
 

 

УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА

МБАЛ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕАД - СОФИЯ
1431,   02 851 93 09София, бул. “Акад. Иван Гешов” 15, тел. 02 851 08 14 факс

 

 

П О К А Н А 

УМБАЛ „СВ.ИВАН РИЛСКИ„ ЕАД – гр.София, бул.Акад. Иван Гешов” №15, на основание т.4 

от приложение №3 към чл.13б от „Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови 

услуги от кредитни или финансови институции” от „Правилник за реда за упражняване правата на 

държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала”  

 

КАНИ 

Заинтересованите кредитни или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните 

институции на Република България да представят оферти за комплексно банково обслужване и 

други финансови услуги на УМБАЛ „Св.Иван Рилски” ЕАД гр.София за срок от две години. 

 

ВИД И ХАРАКТЕРИСТИКА НА БАНКОВИТЕ УСЛУГИ: 

 обслужване на разплащателни сметки; 

 касови операции; 

 междубанкови и вътрешнобанкови преводи /в това число и трудовите възнаграждения на 

служителите на болницата/; 

 пласиране на свободни парични средства надепозитни или други банкови сметки; 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 

 а/Финансовата институция да е регистрирана и да притежава лиценз – доказва се със 

заверено копие на разрешение/лиценз; 

 б/Да не е обявена в несъстоятелност – подава се  Декларация в свободен текст; 

 в/Да имат валиден /присъден и неоттеглен / към момента на подаване на офертата 

кредитенрейтинг, присъден от рейтинговите агенции Standard& Poor's, Fitch, Moody's или Българска 

агенция за кредитен рейтинг, с оценка, не по-ниска от „ВВ", присъдена от рейтинговите агенции 

Standard& Poor's, Fitch или БАКР - Българска агенция за кредитен рейтинг, или „Ва1", присъдена от 

Moody's.Изискването се доказва със заверено от участника копие на документ, който го 

удостоверява. 

 

.      ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА 

 За участие в обявената  покана кандидатите трябва да представят оферта всеки работен ден 
от 08:30 часа до 16:00 часа в Отдел „Обществени поръчки“, етаж 2, стая №19на УМБАЛ „Свети 



Иван Рилски” ЕАД, бул.”Академик Иван Геушов” № 15в срок до 10(десет) работни дни от 
публикуването на настоящата покана на сайта на Министерство на здравеопазването. 
 Всеки участник е длъжен да предостави само един вариант на ценова оферта. 
 Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва: 

• име на участника; 
• адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес; 

• текст: „За участие в избор на изпълнител за комплексно банково обслужване за срок от-2 
(две) години наУМБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕАД – гр.София. 

 Срокът на валидност на офертите е 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване 
на оферти. През този срок всеки участник е обвързан с условията на представената от него оферта. 

 Ценовата оферта се попълва на хартиен носител, съгласно образеца в Приложение №1 –
Ценово предложение към Оферта на Изпълнителя. 
 Ценова оферта, която не е попълнена изцяло, и/или ценова оферта с променено съдържание, 
и/или участник, депозирал непълното предложение, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

Оферираните стойности следва да са конкретни и не следва да съдържат условия. 
 Всички оферирани стойности в ценовото предложение следва да са в число, закръглено с 
точност до втория знак след десетичната запетая и в съответната мерна единица, посочена в 
образеца Приложение № 1.Варианти не се допускат. 

При представяне на индикативни стойности или такива с условия, както и при предложени 

стойности в различни мерни единици от тези в образеца, на участникът ще бъдат присъдени 0 

(нула) точки по съответния показател. 
 Оферираните такси и комисиони по разплащателни сметки и касови операции не могат да 
бъдат по-високи от посочените в актуалната тарифа на участника, валидна към датата на крайния 
срок за подаване на оферти. При офериране на по-високи стойности на такси и комисиони от 
посочените в актуалната тарифа на участника, участникът ще бъде отстранен от участие в 
процедурата. 
 Всички предоставени към офертата документи следва да са попълнени на български език. 
Предложения, написани на ръка или със задрасквания и поправки, няма да се разглеждат. 
 Оферта, която е представена след изтичане на крайния срок, и/или в незапечатан плик или с 
нарушена цялост не се приема.  
 Всички документи в офертата на кандидата следва да бъдат разписани от законните 
представители на дружеството или от упълномощено лице. Във втория случай следва да се 
представи нотариално заверено копие на пълномощно към документите за участие. 
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

