ПОКАНА
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС С ПРЕДВАРИТЕЛЕН
ПОДБОР
за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за
нуждите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви каним да представите Заявление за участие в конкурс с предварителен подбор
за избор на кредитни институции за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „Български
енергиен холдинг“ ЕАД, както следва:
1.

ПРЕДМЕТ
Избор на кредитни институции за предоставяне на финансови услуги за нуждите на
„Български енергиен холдинг“ ЕАД.

2.

ЦЕЛ
Целта на процедурата е да се изберат до 5 (пет) кредитни институции, които да
обслужват дейността на БЕХ ЕАД, тъй като дружеството попада в приложното поле
на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му, съгласно
които нетната експозиция на Възложителя към една кредитна или финансова
институция не може да надвишава 25 на сто от общия размер на паричните средства
на Възложителя. БЕХ ЕАД следва да спазва разпоредбите на чл. 28, ал. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, съгласно който
„публичните предприятия сключват договори за финансови услуги въз основа на
публично обявените условия на доставчиците на съответните видове услуги и при
спазване на изискванията за управление на риска, достъпност и икономическа
изгодност“, както и Политиката за доставка на стоки, изпълнение на услуги и
строителство в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД.
До участие няма да се допускат кредитни институции, с които БЕХ ЕАД има сключен
през 2021 г. договор за обслужване със същия предмет.
Обектът на поръчката не се дели на обособени позиции и участниците следва да
участват за изпълнение на цялата поръчка.
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3.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
Всеки участник трябва да притежава квалификация и опит, изисквани от Възложителя
и да може да ги докаже посредством представяне на документите (информацията),
изброени в настоящата покана.
До участие в процедурата се допускат участници, които отговарят на следните
изисквания, а именно:
1. Кредитната институция да е регистрирана и лицензирана по смисъла на ЗКИ –
доказва се със заверено копие на разрешение/лиценз за извършване на банкова
дейност, издадено от БНБ – за участниците в процедурата, които са банки със
седалище в Република България или банки със седалище в чужбина, които участват
чрез свой клон в страната. Участниците, лицензирани в държава-членка на ЕС,
представят съответни разрешения и/или регистрация за извършване на дейност за
съответния вид финансова услуга, съгласно законите на държавата по
регистрацията на участника;
2. Коефициентът на общата капиталова адекватност на институцията към последното
счетоводно приключено тримесечие на 2021 г. да съответства на изискванията,
определени в Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета и
Наредба 7 на БНБ от 24 април 2014 г. – доказва се с декларация по образец
(Приложение №4);
3. Размерът на Собствения капитал на Банката да бъде не по-малък от 150 млн. лв.
към последното счетоводно приключено тримесечие – доказва се с декларация по
образец (Приложение №4);
4. Липса на клаузи от страна на банката за задължително използване на допълнителни
услуги, за които не съществува икономическа необходимост от страна на БЕХ ЕАД
– доказва се с декларация по образец (Приложение №4);
5. Банката да представи декларация за отсъствие на обстоятелства по образец
(Приложение №2), а при подписване на договор с участник, определен за
изпълнител – документи от съответните компетентни органи.

4.

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
4.1.Всички комуникации между Възложителя и участниците, свързани с настоящата
процедура, се осъществяват в писмен вид.
4.2.Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по
един от следните начини:
1) лично – срещу подпис;
2) по пощата – чрез препоръчано писмо с известие за доставяне;
3) чрез куриерска служба;
4) по факс;

Страница 2 от 10

5) чрез електронна поща.
4.3.Възложителят има право да прави промени в Поканата и приложенията към нея,
свързани с отстраняване на пропуски, явна фактическа грешка или удължаване на
срока за подаване на заявления.
4.4.Всеки участник може да поиска писмено разяснения по Поканата до 17:00 ч.
местно време на втория работен ден след нейното публикуване (денят на
публикуване не се брои).
4.5.Всички разяснения ще бъдат публикувани на интернет страницата на „Български
Енергиен Холдинг“ ЕАД местно време на четвъртия работен ден от
публикуване на Поканата (денят на публикуване не се брои).
4.6.Комуникацията ще се извършва в писмен вид (включително чрез ел. поща).
Запитвания, получени устно, няма да бъдат разглеждани.
5.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ
5.1. За участие в конкурс с предварителен подбор, участникът подготвя и представя
заявление, което трябва да съответства напълно на изискванията и указанията на
настоящата Покана.
5.2. Срокът за представяне на заявленията е до 17:00 ч. местно време на петия
работен ден от публикуване на Поканата (денят на публикуване не се брои).
5.3. Всеки участник има право да представи само едно заявление.
5.4. Заявлението се подава на български език. Документи, съставени на езици различни
от български език, се представят в официален превод на български език.
5.5. Заявлението следва да бъде представено на адреса, посочен в настоящата Покана,
преди посочения краен срок за представяне на заявленията.
5.6. Заявлението се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от
упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с
известие за доставяне, или чрез куриерска служба на адрес: 1000 София, ул.
„Веслец” №16. Върху плика участникът посочва следните означения:
„ЗАЯВЛЕНИЕ”, име на участника, предмет на процедурата, адрес и лице за
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
5.7. Получените заявления се завеждат в деловодния регистър на „Български Енергиен
Холдинг” ЕАД, като всяко получава регистрационен номер с дата и час.
5.8. В случай че участник изпраща заявлението си чрез препоръчана поща или
куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва
да изпрати заявлението така, че да обезпечи пристигането му на посочения от
Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на заявления. Рискът от
забава или загубване на заявлението е за участника.
5.9. Всички разходи на участника за участие в процедурата са за негова сметка.

