
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФД-Р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”
АД-ГР.ЛОВЕЧ

УТВЪРЖДАВАМ: 
/Изпълнителен ди

Дата на утвърждав

ска/

fM S 2 f
П Р О Т О К О Л  

от 18.05.2020

За разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти по Повторна Покана с 
предмет : “ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р 
П.СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ” на основание чл.4, т.4.6 от Приложение № 3 - Правила за избор на 
изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции по 
смисъла на Закона за кредитните институции към чл.13б от Правилник за реда за упражняване 
правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, 
във връзка с постановление № 127 от 27 май 201 Зг. на Министерски съвет.

На 14.05.2020 година в 09:30 часа в библиотеката на МБАЛ »проф.д-р.Параскев 
Стоянов» АД- гр.Ловеч на основание Заповед № 198/14.05.2020г. на Изпълнителният директор на 
МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч се събра комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Теодора Пенкова -  Заместник директор по икономическите дейности на
МБАЛ АД Ловеч
ЧЛЕНОВЕ: 2.Станислава Давидова -  юрист към МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД
Ловеч

3.Маргарита Коева Христова -  оперативен счетоводител към МБАЛ ”проф.д- 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

и изготви настоящия протокол.

Комисията назначена със Заповед № 198/14.05.2020г. на Изпълнителния директор в пълен 
състав започна своята работа на 14.05.2020г. от 09.30 часа в библиотеката на МБАЛ”проф.д- 
р.Параскев Стоянов”АД АД- грЛовеч.

Председателят на Комисията получи Протокола за постъпили оферти от експерт обществени 
поръчки.

1 .ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ:
На публичното заседание след като Председателят и членовете на комисията се запознаха 

със съдържанието на Протокола за постъпили оферти и с утвърдената от Възложителя 
документация за възлагане на поръчка, на основание чл.4, т.4.6 от Приложение № 3 - Правила за 
избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови 
институции по смисъла на Закона за кредитните институции към чл.13б от Правилник за реда за 
упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала 
/ПРУПДТДДУК/, във връзка с постановление № 127 от 27 май 2013 г. на Министерски съвет, 
подписаха Декларации за липса на свързаност с участниците подали оферти. Комисията 
констатира следното:
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1 .Процедурата по провеждане на Повторна Покана е стартирана със Заповед № 162/22.04.2020г. 
на Изпълнителния директор на МБАЛ "проф.д-р.П.Стоянов”АД. Публикувана е Повторна Покана с 
предмет: Избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ АД -  Ловеч. Съгласно чл.4, т.4.6. от 
Приложение № 3 към чл.13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в 
търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ Поканата за избор на 
изпълнител е публикувана на 04.05.2020г.на интернет страницата на Министерство на 
здравеопазването - http.7/www.mh.qovernment.bq/bq/politiki/pokani-za-izbor-na-finansovi-institucii/ и 
в един ежедневник -  вестник Земя, брой № 82 от 04.05.2020г.,Повторната Поканата е поместена 
на стр. 5 от ежедневника - http://zemia-news.bg/index.php/arhiv-pdf/cateqorv/191-05-2020.html В 
сайта на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч, раздел Профил на купувача, подраздел 
НОВИНИ е обособена електронна преписка с предмет : Повторна Покана за предоставяне на 
оферти по реда на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските 
дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, във връзка с постановление № 127 от 
27 май 2013 г. на Министерски съвет С ПРЕДМЕТ : “ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА ЗА 
НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р П.СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ” и Поканата, Документацията към 
поканата и Образците са публикувани с дата 04.05.2020г. - http://www.mbal-lovech.com/news.htm .
2. В срока за получаване на осЬертите за участие в поръчка -  13.05.2020г.. 16:00 часа са 
постъпили следните оферти:
2.1. „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, Оферта с вх.№ 137/13.05.2020г.,14:00 часа
2.2. „ИНВЕСТБАНК“ АД, Оферта с вх.№ 138/13.05.2020г„ 15:13ч.
3. Върнати оферти:
3.1. Върнати оферти няма.
4. Постъпили оферти след крайният срок:
4.1. Постъпили оферти след крайният срок за получаване на оферти няма.

Няма оферти, които са представени в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена 
цялост.

На публичното заседание не присъстваха участници или техни упълномощени 
представители, нито представители от средствата за масова информация, което е отразено в 
Регистър на лицата присъстващи при отварянето на офертите за Повторна покана с предмет : 
“ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р П.СТОЯНОВ” АД - 
ЛОВЕЧ”, подписан от Председателя и от Членовете на комисията.

2. ОТВАРЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ
На откритото заседание на 14.05.2020г. на основание по-горе изложеното и съгласно чл.4, 

т.4.6. от Приложение № 3 - Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови 
услуги от кредитни или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции 
към чл.13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества 
с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, във връзка с постановление № 127 от 27 май 
201 Зг. на Министерски съвет, при Повторна Покана възложителя избира изпълнител на базата 
на представените оферти, независимо от техния брой.

Председателят на комисията отвори представените оферти за участие в поръчката по реда 
на тяхното получаване:
2.1. „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, Оферта с вх.№ 137/13.05.2020г.,14:00 часа
2.2. „ИНВЕСТБАНК“ АД, Оферта с вх.№ 138/13.05.2020г., 15:13ч.

Комисията пристъпи към разглеждане на пликовете с офертите. При отварянето не се 
установиха незалепени пликове, скъсани такива и пликове неотговарящи на предварително 
обявените условия в Поканата от Изпълнителният директор.

Председателя и членовете на комисията подписаха Ценовите предложение -  Образец № 6 
на участниците.

С гореописаните действия приключи публичната част на заседанието на комисията.
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Комисията продължи своите действия на закрити заседания на 14.05.2020, 15.05.2020 и 
18.05.2020г като разгледа документите предоставени от участниците за съответствие с 
изискванията към критериите за подбор, поставени от Възложителя, какго следва:

3. ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТИТЕ
3.1. По отношение на документите на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, Оферта с 

вх.№ 137/13.05.2020г.,14:00 часа, комисията установи, че участника е представил, както следва:
1. Опис на Представените документи, които съдържа офертата на участника -  Образец 

№ 1 -  подписан от Надя Владимирова -  директор „Корпоративни продажби и 
обществени поръчки“.

2. Оферта за участие в Покана - Образец 2 -  подписан от Надя Владимирова -  директор 
„Корпоративни продажби и обществени поръчки“.

3. Пълномощно за упълномощаване на Надя Владимирова от изпълнителните директори 
на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД -  в съответствие с информацията в 
Търговски регистър към Агенция по вписванията.

4. Декларация за липса на обстоятелства -  Образец № 3 -  2 броя подписани от 
Изпълнителните директори -  Светозар Попов и Чавдар Златев.

5. Декларация за спазени задължения свързани с данъци и осигуровки, закрила на 
заетостта и условията на труд- Образец № 4 - подписана от Надя Владимирова -  
директор „Корпоративни продажби и обществени поръчки“.

6. Декларация свободен текст от Надя Владимирова -  пълномощник за начина на 
сформиране на ценовото предложение в Образец № 6 по точки 2,6 и 7.

7. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя -  Образец № 5

8. Приложение № 1 -  информация за алтернативната платформа за интернет банкиране 
- подписан от Надя Владимирова -  пълномощник.

9. Лиценз на името на участника издаден от БНБ по чл.2, ал.1 от Наредба № 2 за 
лицензните, одобренията и разрешенията, издадени от БНБ по Закона за кредитните 
институции -  заверена с гриф „Вярно с оригинала“.

10. Документ удостоверяващ валиден към датата а подаване на офертата -  дългосрочен 
кредитен рейтинг с оценка, присъдена от Рейтингова агенцйи „ФИЧ“ - заверена с гриф 
„Вярно с оригинала“

11. Ценово предложение -  Образец № 6 - подписан от Надя Владимирова -  
пълномощник.
Комисията единодушно констатира, че представените документи от участника 

отговарят на поставените изисквания в Повторната Поканата от Изпълнителният директор на 
МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч.

3.2. По отношение на документите на „ИНВЕСТБАНК“ АД, Оферта с вх.№ 
138/13.05.2020г., 15:13ч., комисията установи, че участника е представил, както следва:

1. Опис на Представените документи, които съдържа офертата на участника -  Образец № 
1 -  подписан от Здравка Русева и Радослав Велков -  изпълнителни директори.

2. Оферта за участие в Покана - Образец 2 -  подписан от Здравка Русева и Радослав 
Велков -  изпълнителни директори - в съответствие с информацията в Търговски регистър 
към Агенция по вписванията. Участника прилага и копие заверено с гриф „Вярно с 
оригинала“ на справка от Търговски регистър към Агенция по вписванията.

3. Декларация за липса на обстоятелства -  Образец № 3 -  4 броя подписани от 
Изпълнителните директори и членовете на управителния съвет - Здравка Русева и 
Радослав Велков -  изпълнителни директори и съответно председател на управителния 
съвет и зам.председател, както и от членовете на управителния съвет -  Весела Колева -  
Джиджева и Людмила Василева.
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4. Декларация за спазени задължения свързани с данъци и осигуровки, закрила на 
заетостта и условията на труд- Образец № 4 - подписана от Здравка Русева и Радослав 
Велков -  изпълнителни директори.

5. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации 
и изискванията на възложителя -  Образец № 5.

6. Лиценз на името на участника издаден от БНБ по чл.2, ал.1 от Наредба № 2 за 
лицензните, одобренията и разрешенията, издадени от БНБ по Закона за кредитните 
институции -  заверена с гриф „Вярно с оригинала".

7. Документ удостоверяващ валиден към датата на подаване на офертата -  дългосрочен 
кредитен рейтинг с оценка, присъдена от Рейтингова агенцииЪАКР“ - заверена с гриф 
„Вярно с оригинала“

8. Ценово предложение -  Образец № 6 - подписан от Здравка Русева и Радослав Велков -  
изпълнителни директори.
Комисията единодушно констатира, че представените документи от участника отговарят

на поставените изисквания в Повторната Поканата от Изпълнителният директор на
МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч.

4.QUEHKA НА ОФЕРТИТЕ.
4.1 .СЪГЛАСНО ПОВТОРНАТА ПОКАНА -  КРИТЕРИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКА НА 
ОФЕРТИТЕ С А :

На основание т.2 от Приложение № 3 -  Правила за избор на изпълнител за предоставяне на 
финансови услуги от кредитни или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните 
институции към чл.13б от ПРУПДТДДУК, Критерии за оценка : Икономически най-изгодната 
оферта се определя въз основа на оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз 
основа на цена и качествени показатели.

Методиката и критериите за оценка са съобразени с ПРАВИЛНИК за реда за упражняване 
правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, като оценката на 
участниците се извършва по неколичествени и количествени показатели.

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 
Количествени -  присъжда се тегло от 60% от общата оценка

К  = Кнеколичествени ^ Кколичествени-  КОМПЛвКСНЗ ОЦвНКЗ НЗ офертата /сбор ОТ 
комплексните оценки на всеки един от критериите, изчислени по следния начин:
1-Кнеколичествени = Khi + Кнг + Кнз = 40 точки
Khi -  наличие на алтернативни платформи за интернет банкиране
2 /две/ или повече платформи - 20 точки
1 /една/ платформа -10 точки

Кнг -  клонова мрежа /брой офиси на участника/
Кн2= Брой офиса на участника * 10 точки -10 точки

Максимално предложен брой офиси

Кнз- кредитен рейтинг - 10 точки

Moody's S&P Fitch БАКР
А1 А+ А+ А+
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А2 А А А
АЗ А- А- А-

Ваа1 ВВВ+ ВВВ+ ВВВ+
Ваа2 в в в в в в ввв.
ВааЗ ввв- ввв- ввв-

2.Кколичествени = Кк = 60 точки
Критерий „обща прогнозна месечна стойност" /Кк/ - изчислява се по следната формула:

№
по

ред

Наименование Прогнозен брой 
за 1/един/ месец

Единична цена, лв.
(до втори  знак след 

десетичната запетая)

Стойност, лв.
(до втори  знак след 

десетичната  
запетая)

1 2 3 4 5
1 Междубанков превод 100
2 Вътрешнобанков превод 70
3 Междубанков превод -  

интернет банкиране
10

4 Вътрешнобанков превод -  
интернет банкиране

10

5 Междубанков превод -  
РИНГС

1

6 Вътрешнобанков превод -  
РИНГС

1

7 Превод масов файл 
/заплати
*в колона 4 се посочва 
обща стойност за 
извършване на един 
масов файл, а колона 5 
се вписва обща 
стойност за два масови 
файла в рамките на един 
месец/

2

8 Такса месечно 
обслужване на сметка

1

Обща прогнозна 
месечна стойност: (до втори  знак след 

десетичната  
запетая)

Кк= Най-ниска обща стойност * 60 
Обща стойност на кандидата

4.2. Оценка на Кнеколичествени /присъжда се тегло от 40% от общата оценка/:
Предвид направените констатации и мотиви, комисията пристъпи към извършване на 

оценяване по критериите посочени в техническото предложение на участниците и съгласно 
методиката посочена в документацията и установи следното:

4.2.1 ...ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД. Оферта с вх.№ 137/13.05.2020г.,14:00 часа
Khi -  наличие на алтернативни платформи за интернет банкиране -1 платформа
Кнг -  клонова мрежа /брой офиси на участника/ -143 броя офиси
Кнз- кредитен рейтинг /FITCH/ - „В“