Офертата трябва да съдържа два отделни запечатани и надписани плика, както следва: 
> Плик№1- « Необходими документи за участие » - в него се поставят документи, 

доказващи, че кандидатът отговаря на изискванията; 
> Плик №2 - «Ценово предложение» - съдържа предложението на участника по 

количествени /ценово предложение/ и неколичествени показатели. Приложение № 1- 
оригинал.Към Плик №2се прилагат следните документи: 

• Референции и препоръки от клиенти - оригинали или заверени с гриф „Вярно с оригинала" 
копия; 

• Информация за развитие на клонова мрежа, за мрежа от АТМ устройства, за сигурността 
на плащанията чрез интернет банкиране (описание на услугата, техническите характеристики на 
интернет банкирането на участника, предлаган брой платформи на интернет банкиране, предвидени 
защитни механизми и видове банкови услуги, които могат да се ползват чрез интернет банкиране), 
информация за срока за обслужване на плащанията - свободен текст. 

• Други финансови и нефинансови предложения от полза на УМБАЛ „Свети Иван Рилски”  
ЕАД, гр. София - свободен текст; 



НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ 
 

 а/ Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписана от кандидата ; 
 б/ Декларация в свободен текст, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност - 
оригинал; 
 в/Лиценз за извършване на банкова дейност (заверено от участника копие); 
 г/Документ за присъден дългосрочен кредитен рейтинг, издаден от агенция за 
кредитен рейтинг - заверено с гриф „Вярно с оригинала" копие; 
 д/Общи условия на финансовата институция; 
 е/Декларация за приемане условията къмрамковия договор - свободен текст; 
  ж/Декларация за валидност на офертата от 60 дни в свободен текст; 

 з/Списък, съдържащ пореден номер, с адресите на клоновете и финансовите центрове за 

обслужване на клиенти на гише на територията на гр.София; 
 и/Други документи, по преценка на участника, за доказване условията за допустимост и 
оценяемите показатели. 

Кандидатите трябва да оферират стойности по всички количествени показатели, посочени в 
ценовата оферта. В случай, че участник не оферира всички количествени показатели или не 
представи всички необходими документи за участие, се отстранява от участие в процедурата. 

 
К  

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР – „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА” 

 

Икономически най-изгодна е офертата, получила най-висока комплексна оценка /КО/от 

максимално възможни 100 точки, като сбор от оценките по неколичествени и количествени 

показатели, съобразени с Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала, както следва: 

Неколичествени показатели - с относителна тежест в комплексна оценка 38% 

Количествени показатели -  с относителна тежест в комплексна оценка 62% 

 

 А.Неколичествени показатели и техните максимални стойности: 

НП= НП 1+ НП 2+ НП 3+ НП 4+ НП 5+ НП 6+ НП 7, където: 

НП1. Надеждност на платформата за интернет банкиране – 4т. 

      а/при изпълнение на три от условията, посочени по-долу – 4т. 

използват се повече от една програми за защита на информацията; 

платформата за интернет банкиране има възможност за работа с КЕП; 

платформата за интернет банкиране има възможност за отпечатване  

на хартиен носител на банкови извлечения 

 б/при изпълнение на две условия – 2 т. 

 в/ при изпълнение на едно  условие – 1 т. 

НП2.Срок за обслужване на плащанията  – тежест 5т. 

         а/веднага – 5т. 

         б/до 1 час – 3т. 

         в/над 1 час – 1т. 

НП3. Срок за приемане на платежни нареждания – тежест 5т. 

     а/до 17,00 часа – 5т. 

         б/до 16,00 часа – 3т. 

         в/до 15,00 часа – 1т. 

 



НП4. Развитие на клонова мрежа – тежест 3т. 

    Участникът с най-голям брой  офиси и клонове за обслужване на клиенти на гише в 

гр.София получава 3 точки; всички останали се оценяват по следната формула: 

оценка = 
Предложена величина от съответния оферент 

х 3 
Най-висока предложена величина 

  

НП5. Мрежа  от АТМ устройства– тежест 3т. 

