П Р О Т О К О Л № 1/ 03.07.2020 г.
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
за констатации на комисията

Днес, 03.07.2020год. в 13:00 часа, комисията за провеждане на обществена поръчка
на стойност по чл.20, ал.З от ЗОП с предмет: “Избор на финансова институция за дейността
на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора“, назначена със Заповед № РД-10594/02.17.2020 год, в следния състав:
Председател:
1. Иван Велинов Петров - ЗДУФР, той и Главен счетоводител
Членове:
2. Светомир Стоилов Младенов - счетоводител
3. Пламена Декова Йорданова - счетоводител
4. Адв. Татяна Кекевска - външен експерт
5. Ваня Богданова - Ръководител Обществени поръчки
Резервни членове:
1. Адв. Христо Панайотов
2. Станка Робова - счетоводител
Проведе своето първо заседание.
Поради обективна невъзможност да присъства на заседанието на комисията редовния
член адв. Татяна Кекевска бе заменена от резервния член адв. Христо Панайотов.
На заседанието на комисията присътва Веселин Стефанов Локов, упълномощен
представител на Георги Димитров Константинов - Изпълнителен директор на „Централна
кооперативна банка“ АД. Представителят на участника представи на председателя на
комисията препис на нотариално заверено пълномощно - неразделна част от настоящия
протокол.
На заседанието не присътваха представители на средствата за масово осведомяване.
I. Председателят на комисията обяви Заповед № РД-10-564/02.07.2020 год. на
Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, град Стара Загора за
назначаване на комисията и състава й и докладва, че с приемо-предавателен протокол от
22.06.2020г., изготвен на основание чл. 48, ал. б от ЗОП е получил от деловодителя в
деловодството на възложителя списък с постъпилите оферти, ведно с 4/четири/ плика с
документи със следните входящи номера:
1. „ИНВЕСТБАНК“ АД - гр. София, бул. „България“ №85, Вх.№ ПД - 03 - 153/
18.0б.2020г., 13:10 часа;
2. „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“АД - гр. София, ул. „Майор Първан Тошев“ №4,
с Вх. № ПД- 03 -155/ 22.06.2020г., 10:00 часа;
3. „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД - гр. София, ул. „Славянска“
№2, Вх.№ ПД - 03 - 156/ 22.06.2020г., 13:35 часа;
4. „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, гр. Стара Загора, ул. „К.Ганчев“54,
Вх. № 03-157/22.06.2020г., 15:49 часа;
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1. Комисията установи, че участникът „ИНВЕСТБАНК“ АД е представил Опис на
документите; Заявление за участие и административни сведения за участника; Декларация
за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, и 7 от ЗОП, подписана от Димитрийка
Лазарова Андреева, член на Надзорния съвет; Декларации за липса на обстоятелства по чл.
54, ал. 1, т. 1, 2, и 7 от ЗОП, подписани от Златомир Куманов Димитров, Петя Иванова
Баракова - Славова, Здравка Руменова Русева, Весела Иванова Колева - Джиджева,;
Людмила Стоянова Василева, Димитрийка Лазарова Андреева; Златомир Куманов Димитров;
Петя Иванова Баракова - Славова; Людмила Стоянова Василева; Здравка Руменова Русева;
Декларации за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 , 5 и 6 от ЗОП, подписани от
Димитрийка Лазарова Андреева, Златомир Куманов Димитров, Петя Иванова Баракова Славова, Людмила Стоянова Василева , Здравка Руменова Русева, Весела Иванова Колева Джиджева; две Декларации за съгласие с клаузите на проекта на договора и приемане на
последните от Здравка Русева и Весела Колева - Джиджева; Декларация по чл. 101, ал. 11 от
ЗОП, подписана от Здравка Русева, Весела Джиджева, Людмила Василева; Декларация за
предлаганите от участника срокове, подписана Здравка Русева и Весела Джиджева;
Декларация за ползване на подизпълнители по чл.бб, ал. 1 от ЗОП, подписана от Здравка
Русева и Весела Джиджева; шест Декларации по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,
подписани от Златомир Куманов Димитров, Петя Иванова Баракова - Славова, Димитрийка
Лазарова Андреева, Здравка Русева, Весела Джиджева и Людмила Стоянова Василева;
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от
ППЗОП, подписана от Здравка Русева и Весела Джиджева; три Декларации за съгласие за
обработка на лични данни от Здравка Русева, Весела Джиджева и Людмила Стоянова
Василева; Лицензия за извършване на банкова дейност; Заповед на Българска народна
банка за удължаване на лиценза; документ от БАКР; Декларация за възможност за
обслужване на работна заплата, подписана от Здравка Русева и Весела Джиджева;
Предложение за изпълнение на поръчката.