6.

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС С ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР
6.1. За провеждане на конкурса Възложителят назначава комисия с писмена заповед.
6.2. Комисията, при необходимост, може по всяко време да проверява заявените от
участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и
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лица, да изисква от участниците разяснения на заявени от тях данни, както и
допълнителни доказателства за данни от документите. Комисията разглежда
постъпилите заявления и извършва подбор на лицата въз основа на представените
документи.
6.3. Участници, които не отговарят на изискванията и условията, посочени в
настоящата покана, няма да бъдат поканени да подадат оферти.
6.4. Резултатите от подбора се отразяват в протокол, който се утвърждава от
Възложителя.
6.5. Възложителят изпраща покана за подаване на оферти до лицата, определени въз
основа на предварителния подбор.
6.6. Възложителят запазва правото си, по свое усмотрение, да прекрати процедурата и
да не подпише договор, без това да води до каквито и да било правни и/ или финансови
последствия за него. В горепосочените случаи, Възложителят не може да бъде
подведен под отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи.
6.7. Възложителят уведомява участниците в случай на прекратяване на процедурата.
7.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО
Всички представени копия на документи следва да бъдат заверени „Вярно с
оригинала”.
Заявлението следва да съдържа:
7.1. Списък на представените документи (препоръчително е описанието в списъка
да съответства на настоящата подредба и на подредбата на документите взаявлението).
7.2. Административни сведения за участника, съгласно приложен образец
(Приложение №1).
7.3. Пълномощно на лицето, подписващо заявлението (оригинал) – представя се,
когато заявлението (както и други документи) не са подписани от представляващия/те
участника, съгласно актуалното му състояние, а от изрично упълномощен негов
представител – когато е приложимо.
7.4. Декларация за отсъствие на обстоятелства, съгласно приложен образец
(Приложение №2).
7.5. Декларация за конфиденциалност, съгласно приложен образец (Приложение
№3).
7.6. Декларация за коефициент за капиталова адекватност, собствен капитал и
липса на клаузи за допълнителни услуги (Приложение №4).
7.7. Друга информация – по преценка на участника.
Забележки
1.

Възложителят има право да изисква разяснения по представените документи и
информация.
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8.

2.

Възложителят запазва правото си да отстрани от по-нататъшно участие в
конкурса участник, чието заявление не отговаря на горепосочените изисквания.

3.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях,
са задължителни за участниците.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
Факс: 02 925 0401
Електронна поща: banks@bgenh.com

Очакваме Вашите заявления!
Неразделна част от настоящата Покана са следните приложения:
Приложение №
Приложение №
Приложение №
Приложение №

1
2
3
4

Административни сведения за участника
Декларация за отсъствие на обстоятелства
Декларация за конфиденциалност
Декларация за коефициент за капиталова адекватност, собствен
капитал и липса на клаузи за допълнителни услуги
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Приложение №1
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
за участие в конкурс с предварителен подбор за избор на изпълнител за предоставяне на
финансови услуги от кредитни институции за нуждите на „Български енергиен холдинг”
ЕАД
1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА
Настоящото заявление е подадено от
наименование на дружеството
регистр. с решение от ... / на ...
по ф.дело № .../ ...г.,
с адрес на управление:
ЕИК
Ид № по ДДС
банкова сметка IBAN
банков код
обслужваща банка
и подписана от:
име, презиме, фамилия и ЕГН
в качеството му на:
длъжност
2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА
1. Адрес
код, град, община, квартал, улица, бл., ап.
2. Телефон
3. Факс
4. e-mail
5. интернет адрес
6. Лице за контакт

Дата: .................................