    Участникът с най-голям брой  АТМ устройства на територията на страната получава 3 

точки; всички останали се оценяват по следната формула: 

оценка = 
Предложена величина от съответния оферент 

х 3 
Най-висока предложена величина 

  

НП6. Опит на кандидатите в предоставянето на финансови услугипрез последните 5 години на 

клиенти, представляващи търговски дружества - големи предприятия, в т.ч. по отношение 

изплащането на трудови възнаграждения  на персонал над 600 души – тежест 3т. 

Участникът, представил 10 препоръки, получава 3 точки; всички останали се оценяват по 

следната формула: 

оценка = 
Предложена величина от съответния оферент 

х 3 
Най-висока предложена величина 

  

НП7. Предимства на обслужването, предложено от кандидата– тежест 15т. 

 Под предимства ще се разбират допълнителни ангажименти, които ще бъдат изпълнявани от 

кандидата в рамките на банковото обслужване и които формират определени икономическо-

стопански ползи за възложителя или осигуряват технически удобства при използването на 

услугите на кандидата( ПОС терминал).  

а/ при представена оферта за ПОС терминал с такси за сметка на кандидата, същият получава 

15т. 

б/ при представена оферта без ПОС терминал или с ПОС терминал с такси за сметка на 

болницата/пациентите, кандидатът получава 0т. 

 

Оценката на неколичествените показатели (НП) се образува като сбор от оценките на 

отделните показатели: НП = НП1+ НП2 + НП3 + НП4 + НП5 + НП6+ НП7. Когато получената 

оценка не е цяло число, тя се закръгля до втория знак.  

 

 

 Б.Количествени показатели и техните максимални стойности: 

№ Показатели за оценка 
Коефициент 
на тежест КТ 

1 Такса за откриване на банкова сметка в лева; 2 

2 Такса за откриване на банкова сметка в евро; 2 

3 Такса за закриване на банкова сметка в лева; 2 

4 Такса за закриване на банкова сметка в евро; 2 

5 
Месечна такса за  обслужване на сметка в лева с регулярни електронни 
извлечения при движение по сметка; 

  10 



6 
Месечно обслужване на сметка в евро с регулярни електронни извлечения при 
движение по сметка; ; 

5 

7 Откриване, обслужване и закриване на депозитни сметки 10 

8 Входящ  превод в лева   10 

9 Входящ превод във валута - евро;   10 

10 Вътрешно банков превод в лева чрез платежно нареждане на хартиен носител;   3 

11 Вътрешно банков превод в лева, нареден по електронен път;   10 

12 Превод в лева към друга банка през  БИСЕРА, нареден на хартиен носител;   5 

13 Превод в лева към друга банка през  БИСЕРА, нареден по електронен път;   10 

14 
Превод в лева към друга банка чрез системата за брутен сетълмент в реално 
време РИНГС, нареден на хартиен носител; 

  5 

15 
Превод в лева към друга банка чрез системата за брутен сетълмент в реално 
време РИНГС, нареден по електронен път; 

  8 

16 
Превод  във  валута  евро  към  Европейското  икономическо пространство, 
нареден на хартиен носител; 

  5 

17 
Превод във валута евро извън Европейското икономическо пространство, 
нареден на хартиен носител; 

  5 

18 
Превод  във  валута  евро  към  Европейското  икономическо  пространство, 
нареден по електронен път; 

  10 

19 
Превод във валута евро извън Европейското икономическо пространство, 
нареден о електронен път; 

  10 

20 Вътрешнобанков превод на масов файл (напр. заплати) - за 1 операция   10 

21 Междубанков превод на масов файл (напр. заплати) - за 1 операция   10 

22 Лихвен процент по „Свободни парични средства (лв) - депозити“ със срок 14 дни 10 

23 Лихвен процент по „Свободни парични средства  (лв) - депозити“ със срок 30 дни 10 

24 Лихвен процент по „Свободни парични средства  (лв) - депозити“ със срок 90 дни 10 

