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Образец № 4 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА* 

съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ ППЗОП 

 

Наименование на участника:  

„УниКредит Булбанк” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, община 

„Столична”, район „Възраждане”, пл. „Света Неделя” № 7, регистрирано в търговския 

регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 831919536, представлявано от 

изпълнителните директори Левон Хампарцумян и Енрико Минити чрез Николай 

Найденов – Директор на отдел „Публични институции“, упълномощен с 

пълномощно с нотариално удостоверяване на подписите рег. № 6870 от 02.11.2016 г. и с 

нотариално удостоверяване на съдържанието рег. № 6871 от 02.11.2016 г., том 3, № 45 

на Нотариус Поелина Тихова, рег.№ 056 на Нотариалната камара и Калинка Иванова – 

Мениджър „Публични институции“, упълномощен с пълномощно с нотариално 

удостоверяване на подписите рег. № 6874 от 02.11.2016 г. и с нотариално 

удостоверяване на съдържанието рег. № 6875 от 02.11.2016 г., том 3, № 47 на Нотариус 

Поелина Тихова, рег.№ 056 на Нотариалната камара  

 

Наименование на поръчката: 

„Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор“ 

 

По обособена позиция: № I. „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български 

спортен тотализатор от основна банкова институция“ 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на горепосочената 

обществена поръчка и декларираме, че ще изпълним предмета на поръчката в пълно 

съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в документацията за 

участие, в т.ч. техническата спецификация. 

 

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно техническата 

спецификация, при фиксираните в нея параметри: 

 

1. Финансови услуги -  посочват се и се изброяват видовете финансови услуги, които 

ще бъдат предоставени от участника, както и условията по предоставянето им, 

които не следва да са в противоречие с техническата спецификация на предмета на 

поръчката по съответна обособена позиция. Не се допуска поставянето на условия, 

обвързавщи предоставянето на дадена услуга с право на Изпълнител, без 

изричното и нарочно съгласие от представляващия Възложителя, да събира 

дължими му суми от сметките, открити при него, респективно – да блокира 
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такива суми; със задължение на Възложителя да се откаже предварително от 

свои права и/или да даде съгласие за упражняване на права, за които по закон се 

изисква изрично такова. Не се допуска поставянето на условия, които ще доведат 

до промяна в ценовата оферта.   
 

2. Начин, посредством който се защитава и повишава сигурността на 

платформата за интернет банкиране – 

 

Надеждност на платформата за интернет банкиране 

 

УниКредит Булбанк предлага съвременна услуга за интернет банкиране, притежаваща 

богати функционални възможности. Услугата Ви позволява да извършвате различни 

видове операции и справки от собствения си компютър, без да се налага да посещавате 

филиал на банката. 

Услугата се достъпва чрез уеб-страницата на Булбанк Oнлайн на адрес 

https://online.bulbank.bg/. 

За работата с Булбанк Онлайн е необходим уеб-браузър Microsoft Internet Explorer или 

Mozilla, под Microsoft Windows, Linux или Mac OS. За защита на информацията и 

контрол на достъпа се използват цифови сертификати. Сертификатът може да бъде 

издаден от УниКредит Булбанк или от сертифицираща организация (Квалифициран 

Електронен Подпис). 

Услугата Булбанк Онлайн предлага високо ниво на сигурност и възможност да 

изберете подходящия за Вас начин на достъп и оторизация на преводи: 

 Информационна част на сайта – салда, баланси, движения по сметки – достъп с 

потребителско име и парола; 

 Активен достъп – достъпът до разделите на услугата, където се извършват 

активните операции, е въможен само с наличието на цифров сертификат или 

Квалифициран електронен подпис (КЕП). 

Извършването на нареждания се осъществява в една от следните комбинации: 

 Потребителско име и парола, комбинирани с цифров сертификат и SMS-парола 

– за преводи към нови контрагенти; 

 Потребителско име и парола и цифров сертификат (за прехвърляния между 

сметки на клиента включени в услугата или вече оторизирани с SMS-парола 

преводи към контрагенти); 

 Потребителско име и парола и квалифициран електронен подпис (КЕП) и SMS 

парола - за всякакъв вид преводи. 

SMS-паролата е 8-символен код, който се изпраща на потребителя за оторизиране на 

превод.  

Цифровият/софтуерният сертификат (тип EV-Extended Validation) се издава от 

УниКредит Булбанк. Extended Validation (EV) сертификатите са нов стандарт за сайт-
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сертификати,  които се разпознават в уеб-браузърите Internet Explorer 7 и Mozilla 

Firefox 3. 

Квалифициран електронен подпис – издава се от сертифициран доставчик на 

удостоверителни услуги съгласно ЗЕДЕП. УниКредит Булбанк препоръчва 

използването на Квалифициран Електронен Подпис в Булбанк Онлайн. 

