
Т Е Х Н И Ч Е С К И  С П Е Ц И Ф И К А Ц И И  
за възлагане чрез събиране на оферти с обява на обществена поръчка на стойност по 

чл. 20у ал. 3 от ЗОП с предмет: пИзбор на банки за предоставяне на комплексно 
банково обслужване на мСБР-НК** ЕАД**

Количествата на финансовите услуги -  предмет на обществената поръчка по обособените 
позиции не могат да бъдат предвидени. Възложителят ще заплаща само заявените и 
предоставени количества от съответната финансова услуга. Възложителят има право да не 
използва всички финансови услуги, заложени в Техническите спецификации по 
обособените позиции.

I. По обособена иозндня Jft 1: „Комплексно банково обслужване на Централен офис на 
„СБР-НК“ ЕАД, включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността 
на дружеството, интернет банкиране, превод на работни заплати, инкасо, както и откриване 
на депозити.“

Финансовите услуги -  предмет на обособена позиция № i са:
1. свободни п ^и чн и  средства -  депозити, разполагаеми средства, които е възможно да 
бъдат пласиршш по депозитни или други банкови сметки;
2. платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, 
и включват:

1. Разплащателни сметки в лева, в т.ч.

(1) Откриване*

(2) Обслужване

(3) Закриване

(4) М есечен лихвен процент по разплащателна с|яетка в лева

(S) М есечен лихвен пр<щеит по разплащателна сметка в е1фб

2. Депозитни смепш  в лева, в т.ч.:

(1) Откриване

(2) Обслужване

(3) Закриване

(4) Лихвен процент по депозитна скютка в лева при теглене на падщк - за п ^ и о д  от 1 
месец, 6 месеца и 1 година.
(5) Лихвен пр<щент по депозитна сметка в лева при теглене не на падеж -  средна 
стойност за  различните срочни депозити

3. Дартггсяска сметка в лева, в т.ч.^:

(1)О пф иване

(2) Обслужване

(3) Закриване

4. № асяне на qnMH в брой по разплащателни сметки

' Услугата е за сметка ва взпьлвителя и включва всички доаьдннтеяяи юмигионни, такси, разноежи н/ипи 
друг вид рашоди, свързани с нейното изпълнение.
 ̂Услугите са за сметка на изпълнителя и включват всички допълнителни комисионни, такси, разноски ш/яля 

друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение.



5. Теглене на суми в брой от разплащателни сметки
б. Изходящи междубанкови преводи по БИСЕРА в лева

(1) електронно банкиране

(2) Ч^)ез платежно н^)еждане на х^ггиен носител

7. Изходящи меящубанковн преводи по РИНГС

(1) Чрез електронно банкиране

(2) Чрез платежно н^феждане на хартиен носител

8. Вътрешнобанкови преводи в лева

(1) Чрез електронно банкиране

(2) Чрез платежно нареждане на хартиен носител

9. Операции на ПОС терминал

(1) Инсталиране на ПОС терминал^

(2) М обилна комуникационна свързаност* *

(3) Плащания с банкови кгфти

(4) М есечно обслужване при оборот под 1 000 лв.

(S) М есечно обслужване при оборот над 1 000 лв.

10. Инкаси|мие и транспортиране на сзпми по сметки на Възложителя^

11. 8^№Овн плащ анш  на трудови възнаграждения

(1) Вътреш нобш ков превод

(2) М ^сдубанков превод

12. Дебитни кцртн на слуясители

(1) Обслужване на дебитни карти

(2) Теглене на суми от служителите от собствен банксшат без такса

(3) Теглене на суми от служителите от чужд банкомат

13. Ш готвяне на справки по иосане на Вьзлояситеш1

П .Щ . на филиалите Помсфие,
Павел баня и Банкя, включващо извърщване на всички банкоти операщш, свьрзащ! с 
дейността на лф ^еството , инт^>нет банкиране и инкасо“

Финансовите ̂ л у г и  -  предмет на п<фъчката по обособена позиция №  2 са: платежни и 
свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, и включват:

 ̂Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички дошлнигелни юмвсионни, такси, разнооси и/нли 
ф у г вид разходи, свтрзани с нейното изпълнение.
* Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/илн 
друг вцц разходи, свфзани с нивото изпълнетие.
 ̂Услугата е за сметка на ияп Ш и ^ш  и включва инкасиране, транспортфане и внасяне на каса на паричните 

средства с шслючени в<жчш допълнителни комисионни, такси, разноски и/илв всякапл друг вид разходи, 
свързани с нейното изпълнюаие. Услугата “Инкасо“ следва да бъде осъществявана при всяко искане от страна 
на Възложителя, но не повече рт 3 (три) пъти седмично.
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1. Разплащателни сметки в лева, в т.ч.:

(1) Откриване®

(2) Обслужване

(3 )Закриване

(4) М есечен лихвен прещент по разплащателна сметка в лева

(S) М есечен лихвен процент по разплащателна сметка в евро

2. Внаоше на «^ми в брой по разплащателни сметки

3. Теглене на суми в брой от разплащателна сметка

4. Дарителска сметка в лева, в т.ч

(1) Откриване

(2) Обслужване

(3) Закриване

5. Изходящи междубанкови преводи по БИСЕРА в лева

(1) Чрез електронно банкиране

(2) ^фез платежно нареждане на хартиен носител

6. Изходящи между(^нкови преводи по РИНГС

(1) ^ )е з  електронно банкиране

(2) ̂ ^;)ез платежно нареждане на харпгиеи носител

7. Вът|>юпнобанкови преводи в лева

(1) Чрез електронно банкиране

(2) Чрез платежно иар^едане на хартиен носител

8. (teqpaiWH на НОС терминал

(1) Инсталиране на ПОС терминал^

(2) М обилна комуникацжжна свъ[»анос1^

(3) Плащания с банкош! к ф ги

(4) М есен о  обслужване при об<Н)от под 1 000 лв.

(S) М есечно обслужване при обсфот над 1 000 лв.

9. Инкасиране и 1|М1Нстортиране на суми по см епш  иа Възложителя*®

 ̂Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всичкн допълнителни комввионнн, такси, разноски и/или 
друг вид разходи, свц>зани с нейното изпълнение.
 ̂Услугше са за сметка на изпълнителя и включват всички допълнителни козаисионни, такси, разноски и^ли 

;фуг ввд разходи, свързани с н ^ о т о  изпълнение.
* Услугата е за ш етка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски н/или 
друг ввд разходи, свързани с нейното изпълнение.
’ Услугата е за (лаетка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, тап:и, разноежи и/или 
дфуг ввд разходи, свързани с нейното изпълнение.

Услугата е за сметка на изпълнителя и включва инкасц>ане, транспортвране и внасяне на каса на паричните 
средства с включени всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или всякакъв друг ввд разходи, 
свърш и с вЩното иятьлтюние. Услугата “Инкасо“ следва да бъде осъществявана тфи всяко искане от страна 
на Възложителя, но не повече от 3 (три) пъти седмично.



10. Изготвяне на ^прйвки пЪ искане на Възложителя

Ш . Д о обособена пояипня Jft 3 : Д омплексно банково обслужване на филиалите Н^>ечен, 
Хисц), Сандански и Баня-Карловско, включващо извършване на всички банкови оп ^аци и , 
свзфзани с дейността на дфужеството, интернет банюфане и инкасо“

Финансовите услуги -  предмет на поръчката по обособена позиция №  3 са: платежни и 
свързани услуги, в т.ч. управление на разпласцателни и други сметки, инкасо, и включват:

1. Разплащателни сметки в лева, в т.ч.:

(1) Оириване^^

(2) Обслужване

(3) Закриване

(4) М есечен лихвен процент по разплащателна сметка в лева

(5) М есечен лихвен процент по разплащателна сметка в евро

2. Внасяне на суми в брой по разплащателни сметки

3. Теглене на суми в брой от разплащателна сметка

4. Дарнтелска сметка в лева, в т.ч.^:

(1) О пфиване

(2) Обслужване

(3) За!фивш е

5. Изходящи междубанкови преводи по БИСЕРА в лева

(1) ̂ ]фез електронно банкиране

(2) ̂ ]фез шнггежно нареждане на хгфтиен носител

б. Изходящи междубанкови прю оди по РИНГС

(1) ̂ ^>ез елщггрщшо банкиране

(2) ̂ ^)ез платежно шфеждане на х{фтиен носител

7. В|»трщвтобаикщ1н вр4жоди в лева

(1) ̂ [̂>ез електронно банкиране

(2) Чрез платежно нареждане на Х1фтиен носител

8. Шюра1щн на ДО С т^ммииал

(1) Инсталиране на ПОС т^>минал^^

(2) М обилна комуникационна свързаност^^

"  Услугата е за сметка на изпьлншеля и включва всички допълнителни комисионни, тапж, разноски н/или 
друг вид разходи, евз^заии с нейното изпълнение.

Услугите са за сметка на изпълнителя и включват всички допълнителни комисионни, тап;и, разноски н/или 
Дфуг вид разходи, свзфзцни с HdtHOTO изпълнение.

Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/или 
друг вид разходи, свързщи с в ^ о т о  изпьлишие.

Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разнооси и/или 
друг вид разходи, свързани с h^Ihoto изпълнение.
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(3) Плащания с бащсови к^ти

(4) М есечно обслужване при оборот под 1 000 лв.

(5) М есечно обслужване при оборот над 1 000 лв.

9. Иякаснраяе и транспортиране на суми по сметки на Възложителя^^

10. Изготвяне на справки по искане на Възложителя

IV. По обособенр р|рзнпня №  4 : Д омплексно банково обслужване на филиалите 
Велинград, Кюстендил и с. Баните, обл. Смолян, включващо извършване на всички банкови 
операщш, свързани с дейността на дружеството, инт^ш ет баикиране и инкасо“

Финансовите услуги -  предмет на псфъчката по обособена позиция №  4 са: платежни и 
свързани услуга, в т.ч. управление на разплащателни и друга сметки, инкасо, и включват:

1. Разплащателни сметки в лева, в т.ч.

(1) Откриване16

(2) Обслужване

(3) Закриване

(4) М есечен лихвен прсщент по разплщцателна смепса в лева

(5) М есечен лихвен прсщент по разплщцателна сметка в ецю

2. Внасяне на суми в брой по разплащателни смепсн

3. Теглене на суми в брой от разплащателна сметка

4. Д а|ж геяаса сметка в л « м , в т.ч.*'̂ :

( 1 )О ткрива1Ю

(2) Обслужване

(3)3а1фиваие

5. Изхедящя мсщцу(Й1нковн преводи по БИСЕРА в лш а

(1) Чрез еящ оронно бщцсиране

(2) Яфез платежно нареждане на хартиен носител

б. И зходя щ  междубанкови преводи по РИНГС

(1) Чрез електронно банкщ)ане

(2) Чрез платнено нареждане на харгаеи носител

7. Вътрщннобанковя прю одн в лю а

(1) Яфез елщстроино баикиране

Услугата е за сметка на изпълнителя и включва инкас^ане, трансоорзтфаве и внасяне на каса на паричните 
средства с включени всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/нпв всякакъв друг вид разходи, 
св^зани с виното изпълнение. Услугата “Инкасо“ следва да бъде осъществявана щ>и всядо искане от страна 
на Възложителя, но не повече от 3 (три) пъти седмично.

Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни номвсионии, такси, разкхжи н/ияи 
друг внд разходи, <щц>заин с нейното изпълнение.

Услугите са за сметка на изпълнителя и включват венчки допълнителни хомасионни, такси, разноски и/ияи 
доуг внд разходи, свързани с нейното изпълнение.
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(2) Чрез платежно нареждане на хартиен носител

8. (^ ер ац яи  на ПОС терминал

(1) Инсталиране на ПОС терминал^’

(2) М обилна комуникационна свързаност^^

(3) Плащания с банкови карти

(4) М есечно обслужване при оборот под 1 000 лв.