25 Размер на такса (неустойка ) за предсточно освобождаване  на депозита   10 

26 Инкасиране на парични средства /такси за инкасо/ 7 

 
Услуги за персонала на болницата 

 

27 Такса за издаване на дебитна карта 3 

28 Такса за обслужване на дебитна – годишна, месечна 3 

29 Такса за електронно банкиране 3 

 

Оценката на количествените показатели се образува  както следва: 

 

1) Оценката по показателите, които съдържат размер на такса, се изчисляват по следната 

формула: 

 

Най-ниска предложена величина 

Оценка = ---------------------------------------------------------------- х N броя точки 

 Предложена величина от съответния оферент 



 

 При офериране на нулева такса (липса на такса) за определен показател, участникът получава 

максимално предвидения брой точки по показателя, а за целите на оценката предложението му се 

приравнява на 0,01 лв, на която база се изчисляват точките на кандидатите, предвиждащи 

заплащането на такса. 

  

Получените точки при оценяването на кандидатите се закръглят до втория знак след запетаята. 

 

 

2) Оценката по показателите, които съдържат лихвен процент, се изчисляват по следната 

формула: 

 

                  Предложена величина от съответния оферент 

Оценка = ---------------------------------------------------------------- х N броя точки 

                    Най-високо предложена величина 

 

Получените точки при оценяването на кандидатите се закръглят до втория знак след 

запетаята. 

Участниците следва да не оферират вариации на цени и да представят своите ценови 

предложения, закръглени до втория знак след запетаята. 

 

 

След като всеки участник получи оценка по всички количествени показатели, неговите 

оценки се събират. Получилият  най-висок сбор получава оценка от 62 точки, а точките на 

останалите участници се изчисляват по следната формула: 

 

Брой точки по 
"Количествени показатели" 

= 
Сбор на участника 

х 62 
Най-висок сбор 

 

Комплексната оценка се формира като сбор от получените оценки по неколичествените и 

количествените показатели. 

 

 

  След остойностяване на Комплексните оценки и подреждането им в низходящ ред, ще 

бъдат излъчени първите пет участника с най-високи оценки за сключване на рамкови договори за 

банково обслужване на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД – гр. София. 

 

 

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Възложителят щесключи рамков договор с първите пет участника, във връзка със спазване на 

Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови 

институции, съгласно приложение № 3 към чл. 13б от Правилник за реда за упражняване правата на 

държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала ( ПРУПДТДДУК ).  

В случай, че до изтичане на настоящите рамкови договори не бъдат сключени нови договори 

със същия предмет, рамковите договори продължават действието си до сключване на нови, но не 

повече от 12 месеца.  



При предлагане на по-добри условия в интерес на лечебното заведение договорите могат да 

се анексиратв срока на действието им. 

 

Документацията  за настоящата поръчка за „Избор на изпълнител за предоставяне на 

финансови услуги от кредитна институция (банка) за нуждите на УМБАЛ „Св. ИванРилски” 

ЕАДще бъде пуликувана на интернет страницата на лечебното заведение ина сайта на 

Министерство на здравеопазването. 

 

 

 

За контакти: 

 1.Роза Иванова – Ик. директор; Телефон 0887-45-45-91; e-mail:rouuzff@mail.bg 

2. Светла Коцева – Гл.счетоводител; Телефон:02-952-65-68; e-mail: koceva_1956@abv.bg 

 

 

 Приложения: 

 1.Ценова оферта – Приложение № 1; 

2. Сведение за търговко-правния статут на участника - Приложение № 2; 

3. Декларация относно срока на валидност на офертата – Приложение № 3; 

4.Проект на Рамков договор. 

 

 

 

 

 

      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР : 

         Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА СРОК 

ОТ ДВЕ ГОДИНИ НА УМБАЛ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕАД 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА:............ .................................................................................... 
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:........................................................................................ 
ЕИК:.................................... ....................................................................................................................... 
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ:....................................................................................................................... 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: .............................................................................................................................. 
ФАКС/ТЕЛ/Е-MAIL: ............................................................................................................................... 
  