 

Механизми за защита на онлайн банкирането: 

 Потребителско име и парола; 

 SMS – парола; 

 Цифров сертификат; 

 Квалифициран електронен подпис (КЕП); 

 Групов подпис; 

 RSA алгоритъм за шифроване на данни; 

 Криптиране на връзката със 128 битови ключове RC4; 

 Автентичността на сайта на платформата на онлайн банкирането се 

верифицира с VeriSign Class 3 Extended Validation SSL SGC 

Certification Authority. 

 

 

3. Срок за обслужване на плащанията, междубанкови – 0,00 работни дни  

посочват се броя работни дни за обслужване на междубанково плащане, в зависимост 

от момента на подаване на нареждането за плащане, вкл. по електронен път  

 

4. Брой населени места, в които могат да се предоставят услугите, предмет на 

настоящата поръчка – общо 140 броя населени места в страната, в които разполагаме 

с клонове/офиси/поделения, др. под., чрез които ще предоставяме услугите, предмет на 

настоящата поръчка, в следните населени места- Съгласно приложен списък.  

Посочват се по отделно населените места, административните адреси и данни за 

контакт на всеки клон/офис/поделение, чрез което участник възнамерява да 

предоставя услугите, предмет на настоящата поръчка. По тази точка от 

предложението си участник може да прецени да изнесе подробните данни в отделен 

списък – приложение към настоящото; обстоятелството се отбелязва съответно и 

документът се прилага. 

 

5. Картови продукти – 11 броя картови продукти – 

 

Дебитни карти:  

Вид 1 Борика, издадена от банки в България 

Вид 2 Маестро, издадена от банки в България 

Вид 3 V Pay, Visa Electron, издадена от банки в България 

Вид 4 MasterCard, издадена от банки в България 

Вид 5 Маестро, издадена от банки в чужбина 
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Вид 6 V Pay, Visa Electron, издадена от банки в чужбина 

Вид 7 MasterCard, издадена от банки в чужбина 

 

Кредитни карти:  

 

Вид 1Visa, издадена от банки в България 

Вид 2 MasterCard, издадена от банки в България 

Вид 3 Visa, издадена от банки в чуждина, 

Вид 4 MasterCard, издадена от банки в чужбина 

 

посочват се броя продукти и вид, чрез които може да бъде предоставяна услугата 

приемане на плащания с карти на залози за участи в организираните от БСТ хазартни 

игри и изплащания на печалби през виртуална среда чрез виртуално терминално 

устройство ПОС в режим он-лайн. ИНФОРМАЦИЯТА СЕ ПОПЪЛВА САМО ОТ 

УЧАСТНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ОФЕРТА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I, или II, или III 

 

6. Начин, посредством който се осигурява сигурността на плащанията в интернет  

 

УниКредит Булбанк е първата банка в България, която е сертифицирана от 

международните картови организации VISA International и MasterCard International (по 

схемата 3D Secure) за използването на програмите “Verified by Visa” и  “MasterCard 

SecureCode”. Нашата банка Ви предлага най–сигурната схема на плащания през 

Интернет, интегрирана на всички наши виртуални ПОС терминали: системата 

автоматично проверява данните на картодържателя, валидността на картата и 

необходимото салдо за извършване на плащането. Даваме Ви възможност за сигурни 

разплащания с най-често използваните банкови карти: 

Visa, MasterCard или Maestro, издадени в България или в чужбина, както и карти с 

търговския знак на БОРИКА 

 

Сочи се от участника предлаганата от него защита и сигурност на плащания с карти 

на залози за участие в организираните от БСТ хазартни игри през виртуална среда 

чрез виртуално терминално устройство ПОС в режим он-лайн, обосновава се 

надеждността й. ИНФОРМАЦИЯТА СЕ ПОПЪЛВА САМО ОТ УЧАСТНИЦИТЕ, 

ПОДАЛИ ОФЕРТА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I, или II, или III 

 

 

7. Срок за предоставяне на информация по салдата на сметките и начислените по 

тях лихви – 0.00 работни дни 

посочват се броя работни дни за предоставяне на посочената информация, считано 

от деня следващ този на подаване искането  

 

 

8. По преценка на участника друга информация, пряко свързана с изпълнението 

на предмета на поръчката:  

Като допълнение към предложената услуга приемане на плащания с карти на залози за 

участие в организираните от БСТ хазартни игри и изплащания на печалби през 

виртуална среда чрез виртуално терминално устройство ПОС в режим он-лайн, 

УниКредит Булбанк Ви предлага Кредитна операция за изплащане на парични средства 

чрез виртуален ПОС. Това е отделна кредитна транзакция по трансфер на пари от 
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сметката на Българския спортен тотализатор, обслужваща дефинирания му от банката 

виртуален ПОС, към банкова карта, с която е налице успешно заплатена поръчка/и на 

виртуалния ПОС терминал. 

                                                                             /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

Уникредит Булбанк АД      Николай Найденов  

Дата: 15.05.2017 г.       

Директор на Отдел “Публични 

институции“  

         

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

        Калинка Иванова  

Мениджър “Публични 

институции“    

  