(5) М есечно обслужване при оборот над 1 000 лв,

9. Инкасиране и транспортиране на суми по сметки на Възложителя^

10. Изготвяне на справки по искане на Възложителя

V. Д о обособена позиция №  5: ,ДСомплексно банково обслужване на филиалите Вършец, 
Момин проход и Овча могила, включващо извз^ш ване на всички банкови операции, 
свързани с дейността на фуж еството, интернет банкиране и инкасо“

Финансоюгте услуги -  предмет на поръчката по обособена позиция Ife 5 са; платежни и 
св-цяани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, и включват;

1. Разплащателни сметки в лева, в т.ч.

(1) Опфиване^^

(2) Обслужване

(3) За]фиване

(4) М есечен лихвен прсщеиг по разплащателна сметка в лева

(5) М есечен лихвен процент по разплащателна сметка в ецю

2. Внасяне на суми в брой по разплащателни сметки

3. Теглене на суми в бр<^ от разплащателна с м е т

4. Дарнтелска сметка в лева, в т.ч.“ :

(1) Откриване

(2) Обслужване

(3) За!фив8не

5. Ш ходящн междубанкови п р » о д я  по БИСЕРА в лю а

(1) Чрез електр<шно бшокиране

Услугата е за сметка на изпьлнятеяя и включва всички дошлнигелни комисионни, такси, разноски и/или 
;фуг вид разходя, св1рзани с нейното изпълнение.

Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни юмнсионни, тикж, разноски и/илн 
друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение.
^  Услугата е за сметка на изпълнителя и включва инкасиране, транспортиране и внасяне на каса на пц>ичните 
средства с «сяючени всички допълнителни комисионни, такси, разноски и^ли всякакъв друг вид разходи, 
свързани с нейното изпълнение. Услугата “Инкасо“ следва да бъде осъщеетвяваяа щ>и всяко искане от страна 
на Възложвтедд но не повече от 3 (три) пъти седмично.
21 Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски в/или 
ф у г  вид разход и, свц>зани с нейното изпълнение.
“  Услугите са за сметка на изпълнителя и включват всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/ипи 
друг вид разходи, свързани с нейното изпълнение.
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(2) платежно шфеждаие на х^)тиен носител

б. Изходящи междубанкови преводи по РИНГС

(1) електронно банкиране

(2) Ч]рез платежно нареждане на х^угиен носител

7. Вътрюпнобанкови прю оди в лева

(1) Чрез електронно банкиране

(2) ̂ ^рез платежно н ^ж дан е на хгфтиен носител

8. Операции на НОС терминал
(1) Инсталиране на ПОС терминал^

(2) М обилна комуникационна свързанос!^

(3) Плащания с банкови карти

(4) М есечно обслужване при оборот под 1 000 лв.

(5) М есечно обслужване при оборот над 1 000 лв.

9. Инкасиране и транспортиране на суми по сметки на Възложителя^

10. Изготвяне на справки по искане на Възложителя

а/1- Z

^  Услугата е за сметка на изпълнителя и включва вснчкн допълнителни комвсвонни, т а в ^  разноски и/или 
щ>уг вид разходи, св14>зани с нейвюто напьлнение.
^  Услугата е за сметка на изпълнителя и включва всички допълнителни комисионни, такси, разноски и/илв 
друг вид разходи, свц>зани с b^Ihoto изпълнение.
^  Услугата е за сметка на изпълнителя и включва инкасиране, транспорт^аве и внасяне на каса на паричните 
средства с вклю чел всячки допълнителни комисионни, такси, разноски н/или всякакъв друг вид разходи, 
свързани с нейното изпълнение. Услугата "Инкасо“ следва да бъде осъществявана при всяко искане от страна 
на Възложителя, но не повече от 3 (три) пъти седмично.