№ Услуга 
Мерна 

единица 

 
стойност 

1 Такса за откриване на банкова сметка в лева; лв  

2 Такса за откриване на банкова сметка в евро; евро  

3 Такса за закриване на банкова сметка в лева; лв  

4 Такса за закриване на банкова сметка в евро; евро  

5 
Месечна такса за  обслужване на сметка в лева с регулярни електронни 
извлечения при движение по сметка; 

  лв 
 

6 
Месечно обслужване на сметка в евро с регулярни електронни извлечения при 
движение по сметка; ; 

евро 
 

7 Откриване, обслужване и закриване на депозитни сметки лв  

8 Входящ  превод в лева   лв  

9 Входящ превод във валута - евро;   евро  

10 Вътрешно банков превод в лева чрез платежно нареждане на хартиен носител;   лв  

11 Вътрешно банков превод в лева, нареден по електронен път;   лв  

12 Превод в лева към друга банка през  БИСЕРА, нареден на хартиен носител;   лв  

13 Превод в лева към друга банка през  БИСЕРА, нареден по електронен път;   лв  

14 
Превод в лева към друга банка чрез системата за брутен сетълмент в реално 
време РИНГС, нареден на хартиен носител; 

  лв 
 

15 
Превод в лева към друга банка чрез системата за брутен сетълмент в реално 
време РИНГС, нареден по електронен път; 

  лв 
 

16 
Превод  във  валута  евро  към  Европейското  икономическо пространство, 
нареден на хартиен носител; 

  евро 
 

17 
Превод във валута евро извън Европейското икономическо пространство, 
нареден на хартиен носител; 

  евро 
 

18 
Превод  във  валута  евро  към  Европейското  икономическо  пространство, 
нареден по електронен път; 

  евро 
 

19 
Превод във валута евро извън Европейското икономическо пространство, 
нареден о електронен път; 

  евро 
 

20 Вътрешнобанков превод на масов файл (напр. заплати) - за 1 операция   лв  



21 Междубанков превод на масов файл (напр. заплати) - за 1 операция   лв  

22 Лихвен процент по „Свободни парични средства (лв) - депозити“ със срок 14 дни %  

23 Лихвен процент по „Свободни парични средства  (лв) - депозити“ със срок 30 дни %  

24 Лихвен процент по „Свободни парични средства  (лв) - депозити“ със срок 90 дни %  

25 Размер на такса (неустойка ) за предсточно освобождаване  на депозита   %  

26 Инкасиране на парични средства /такси за инкасо/ %  

 
Услуги за персонала на болницата 

 

 

27 Такса за издаване на дебитна карта лв  

28 Такса за обслужване на дебитна – годишна, месечна лв  

29 Такса за електронно банкиране лв  

 

 

ПОДПИС: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

 

СВЕДЕНИЕ ЗА ТЪРГОВКО-ПРАВНИЯ СТАТУТ НА УЧАСТНИКА 

 

 

1. Официално име на участника......................................................................................... 

 

2. Юридическа форма........................................................................................................... 

 

3. Фирмата се представлява от .......................................................................................... 

 

4. Адрес на управление ........................................................................................................ 

 

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

 

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

 

5. Адрес за кореспонденция ................................................................................................. 

 

6. Съдебна регистрация извършена от ............................................................съд с  

 

дело №................../..................год. или първоначално вписване  в Агенцията по  

 

вписвания....................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Дата.............................                                 ................................................................ 

                /Подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

 

 

Подписаният................................................................................................................................... 

 

Лична карта №..........................................., издадена на..........................................от РУ на  

 

МВР..............................................., жител на гр......................................................................... 

 

Община........................................., ул...................................................................№................... 

 

ж.к..........................................................................................,бл...................в качествето си на  

 

/управител, член на управителния орган/.............................................................................. 

 

на.................................................................................................................................................... 

 

 

Декларирам: 

 

 

Срокът на валидност на офертата е ...............................................................дни,  

       /60 дни/ 

Считано от крайния срок за получаване на офертите. 

 

 

 

 

 

 

Дата.........................                                              Декларатор:............................... 

           /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 



  

         ПРОЕКТ 

 

РАМКОВ ДОГОВОР 

ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ 
 

 

Днес, .................................................г., в град София, между страните: 
 

„УМБАЛ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕАД, със седалище и адрес на управление София, бул. 

