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Образец № 4 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА* 

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

 

Наименование на участника:  

„Юробанк България“ АД /Акционерно дружество/, ЕИК 000694749 

 

Посочва се: 

 фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.  

 когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и 

статут, се посочват наименованията на всички участници в него, както и 

правно организационната форма в случай, че има такава 

 

 

Наименование на поръчката: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАНКОВИ УСЛУГИ НА ДП 

„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ 

По обособена позиция № II: „Предоставяне на финансови услуги на ДП 

„Български спортен тотализатор от първа резервна кредитна институция (банка)“ 

 

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 –  

 

 

I.  I. Финансови услуги „Свободни парични средства“ i.  

№ по 

ред 

подпок

азател 

 

Продукт/Услуга Предложение на 

участника 

ДА/НЕ 

Условия за 

предоставяне 

на услугата 

 1. Разплащателни сметки в лева, в т.ч.: ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

1 (1) Откриване 
ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

2 (2) Oбслужване ( ежемесечно) ДА Съгл. Прил. 

Общи 
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условия 

3 (3) Закриване  ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 

 

 

4 

 

5 

 

6 

(4) Лихвен процент по разплащателна сметка 

/годишен/: 

- при салдо по влога в края на лихвения ден до 100 000 

лева; 

- при салдо по влога в края на лихвения ден от 100 001 

лева до 300 000 лева 

- при салдо по влога в края на лихвения ден над 

300 001 лева 
 

ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 2. Депозитни сметки в лв., в т.ч. ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

7 (1) Откриване ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

8 (2) Oбслужване (ежемесечно) ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

9 (3) Закриване ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

16 

 

17 

 

 

18 

(4) Лихвен процент по депозитни сметки 

1-месечен До 500 000 

лева 

1-месечен От 500 001 

лева до 

1 000 000 лева 

1-месечен над 1 000 000 

лева 

3-месечен До 500 000 

лева 

3-месечен От 500 001 

лева до 

1 000 000 лева 

3-месечен над 1 000 0 0 

лева 

6-месечен До 500 000 

лева 

6-месечен От 500 001 

лева до 

1 000 000 лева 

6-месечен над 1 000 000 

лева 

ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 
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19 

 

20 

 

 

21 

12- месечен До 500 000 

лева 

12-месечен От 500 001 

лева до 

1 000 000 лева 

12-месечен над 1 000 000 

лева 
 

 

 

 

 ІІ Финансови услуги "Платежни и свързани услуги"                ДА 

                 II.1. Касови операции в лева 

Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 3. Внасяне на суми в брой по разплащателни 

сметки 

ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 (1) Банкноти  ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

22 1. до ………. BGN включително, без такса  ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 2. от ………. BGN ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

23 а) подредени по купюри  ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

24 б) неподредени по купюри  ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 (2) Монети: ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

25 1. до ……. Броя без такса ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 2. над …… броя ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

26 а) сортирани ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

27 б) несортирани ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 
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28 4. Внасяне на суми в брой по депозитни сметки или 

за погасяване на задължения към банката 

ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 5. Теглене на суми в брой от разплащателна сметка ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

29 (1) до ……. BGN  включително без такса  ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 (2) от ……. BGN  ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

30 1. с еднодневно предизвестие ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

31 2. без еднодневно предизвестие  ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 6. Теглене на суми в брой от депозитни сметки, не 

на падеж 

ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

32 (1) до ……. BGN  включително, без такса ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 (2) от ……. BGN  ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

33 1. с еднодневно предизвестие  ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

34 2. без еднодневно предизвестие  ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

35 7. Инкасиране на суми по сметки на Възложителя ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 II.2. Касови операции в чуждестранна валута                             ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 8. Внасяне на суми в брой по разплащателни: ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 (1) в USD, EUR ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

36 1. до …. USD/…  EUR включително, без такса ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 
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37 2. от …. USD/… EUR ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

38 (2) за всички останали валути ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

39 9. Внасяне на суми в брой по депозитни сметки/за 

погасяване задължения към банката 

ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 10. Теглене на суми в брой от разплащателни 

сметки без заявка: 

ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

40 (1) до …. USD/…. EUR включително, без такса ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

41 (2) от ….. USD/…. EUR и всички останали валути ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 11. Теглене на суми в брой от разплащателни 

сметки със заявка: 

ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

42 (1) до …. USD/… EUR включително, без такса 

(заявка 1 раб. ден предварително) 

ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

43 (2) за всички останали валути 

(заявка 1 раб. дни предварително) 

ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 12. Теглене на суми в брой от депозитни сметки, не 

на падеж 

ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

44 (1) до …. USD/…. EUR включително ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

45 (2) от ….. USD/…. EUR и всички останали валути ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 II.3. Преводи в лева                                                                           ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 13. Изходящ кредитен превод  ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 (1) чрез „БИСЕРА”: ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

46 1. нареден на хартиен носител ДА Съгл. Прил. 

