точка.  

    

Moody's S&P Fitch BCRA 

Aaa AAA AAA AAA 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 

Aa2 AA AA AA 

Aa3 AA- AA- AA- 

A1 A+ A+ A+ 

A2 A A A 

A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 

Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 

Ba2 BB BB BB 

Ba3 BB- BB- BB- 

B1 B+ B+ B+ 

B2 B B B 

B3 B- B- B- 

Caa CCC+ CCC CCC 

… … … … 

C D D D 

 

4.2. Кколичествени  = Кк1 + Кк2 = 60 точки  

 

4.2.1. Критерий „обща прогнозна месечна стойност” /Кк1/ - изчислява се по 

следната формула: 

 

№ Наименование 

Прогнозен 

брой       за 

1/един/ месец 

Единична цена, лв. Стойност, лв. 

1 Междубанков превод 0   

2 Вътрешнобанков превод 10   



3 
Междубанков превод – 

интернет банкиране 
50   

4 
Вътрешнобанков превод 

– интернет банкиране 
0   

5 
Теглене на пари в брой 

до 5 000,00 лева 
3   

6 
Междубанков превод - 

РИНГС 
0   

7 
Превод масов файл 

/заплати/ 
1   

8 
Такса месечно 

обслужване на сметка 
1   

   
Обща прогнозна 

месечна стойност: 
0,00 

 

Кк1 = Най-ниска обща прогн. стойност/ Обща прогн. стойност на кандидата  х 45    

           

            4.2.2. Критерий  /Кк2/ - изчислява се по следната формула: 

 

Кк2 = Кк2.1 + Кк2.2 

 

Кк2.1  =    6-месечен лихвен % по депозит на учатника      х   5 

                     Най-висок 6-месечен лихвен % по депозит  

 

Кк2.2  =   Месечн лихвен % по депозит на учатника      х   10 

                     Най-висок месечен лихвен % по депозит 

 

            
При условие, че общите оценки (Ко) на две или повече оферти са еднакви 

комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти. 
     

      Отварянето на офертите ще се извърши на 22.10.2018 г. от 10:00 часа в 

конферентната зала на „СБАЛББ-Троян“ЕООД област Ловеч, гр. Троян 5600, ул. 

“Васил Левски” №253 от длъжностни лица, определени със заповед на Управителя на 

„СБАЛББ-Троян“ ЕООД, град роян. Същите лица извършат разглеждане и оценка на 

офертите. 

  

 

 

_____________/П/_______________ 

Д-р Цветомила ДУДЕВСКА, д.м. 

Управител на СБАЛББ-Троян 

Забележка: подписа е заличен на основание чл.2, ал.1 от ЗЗЛД 