5



4.2.2.,.ИНВЕСТБАНК“ АД, Оферта с вх.№ 138/13.05.2020г., 15:13ч.
Khi -  наличие на алтернативни платформи за интернет банкиране -1 платформа
Участника в Образец № 5 от офертата си е декларирал наличие на 2 /две/ или повече 
платформи за интернет банкиране.В същото време в доказателствата приложени в Образец № 
5, става ясно за наличие на 1 платформа. Комисията направи справка на интернет адреса на 
„ИНВЕСТБАНК“ АД
https://ibank.ba/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82- 
%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/ и единодушно 
реши и приема, че участника разполага само с 1 /една/ платформа за интернет банкиране, 
наречена „Услуга „Интернет банкиране” на Инвестбанк АД“.
Кнг- клонова мрежа /брой офиси на участника/ - 87 броя офиси
Кнз- кредитен рейтинг /БАКР/ - „В-“

4.3.След установяване на посочените от участниците данни за посочените от тях 
неколичествени показатели , комисията приложи методиката и установи следните резултати:

5.2.1,.ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД
Khi - наличие на алтернативна платформа за интернет банкиране 10 точки 
Кнг - клонова мрежа / брой офиси/ 10 точки
Кнз- кредитен рейтинг 10 точки
Кнеколичествени 30 точки

5.2.2..„ИНВЕСТБАНК“ АД,
Khi - наличие на алтернативна платформа за интернет банкиране 
Кнг - клонова мрежа / брой офиси/
Кнз- кредитен рейтинг 
Кнеколичествени

10 точки 
6.08 точки 
9 точки 

25.08 точки

На основание на така получените резултати комисията установи следното класиране на 
етап изчисляване Кнеколичествени критерии Кн=максимум 40 точки :

I -  во място : „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“АД -  30 точки
II -  ро място: „ИНВЕСТБАНК“ АД -  25.08 точки

4.4. Относно критерий Количествени = Кк = 60 точки „обща прогнозна месечна стойност” /Кк/ - 
комисията констатира следните резултати:

4.4.1.„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“АД е предложила обща цена за извършване на 
посочените в ценовата оферта банкови операции 470.25 лв./четиристотин и седемдесет лева и 
25 ст./, както следва:_________________________________________________________

№
по
ред

Наименование Прогнозен брой 
за 1/един/ месец

Единична цена, лв.
(до втори  знак след 

десетичната запетая)

Стойност, лв.
(до втори  знак след 

десетичната  
запетая)

1 2 3 4 5
1 Междубанков превод 100 1.00 лв. 100.00 лева
2 Вътрешнобанков превод 70 0.20 лв. 14.00 лева
3 Междубанков превод -  

интернет банкиране
10 0.50 лева 5.00 лева

4 Вътрешнобанков превод -  
интернет банкиране

10 0.01 лева 0.10 лева

5 Междубанков превод - 1 10.00 лева 10.00 лева
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РИНГС
6 Вътрешнобанков превод -  

РИНГС
1 0.01 лева 0.01 лева

7 Превод масов файл 
/заплати
*в колона 4 се посочва 
обща стойност за 
извършване на един 
масов файл, а колона 5 
се вписва обща 
стойност за два масови 
файла в рамките на един 
месец/

2 166.57 лева 333.14 лева

8 Такса месечно 
обслужване на сметка

1 8.00 лева 8.00 лева

Обща прогнозна 
месечна стойност:

470.25 лева

4.4.2. „ИНВЕСТБАНК“ АД е предложила обща цена за извършване на посочените в 
ценовата оферта банкови операции 619.81/шестотин и деветнадесет лева и 81 ст./лв., както 
следва:_________________________________________________________________________________

№
по

ред

Наименование Прогнозен брой 
за 1/един/ месец

Единична цена, лв.
(до втори  знак спед 

десетичната запетая)

Стойност, лв.
(до втори  знак след 

десетичната  
запетая)

1 2 3 4 5
1 Междубанков превод 100 2.00 лв. 200.00 лева
2 Вътрешнобанков превод 70 0.75 лв. 52.50 лева
3 Междубанков превод -  

интернет банкиране
10 1.89 лева 18.90 лева

4 Вътрешнобанков превод -  
интернет банкиране

10 0.55 лева 5.50 лева

5 Междубанков превод -  
РИНГС

1 10.00 лева 10.00 лева

6 Вътрешнобанков превод -  
РИНГС

1 0.01 лева 0.01 лева

7 Превод масов файл 
/заплати
*в колона 4 се посочва 
обща стойност за 
извършване на един 
масов файл, а колона 5 
се вписва обща 
стойност за два масови 
файла в рамките на един 
месец/