Подпис и печат: .......................................
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Приложение №2
Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелства
Долуподписаният/ната __________________________________________________ с ЕГН
____________________________, в качеството ми на _________________________ (посочва се
заеманата длъжност) на ____________________________ (посочва се фирмата на
участника), с БУЛСТАТ/ ЕИК ____________________, със седалище и адрес на управление:
___________________________________________________________________________,
участник в конкурс с предварителен подбор за избор на изпълнител за предоставяне на
финансови услуги от кредитни институции за нуждите на „Български енергиен холдинг” ЕАД
Д Е К Л А Р И Р А М1, ЧЕ:
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (реабилитиран/а съм) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
2. Представляваният от мен участник:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове;
в) не е в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно споразумение
с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
г) няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен

1

Когато участниците са юридически лица, изискването по т. 1 и т. 2 се прилагат, както следва:
1. при събирателно дружество – всеки съдружник, освен ако в дружествения договор не е предвидено управлението
и представителството да се осъществяват от друго лице;
2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност – управителите;
4. при еднолично дружество с ограничена отговорност – управителя, едноличен собственик на капитала, ако той
управлява и представлява дружеството лично;
5. при акционерно дружество – изпълнителните членове на УС, СД – овластени да представляват дружеството, или
всички членове на УС, СД – ако няма овластени членове;
6. при командитно дружество с акции – изпълнителните членове на СД;
7. във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника.
Обстоятелствата по т.4 и по т.5 се декларират от членовете на управителните и контролните органи на ЮЛ,
включително и от временно изпълняващите тази длъжност и от прокуристите и търговските пълномощници.
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орган, или е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за
данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен.
д) няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи
чужденци през последните до 5 години.
3. Не съм свързано лице2 по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с
Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
4. За мен лично и представляваното от мен юридическо лице не са налице обстоятелствата по
чл. 68 или 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество;
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК.

…......…………….г.
(дата на подписване)

Декларатор: ….....……………………..............
(подпис и печат)

2

"Свързани лица" съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия,
по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително; за целите
на производството за отнемане на незаконно придобитото имущество за свързано лице се счита и бивш съпруг,
бракът с когото е прекратен до 5 години преди началото на проверката на Комисията, както и физически и
юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически
зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност. .
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Приложение №3
Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфиденциалност
Долуподписаният/ната __________________________________________________ с ЕГН
____________________________, в качеството ми на _________________________ (посочва се
заеманата
длъжност) на ____________________________ (посочва се фирмата на
участника), с БУЛСТАТ/ ЕИК ____________________, със седалище и адрес на управление:
___________________________________________________________________________,
участник в конкурс с предварителен подбор за избор на изпълнител за предоставяне на
финансови услуги от кредитни институции за нуждите на „Български енергиен холдинг” ЕАД

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Няма да използвам и оповестявам пред трети лица сведения и факти, станали ми известни при
участие в конкурс с предварителен подбор за избор на изпълнител за предоставяне на финансови
услуги от кредитни институции за нуждите на „Български енергиен холдинг” ЕАД, представляващи
производствена и търговска тайна на дружеството .
2. Няма да злоупотребявам с доверието и да уронвам името на „Български Енергиен Холдинг”
ЕАД.

…......…………….г.

Декларатор: ….....……………………..............

(дата на подписване)

(подпис и печат)
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Приложение №4
Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОЕФИЦИЕНТ НА ОБЩА КАПИТАЛОВА АДЕКВАТНОСТ,
РАЗМЕР НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ЛИПСА НА КЛАУЗИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
УСЛУГИ
за участие в конкурс с предварителен подбор за избор на изпълнител за предоставяне на
финансови услуги от кредитни институции за нуждите на „Български енергиен холдинг”
ЕАД
Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ...................
.....................................................................– гр.........................................................................,
адрес:......................... ................................................................................................................,
(постоянен адрес)
в качеството ми на....... ...........................................................................................................
(посочете длъжността)
на......................................................................................................................................,
(посочете наименованието на участника)
участник в конкурс с предварителен подбор за избор на изпълнител за предоставяне на
финансови услуги от кредитни институции
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Коефициентът на общата капиталова адекватност на представляваната от мен банка към
последно счетоводно приключено тримесечие на 2021 г. е в размер на ..................(към дата/месец/
2021 год.);
2. Размерът на Собствения капитал на представляваната от мен банка към последно счетоводно
приключено тримесечие на 2021 г. е в размер на ………………………………… млн. лева
..................(към дата/месец/ 2021 год.);
3. В случай, че представляваната от мен банка бъде избрана за изпълнител в настоящата
процедура, при изпълнение на договорените дейности няма да поставям клаузи и условия за
задължително използване на съпътстващи услуги, за които не съществува икономическа
необходимост от страна на БЕХ ЕАД.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Дата:...........................

ДЕКЛАРАТОР:...............................
(подпис и печат)[качество на представляващия участника]
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