Въз основа на горните констатации комисията приема, че предложението на
участника за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на възложителя и
комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „ИНВЕСТБАНК“ АД на
етап оценка на техническото предложение.
2. Комисията установи, че участникът „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“АД е
представил Опис на документите; Заявление за участие и административни сведения за
участника; Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, и 7 от ЗОП,
подписана от Никола Христов Бакалов - Главен изпълнителен директор, Чавдар Георгиев
Златев - Изпълнителен директор, Светозар Александров Попов - Изпълнителен директор и
Ралица Иванова Богоева - Изпълнителен директор; Декларация за липса на обстоятелства по
чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 , 5 и б от ЗОП, подписана от Никола Христов Бакалов, Чавдар Георгиев
Златев, Светозар Александров Попов и Ралица Иванова Богоева; нотариално заверено
пълномощно от Светозар Александров Попов и Чавдар Георгиев Златев, с което
упълномощават Надя Ангелова Владимирова да представлява участника в настоящата
процедура по ЗОП; Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора и приемане на
последните от Надя Ангелова Владимирова; Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, подписана
от Надя Ангелова Владимирова; Декларация за предлаганите от участника срокове,
подписана Надя Ангелова Владимирова; Декларация за ползване на подизпълнители по чл.бб,
ал. 1 от ЗОП, подписана от Надя Ангелова Владимирова; Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
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за липса на основания по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, подписана от Иво Георгиев - член на
Надзорния съвет, Мартин Митев - член на Надзорния съвет, Петър Иванов Стефанов - член
на Надзорния съвет, Райна Кузмова - член на Надзорния съвет, Александър Воденичаров Председател на Управителния съвет, Цветан Ботев - Заместник - председател на УС, Георги
Константинов - член на УС, Сава Стойнов - член на УС, Георги Костов - член на УС и
Изпълнителен директор, Александър Керезов - член на УС; Бисер Славков - член на УС,
Тихомир Атанасов - прокурист, Иван Русев - Директор на клон Стара Загора; 13 Декларации
за липса на основания по чл.54, ал. 1, т.З, 4, 5 и 6 от ЗОП, подписана от Иво Георгиев,
Мартин Митев, Петър Иванов Стефанов, Райна Кузмова, Александър Воденичаров, Цветан
Ботев, Георги Константинов, Сава Стойнов, Георги Костов, Александър Керезов - член на УС;
Бисер Славков, Тихомир Атанасов, Иван Русев; четири Декларации за спазване
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд по чл.39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, подписани от
представителите и прокуриста; 13 Декларации за съгласие за обработка на личните данни;
Лиценция за извършване на банкова дейност; Заповед на Българска народна банка за
удължаване на лиценза; документ от БАКР; Декларация за възможност за обслужване на
работна заплата; 4 Декларации за съгласие с клаузите на проекта на договора, подписани от
тримата представители и прокуриста; 13 Декларации по чл. 101, ал. 11 от ЗОП подписани от
представителите Георги Димитров Константинов, Сава Маринов Стойнов и Георги Косев
Костов, от членовете на управителния съвет Александър Асенов Воденичаров, Цветан Цанков
Ботев, Александът Димитров Керезов и Бисер Йорданов Константинов; от членовете на
Надзорния съвет - Иво Каменов Георгиев, Марин Великов Митев и Райна Димитрова
Кузманова, от Петър Иванов Стефанов - представляващ Централния кооперативен съюз член на Надзорния съвет; 4 Декларации за предлаганите от участника срокове, подписани от
тримата представители и прокуриста; 4 Декларации за ползване на подизпълнители по чл.бб,
ал. 1 от ЗОП, подписани от тримата представители и прокуриста; 13 Декларации по чл.З, т.8
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици.
Въз основа на горните констатации комисията приема, че предложението на
участника за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на възложителя и
комисията допуска до последващо участие в процедурата участника „ ц е н т р а л н а
КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД на етап оценка на техническото предложение.
IV, Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на
участниците по реда на постъпване на офертите:
1.
Комисията разгледа предложението на „ИНВЕСТБАНК“ АД за изпълнение на
поръчката:
1.2.
Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката Приложение № 2 по образец на възложителя.