„Академик Иван Гешов” № 15, ЕИК 000715054, представлявано от д-р Дечо Дечев - Изпълнителен директор,  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ (КЛИЕНТ) от една страна,  

и 

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

..., със седалище и адрес на управление ......................................................., регистрирано в търговския регистър 

при Агенцията по вписванията съгласно Закона за 

търговския регистър с ЕИК  ....................................представлявано от ................ , в качествотона 

......................................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ (БАНКА), от друга страна, 
 

се сключи настоящия Рамков договор за комплексно банково обслужване, с който страните се 

договориха за следното: 
 

I.   ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 1.КЛИЕНТЪТ възлага, а БАНКАТА приема срещу възнаграждение да осъществява за Клиента 

комплексно банково обслужване и други финансови услуги, съгласно предложената Оферта и Ценово 

предложение, неразделна част от договора. 

Чл. 2. Въз основа на представено от КЛИЕНТА Искане за откриване на банкова сметка по образец и в 

съотвествие с изискванията на действащото законодателство, БАНКАТА открива на КЛИЕНТА всички 

видове банкови сметки в лева и валута, допустими от закона. 

Чл. 3.БАНКАТА приема да прилага преференциални условия за банково обслужване в отношенията 

си с КЛИЕНТА. 

Чл. 4. (1) Настоящия Рамков договор се сключва със срокът на действие на 24 (двадесет и четири) 

месеца, считано от датата на подписването му. 
(2) В случай, че до изтичане на настоящия Рамков договор не бъде сключен нов договор със същия 

предмет, договорът продължава действието си до сключване на нов, но не повече от 12 месеца. 
 

П. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 

Чл. 5.БАНКАТА е длъжна: 

(1) Да спазва своите правомощия и задължения съгласно клаузите на настоящия Рамков договор в 

пълно съответствие с нормативните изисквания. 

(2) Да извършва възложените й, съгласно условията на настоящия Рамков договор, дейности при 

взаимно доверие и конфиденциалност. 

(3) 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.6. БАНКАТА няма право:  

1.Да възлага на трети лица изпълнението на своите задължения, произтичащи отнастоящия Рамков 

договор; 

2. Да извършва операции, за които не е получила нареждане от КЛИЕНТА, оформени с изискуемите 
реквизити; 

3. Да откаже издаването на документи, включително удостоверителни, когато издаването им 
следва от клаузите на настоящия договор и съответства или не противоречи на нормативни актове. 



Чл. 7.БАНКАТА има право: 

1. Да събира служебно дължимите й суми от сметките, открити при нея, като КЛИЕНТА дава за това 

неотменимото си съгласие с подписването на настоящия Рамков договор. 
 2. Да изисква от КЛИЕНТА да й бъдат предоставяни документи и информация, редовно оформени от 

външна страна, които са необходими за изпълнението на задълженията й по настоящия Рамков договор. 
Чл. 8. БАНКАТА не изпълнява нареждане: 

1. За което не е осигурена необходимата и достатъчна наличност на парични средства по сметката, 

указана в нареждането; 
2. Което не е съставено и редовно оформено от външна страна с всички необходими реквизити; 
3. Което не отговаря на изискванията на нормативните актове; 

4. Което не е подписано от овластените за целта лица или техен пълномощник, 

упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. 

Чл. 9. Нарежданията следва да бъдат съставяни съгласно изискванията, установени от нормативните и 

вътрешнобанковите актове и прилаганите от БАНКАТА стандартни образци. Нарежданията следва да бъдат 

подписани от овластените за целта лица със спесимен в БАНКАТА. 

Чл. 10.БАНКАТА не носи отговорност за настъпилите за КЛИЕНТА вреди и други неблагоприятни 

последици, когато наредените операции не са осъществени или са осъществени при неблагоприятни условия, 

в случай, че: 

• КЛИЕНТЪТ е дал нареждане с неясно, двусмислено, неточно или грешно съдържание и непълни 

инструкции; 

• КЛИЕНТЪТ не е осъществил изискуемите действия за изпълнение на нареждането; 

• 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; 

• КЛИЕНТЪТ не е изпълнил свое насрещно изискуемо задължение по договора, в т.ч. не е осигурил 

необходимите документи, данни или парични средства; 

• при възникнали форсмажорни обстоятелства. 