Общи 
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условия 

47 2. нареден чрез услугата „Интернет банкиране” ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

48 3. нареден с многоредово преводно нареждане от/към 

Бюджета  

ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 (2) чрез „РИНГС”: ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

49 1. нареден на хартиен носител ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

50 2. нареден чрез услугата „Интернет банкиране“ ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

51 3. нареден с многоредово преводно нареждане от/към 

Бюджета  

ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

52 (3) вътрешнобанков превод ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 (4) допълнително събирани суми за касови преводи:  ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

53 до …. лева включително  ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

54 над …. лева ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 (5) Отмяна на изходящ кредитен превод (за наредени 

преводи с бъдещ вальор при възможност):  

ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

55 1. нареден чрез „БИСЕРА” ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

56 2. нареден чрез „РИНГС” ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

57 14. Входящ кредитен превод ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 15. Масово плащане (за всеки запис) ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 (1) Кредитен превод:  ДА Съгл. Прил. 

Общи 
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условия 

58 1. чрез „БИСЕРА” ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

59 2. чрез „РИНГС” ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

60 (2) Вьтрешнобанков превод ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 II.4. Преводи в чуждестранна валута                                             ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

61 16. Изходящ кредитен превод по нареждане на 

Възложителя  

ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 17. Експресен изходящ превод 

 

ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

62 (1) с кредитен вальор TOM  

 

ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 (2) с кредитен вальор SAME 

 

ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

 18. Входящ кредитен превод ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

63 (1) от ….до…EUR/USD – без такса ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

64 (2) над ….EUR/USD ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

65 19. (1) Връщане на получен превод по искане на 

Възложителя   

ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

66 (2) Връщане на получен превод за клиент на друга 

банка 

ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

67 (3) Връщане на получен в банката, но непостъпил по 

сметка на клиент SEPA-превод 

ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

68 20. Кредитни преводи в системата на банката ДА Съгл. Прил. 

Общи 

условия 

69 21. Допълнителна кореспонденция във връзка с ДА Съгл. Прил. 
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кредитни преводи (запитвания, рекламации, 

канцелиране, промени и др.) 

Общи 

условия 

 II.5. Картови операции                                                                     ДА Съгл. Прил. 

Общи условия 
 22. приемане на плащания с карти на залози 

за участиe в организираните от БСТ хазартни 

игри през виртуална среда чрез виртуално 

терминално устройство ПОС в режим он-

лайн: 

ДА 

7 вида  

дебитни карти 

и 

3 вида кредитни карти 

Съгл. Прил. 

Общи условия 

70 Чрез дебитни карта 

оценява се най-високия предложен от съответен 

участник процент /%/ от сумата на плащане за 

осъществяване на он-лайн залог 

ДА 

Maestro  

MasterCard Debit 

Visa Debit  

Visa Electron  

Boricа  

Cirrius Debit 

VPAY 

  

Съгл. Прил. 

Общи условия 

71 Чрез кредитна карта 

оценява се най-високия предложен от съответен 

участник процент /%/ от сумата на плащане за 

осъществяване на он-лайн залог 

ДА 

Visa Credit  

Mastercard Credit  

Transcard  

 

Съгл. Прил. 

Общи условия 

 III. Други, свръзани с и/или произтичащи от предоставяните депозитни 

и платежни услуги                                                                             ДА 

 

Съгл. Прил. 

Общи условия 

72 23. (1) Издаване на референция или удостоверение: ДА 

 

Съгл. Прил. 

Общи условия 

73 (2) Отговори на одиторски запитвания: ДА 

 

Съгл. Прил. 

Общи условия 

74 24. Вземане на корекционна операция (анулиране 

или сторниране) по искане на Възложителя по 

извършено счетоводно записване за всяка 

операция 

ДА 

 

Съгл. Прил. 

Общи условия 

 25. Изготвяне на справки по искане на клиент: ДА Съгл. Прил. 

Общи условия 

75 (1) За текущия месец ДА Съгл. Прил. 

Общи условия 
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76 (2) За текущата година ДА Съгл. Прил. 

Общи условия 

77 (3) За минали години ДА Съгл. Прил. 

Общи условия 

78 26. Фотокопие/препис на документ  ДА Съгл. Прил. 

Общи условия 

79 27. Проверка автентичността на банков документ 

(банков ангажимент) и оторизирани подписи  

ДА 

 

Съгл. Прил. 

Общи условия 

 

Декларираме, че не се поставят условия, обвързващи 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 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 поставят условия, които ще доведат до промяна в ценовата оферта.   
 