Предложил е:
1.3. Срок за обслужване на плащанията - незабавно;
1.4. Осигуряване на платформата за интеренет банкиране с пет защитни механизма,
описани от първо до пето ниво:
- Първо ниво - паролата към потребителското име, която се предава по защитена
връзка (използвайки RSA алгоритъм);
- Второ ниво - за допълнителна сигурност и избягване на атаки от типа "Brute force" е
интегрирана допълнителна защита чрез автоматично генериран буквено-цифров код
"Captcha" (съкращение от „Completely Automated Public Turing test to tell Computers and
Humans Apart", което преведено означава "напълно автоматизирана проверка за
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системата в съчетание с потребителско име и/или за подписване на документи при активно
банкиране. Fibank Token е удобен, лесен и модерен начин да управлявате средствата си.
Двойната му степен на защита, гарантирана от комбинацията между ПИНт (персонален
идентификационен номер) на софтуерния токън, който е известен само на притежателя му, и
еднократна парола (ТАН), генерирана от Fibank Token-a по сложен алгоритъм, използвани
заедно с потребителско име, повишават степента на сигурност. Устройството се използва
лесно и интуитивно и за работа с него не се изискват допълнителни настройки и софтуер.
- Token устройство
Token е електронно устройство, което генерира еднократни пароли и служи като
средство за достъп, и идентификация в системата на „Моята Fibank" на Първа
инвестиционна банка. Употребата на Token устройство улеснява електронното банкиране,
като не се налага заявка, инсталиране и настройка в браузера на потребителя. Предимството
на Token устройството е в двойната степен на защита при извършване на операциите,
гарантирана от комбинацията между ПЙН кода на устройството, паролата за еднократно
използване, генерирана от Token устройството по сложен алгоритъм и потребителското име
за достъп до системата.Токеп устойството позволява на клиентите да използват всички
браузъри за работа и достъп до приложението.
Имейл известяване
Първа инвестиционна банка изпраща безплатно съобщение по имейл за всеки превод,
извършен през електронното банкиране „Моята Fibank", което гарантира допълнителна
сигурност за потребителите.
Информация за нареден превод в приложението електронното банкиране „Моята Fibank".
Push Notifications - известия под формата на електронни съобщения, изпращани до
регистрирано мобилно устройство възникване на определени събития - приход и разход по
сметки и депозити, извършване на превод, плащане с карта, откриване на нова сметка или
депозит, наближаващ падеж на депозит и други.
След извършване на операция всеки потребител получава уведомително съобщение за
извършен превод в приложението.
2.4.
Участникът посочва, че системата няма възможност за рабо
квалифициран електронен подпис.

3. Комисията разгледа предложението на „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА
БАНКА“ АД за изпълнение на поръчката:
3.1.
Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката Приложение № 2 по образец на възложителя.
Предложил е:
3.2. Срок за обслужване на плащанията - незабавно;
3.3. Участникът е посочил, че използваните програми за защита на информацията в
платформата
за
интернет
банкиране
са:
достъпът
до
сайта ВАСВ
Plus
(https: //transact.bacbplus.bg) се осъществява по криптиран https протокол. БАКБ използва
сертификати от висок клас за защита - VeriSign Extended Validation SSL certificates за своите
публични сайтове: www.bacb.bg. www.bacbplus.bg и trarvsact.bacbplus.bg. Издаденият EV
сървърен сертификат за transact.bacbplus.bg от Sectigo гарантира идентичността на сървъра,
към който осъществявате връзка.
3.4.
Участникът е декларирал, че платформата за интернет банкиране на ням
възможност за работа с квалифициран електронен подпис.
4. Комисията разгледа предложението на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“
АД за изпълнение на поръчката:
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VII. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията взе решение отварянето на ценовите
предложения на участниците, допуснати до последващо участие в процедурата да се извърши
на 23.07.2020г. от 11:00 часа в Заседателната зала на УМБАА „Проф. Д-р Стоян Киркович“
АД, гр. Стара Загора, ул.“Генерал Столетов“ № 2.
Председателят на комисията да изготви и изпрати съобщение за отваряне на цени до
всички участници, с посочени дата, място и час, което да бъде публикувано и на профила на
купувача, в електронното досие на процедурата
Комисията приключи работа на 20.07.2020г.

Председател:
1. Иван Велинов Петров

Членове:
2. Светомир Стоилов Младенов
3. Пламена Де кова Йорданова
4. Христо Панайотов..
5. Ваня Богданова......
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