Чл. 11. КЛИЕНТЪТ има право: 

1. Да открива банкови сметки при БАНКАТА; 

2. Да се разпорежда със средствата по сметките си, като прилага стандартни писмени и електронни 

форми на платежни документи, съгласно банковото законодателство, съставени и подписани от 

него; 

3. Да внася и да получава по сметките си парични суми безкасово без ограничения; 

4. Да поиска информация, по която и да е от своите сметки. 

Чл. 12. КЛИЕНТЪТ се задължава: 

1. Да предоставя на БАНКАТА за изпълнение стандартни, точно попълнени документи, съгласно  

изискванията на Банковите унифицирани стандарти,  както и необходимата информация за осъществяване на 

задълженията й, поети по настоящия Рамков договор; 
2. Да заплаща такси и комисионни, съгласно Ценовото предложение на участника в процедурата, 

неразделна част от договора; 
3. 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 Рамков договор. 

Чл. 13.При откриване на сметките, в изпълнение на настоящия Рамков договор, КЛИЕНТЪТ 

предоставя на БАНКАТА заверени копия на всички официални документи, удостоверяващи 

правосубектността му, статуса му, начина на управление и представителната власт, начина на разпореждане 

със сметките и водене на съответния вид сметки. 

Чл. 14. 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 условие и след като е била писмено известена от КЛИЕНТА за настъпилата промяна. 

Чл. 15.КЛИЕНТЪТ отговаря за автентичността, редовността, достоверността на нарежданията си и 

прилаганите към тях документи. 



Чл. 16.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 настоящия 

Рамков договор. 
 

Ш. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.17.За извършваната дейност, предмет на настоящия Рамков договор, КЛИЕНТЪТ дължи такси и 

комисионни, съгласно Ценовото предложение, неразделна част от него. 

Чл. 18.За извършването на други услуги, операции и нареждания, непосочени в Ценовото 

предложение към поръчката, КЛИЕНТЪТ дължи възнаграждение в съответствие с действащата към момента 

на сключване на Рамковия договор Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионните на БАНКАТА. 

Чл. 19.Всички изменения и допълнения на Тарифата след сключване на настоящия Рамков договор са 

в сила за КЛИЕНТА от деня на писменото му уводомяване за настъпилите промени, на основание решението 

на Управителния съвет на БАНКАТА, когато условията по тях не са по-неблагоприятни за КЛИЕНТА от тези 

в приетото Ценово предложение. 

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 20.Настоящият Рамков договор се прекратява: 

- С изтичане на срока по чл. 4, освен ако страните не договорят удължаването му; 

- Едностранно от всяка една от страните с писмено предизвестие, изпратено до другата страна, като 

срока за предизвестие от КЛИЕНТА до БАНКАТА е 1 /един/ месец, а от страна на БАНКАТА до КЛИЕНТА 

е 2 /два/ месеца. 

- При откриване на процедура по ликвидация и несъстоятелност на БАНКАТА. 

- При преобразуване и/или прекратяване на някоя от страните по него. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 21.Всички изменения и допълнения по настоящия Рамков договор ще се извършват с подписване 

на допълнителни споразумения, които стават неразделна част от него. 

Чл. 22.Всяка от страните се задължава да пази, да не разпространява и да не злоупотребява с факти и 

обстоятелства, отнасящи се до търговска и фирмена тайна на другата страна, станала им известна при и по 

повод подписване и изпълнение на този Рамков договор, включително и след неговото прекратяване в 

предвидените от закона случаи. 

Чл. 23.За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

законодателство на Република България, действащите Вътрешни правила на БАНКАТА във връзка с 

конкретни банкови услуги/продукти. 
 

Настоящият Рамков договор се подписа в три еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

(БАНКАТА) и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (КЛИЕНТА). 

 

Неразделна част от настоящия Договор е Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (БАНКАТА) и Тарифа 
за условията, лихвите, таксите и комисионните на БАНКАТА/ ОБЩИ УСЛОВИЯ. 

 

 

 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

Д-Р  ДЕЧО ДЕЧЕВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

 

 



 
 

 