2 162.70 лева 325.40 лева

8 Такса месечно 
обслужване на сметка

1 7.50 лева 7.50 лева

Обща прогнозна 
месечна стойност:

619.81 лева
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4.5. Изчисляване на критерий «количествени = Кк на участниците:

Кк= Най-ниска обща стойност * 60 
Обща стойност на кандидата

4.5.1. Кколичествени = Кк на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“АД, както следва:

Кк = 470.25 * 60 = 60 точки 
470.25

4.5.2. «количествени = Кк на „ИНВЕСТБАНК“ АД, както следва :

Кк = 470.25* 60 = 45.52 точки 
619.81

4.6. След установяване на посочените от участниците данни за посочените от тях 
количествени показатели Кколичествени = Кк, комисията установи следните резултати :

I -  во място : „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“АД - 60 точки
II -  ро място : „ИНВЕСТБАНК“ АД -  45.52 точки

4.7. Комплексна оценка на офертата - К  = Кнеколичествени ^ Кколичествени /сбор ОТ 
комплексните оценки на всеки един от критериите, изчислени по следния начин:

4.7.1 .„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“АД -  Кн + Кк = 30 точки + 60 точки = 90.00 точки
4.7.2. „ИНВЕСТБАНК“ АД -  Кн + Кк = 25.08 точки + 45.52 точки = 70.60 точки

5. КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Съгласно предварителните критерии за оценка и след подробно и цялостно разглеждане на 

офертите на участниците, водейки се от посочените по-горе критерии, комисията класира 
постъпилите оферти на фирмите, участвуващи в поръчката, както следва:

I - во място „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“-  90.00 точки
II -  ро място „ИНВЕСТБАНК“ АД -  70.60 точки

Предвид направените констатации и мотиви, комисията единодушно

П Р Е П О Р Ъ Ч В А :

на Изпълнителният директор на МБАЛ АД“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД гр.Ловеч, да сключи 
договор за финансова институция по настоящата Повторна Покана с предмет : “Избор на 
обслужваща банка за нуждите на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов"АД гр.Ловеч” проведена 
съгласно чл.4, т.4.6 от Приложение № 3 - Правила за избор на изпълнител за предоставяне на 
финансови услуги от кредитни или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните 
институции към чл.13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в 
търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДЦУК/, във връзка с 
постановление № 127 от 27 май 201 Зг. на Министерски съвет с „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА
БАНКА“, със следното ценово пре/: ложение:

№
по
ред

Наименование Прогнозен брой 
за 1/един/ месец

Единична цена, лв.
(до втори  знак след 

десетичната запетая)

Стойност, лв.
(до втори  знак след 

десетичната  
запетая)

1 2 3 4 5
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1 Междубанков превод 100 1.00 лв. 100.00 лева
2 Вътрешнобанков превод 70 0.20 лв. 14.00 лева
3 Междубанков превод -  

интернет банкиране
10 0.50 лева 5.00 лева

4 Вътрешнобанков превод -  
интернет банкиране

10 0.01 лева 0.10 лева

5 Междубанков превод -  
РИНГС

1 10.00 лева 10.00 лева

6 Вътрешнобанков превод -  
РИНГС

1 0.01 лева 0.01 лева

7 Превод масов файл 
/заплати
*в колона 4 се посочва 
обща стойност за 
извършване на един 
масов файл, а колона 5 
се вписва обща 
стойност за два масови 
файла в рамките на един 
месец/

2 166.57 лева 333.14 лева

8 Такса месечно 
обслужване на сметка

1 8.00 лева 8.00 лева

Обща прогнозна 
месечна стойност:

470.25 лева

Комисията предоставя пълната документация, относно публикуваната Повторна Поканата 
по реда на чл.4,т.4.6 от Приложение № 3 - Правила за избор на изпълнител за предоставяне на 
финансови услуги от кредитни или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните 
институции към чл.136 от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в 
търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ с предмет : „Избор на 
обслужваща банка за нуждите на МБАЛ проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД -  Ловеч на 
Изпълнителния директор.

С тези действия на 18.05.2020г приключи работата на комисията назначена със Заповед № 
198/14.05.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1? Теодора Пенкова -  Заместник директор по икономическите дейности на
МБАЛ АД Ловеч '  ^

ЧЛЕНОВЕ:
Ловеч

анислава Давидс^а -  юрист към МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД

3.Маргарита Коева/Христова -  оперативен счетоводител към МБАЛ ’’проф.д- 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
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