 

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

платформата за интернет банкиране –  

 

„Юробанк България“ АД предлага на своите клиенти модерно и сигурно 

електронно банкиране, базирано на последните постижения в информационните 

технологии. Електронното банкиране позволява извършването на всички видове 

банкови операции през Интернет.   

Системата за Електронното банкиране на „Юробанк България“ АД е изцяло 

интернет  базирана и работи в реално време. Услугата е налице 24 часа 7 дни в 

седмицата. 

Услугата Интернет банкиране на Юробанк България“ АД Ви предоставя 

сигурност, бързина и удобство при управлението на Вашите финанси.  

Сигурност 

За да може да отговори на високите критерии на потребителите, Юробанк 

България“ АД разработи и приложи уникална схема за сигурност, която може да 

предложи разнообразни варианти при подписване на активни операции. Това прави 

системата еднакво полезна както за физически лица, така и за средни и големи 

корпоративни клиенти. 

Сигурността е базирана на световно одобрения стандарт за защита на финансова 

информация - цифрови сертификати X 509 v3. 

 

Бързина 

Услугата предлага 24х7 работен цикъл, както и нареждане на трансфери, които 

да минават в реално време. Всяка промяна по статуса на Вашите сметки се отразява в 

момента, в който тя настъпва. 

Удобство 
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Получавате актуална информация и справки за Вашите сметки в реално време, 

без да е нужно да посещавате някои от нашите клонове. 

 

Прилагани способи за интернет банкиране – Предвидени защитни механизми:  

-  Правила за подписване с определяне на брой подписи от определени групи, 

дефинирани по интервали на сумите на преводите; 

-   Използване на цифрови сертификати за нареждане на преводи; 

-     Използване на КЕП /Квалифициран електронен подпис/ за нареждане на 

преводи; 

-   Дефиниране на индивидуални права за всеки потребител от компанията – права 

за виждане на сметки, справки по тях и създаване, подписване и изпращане на преводи;    

-     Достъп по криптиран канал https;          

-    Специализиран  инструмент за предотвратяване на измами, интегриран в 

приложението за Интернет банкиране, извършващ проверка на всяка една трансакция 

по специфични критерии; 

-     Банката прилага стриктно секюрити контроли на всички нива на услугата, 

съгласно международните и европейски стандарти. 

…….сочи се предлаганият от участника способ /програма за защита/  и се обосновава 

надежността му 

 

3. Срок за обслужване на плащанията, междубанкови – 1 работен ден.  
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 80 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: /Приложена Декларация за 

изградена клонова мрежа на „Юробанк България“ АД/  

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 – 10 броя /7 броя дебитни и 3 броя кредитни/ 

 

Дебитни карти –  

 

Maestro  

MasterCard Debit 

Visa Debit  

Visa Electron  

Boricа  

Cirrius Debit 

VPAY 
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Кредитни карти –  

 

Visa Credit  

Mastercard Credit  

Transcard  
 

        
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  

 

Юробанк България АД предлага на своите клиенти следните възможности за 

приеманене на плащания през Виртуален ПОС терминал в режим на online, а именно: 

 

 Посредством собствена платформа за Виртуален ПОС в режим на online – Даващ 

възможност за извършване на трансакция посредством 3D Secure  

 

 Посредством платформата за плащания на ePAY – обслужват се само карти 

издадени от български банки. 

 

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 – 1 работен ден 

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: 

 

8.1. Общи условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на юридически 

лица, еднолични търговци, дружества по закона за задълженията и договорите, 

бюджетни предприятия и чуждестранни търговски представителства в „Юробанк 

България“ АД* /Приети първоначално с решение на Изпълнителния комитет на 

„Юробанк България“ АД от 05.03.2009 г., с последно изменение от 27.12.2016 г./ 

* Приложените Общи условия имат информативен характер за предоставяните 

услуги и нямат за цел да поставят условия на Възложителя на поръчката. 
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Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е 

юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД): 

Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма: „Юробанк 

България“ АД /Акционерно дружество/, ЕИК 000694749 
 

Представляващи: Асен Василев Ягодин – Изпълнителен директор и член на УС 

 

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

 

и 

 

Милена Ивайлова Ванева – Прокурист 

 

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

 

Дата: 15.05.2017 г. 
 

*Предложението се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице, 

едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и 

договорите (ЗЗД). 

 

Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия) 

Подпис ……………………………….. 

Дата ……………………… 

 

Когато участникът няма определена правна форма: 

Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в 

обединението - име и фамилия) 

Подпис/и …………………………………. 

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко 

едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по 

ЗЗД, както и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма) 

 

Подпис/и ……………………………….. 

Дата ……………………… 

 

*Предложението се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко 

едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, 

които участват в обединението. 

Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия) 

 

Подпис ………………………………..  Дата ……………………… 


