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Образец № 8 
Документ задължително се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, поставен в опаковката. 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ * 

съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 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 Дами и Господа, 

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на настоящата 

обществена поръчка, по обособена позиция „Предоставяне на банкови услуги на ДП 

„Български спортен тотализатор от основна банкова институция“ 

 

I.Финансови услуги „Свободни парични средства“ 

Продукт/Услуга Размер на таксата – 

във валута или 

лихвен процент 

1. Разплащателни сметки, в т.ч.:  
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(1) Откриване 
BGN 0.00 (нула) 

(2) Oбслужване ( ежемесечно) BGN 0.00 (нула) 

(3) Закриване  BGN 0.00 (нула) 

(4) Лихвен процент по разплащателна смека /годишен/  

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

лева 

0.00 %(нула процента) 

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

лева до 300 000 лева 

0.00 %(нула процента) 

- При салдо по влога в края на лихвения ден над 

300 001 лева 

% 

2. Депозитни сметки  

(1) Откриване BGN 0.00 (нула) 

(2) Oбслужване (ежемесечно) BGN 0.00 (нула) 

(3) Закриване BGN 0.00 (нула) 

(4) Лихвен процент по депозитна сметка: 

1-месечен До 500 000 лева 0.00 % (нула процента) 

1-месечен От 500 001 лева до 

1 000 000 лева 

0.00%(нула процента) 

1-месечен над 1 000 000 лева 0.00% (нула процента) 

3-месечен До 500 000 лева 0.00%(нула процента) 

3-месечен От 500 001 лева до 

1 000 000 лева 

0.00%(нула процента) 

3-месечен над 1 000 000 лева 0.00%(нула процента) 

6-месечен До 500 000 лева 0.00%(нула процента) 

6-месечен От 500 001 лева до 

1 000 000 лева 

0.00%(нула процента) 

6-месечен над 1 000 000 лева 0.00%(нула процента) 

12- месечен До 500 000 лева 0.00%(нула процента) 

12-месечен От 500 001 лева до 

1 000 000 лева 

0.00%(нула процента) 

12-месечен над 1 000 000 лева 0.00%(нула процента) 
 

ІІ Финансови услуги "Платежни и свързани услуги" 

II.1. Касови операции в лева 
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3. Внасяне на суми в брой по разплащателни сметки  

(1) Банкноти   

1. до ………. BGN включително Сочи се сума до която 

не се начислява такса 

– 50 000 (петдесет 

хиляди) BGN 

2. от ………. BGN 50 000 (петдесет 

хиляди) BGN 

а) сортирани 0.20% (нула цяло и 

двадесет процента) 

б) несортирани  0.20% (нула цяло и 

двадесет процента) 

(2) Монети:  

1. до ……. Броя Сочи се сума до която 

не се начислява такса 

– 50 (петдесет) броя 

2. над …… броя 50 (петдесет) броя 

а) сортирани 1.50% (едно цяло и пет 

процента) 

б) несортирани 1.50% (едно цяло и пет 

процента) 

4. Внасяне на суми в брой по депозитни сметки или за 

погасяване на задължения към банката 

0.00 BGN 

5. Теглене на суми в брой от разплащателна сметка  

(1) до ……. BGN  включително  Сочи се сума до която 

не се начислява такса 

– 10 000 BGN 
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(2) от ……. BGN  10 000 BGN 

1. с еднодневно предизвестие  0.40% 

2. без еднодневно предизвестие  0.40% 

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

падеж 

  

(1) до ……. BGN  включително  Сочи се сума до която 

не се начислява такса 

(2) от ……. BGN   

1. с еднодневно предизвестие  0.00 %(нула процента) 

2. без еднодневно предизвестие  0.00 %(нула процента) 

7. Инкасиране на суми по сметки на Възложителя 0.20%( нула цяло и 

двадесет стотни 

процента), но не 

повече от 200 BGN 

(двеста лева) 

II.2. Касови операции в чуждестранна валута 

8. Внасяне на суми в брой по разплащателни и особени 

сметки: 

 

(1) в USD, EUR   

1. до …. USD/…  EUR включително  Сочи се сума до която 

не се начислява такса 

– 5 000 EUR/USD 

2. от …. USD/… EUR Над 5 000 (пет хиляди) 

EUR/USD  - 0.00% 

(нула процента) 

(2) за всички останали валути 0.00% (нула процента) 
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9. Внасяне на суми в брой по депозитни сметки/за 

погасяване задължения към банката 

0.00 (нула) BGN  

10. Теглене на суми в брой от разплащателни сметки без 

заявка: 

 

(1) до …. USD/…. EUR включително Сочи се сума до която 

не се начислява такса - 

5 000 EUR/USD 

(2) от ….. USD/…. EUR и всички останали валути Над 5 000 (пет хиляди) 

EUR/USD  - 0.00% 

(нула процента) 

11. Теглене на суми в брой от разплащателни сметки със 

заявка: 

 

(1) до …. USD/… EUR включително 

(заявка 1 раб. ден предварително) 

До 5 000 (пет хиляди)  

EUR/USD – 0.00% 

(нула процента) 

(2) за всички останали валути 

(заявка 1 раб. дни предварително) 

До 5 000 (пет хиляди)  

EUR/USD – 0.00% 

(нула процента) 

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

падеж 

 

(1) до …. USD/…. EUR включително 0.00%( нула процента) 

(2) от ….. USD/…. EUR и всички останали валути 0.00%(нула процента) 

II.3. Преводи в лева 

13. Изходящ кредитен превод   

(1) чрез „БИСЕРА”:  

1. нареден на хартиен носител 0.40 BGN 

(четиридесет 
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стотинки) 

2. нареден чрез услугата „Интернет банкиране” 0.40 BGN 

(четиридесет 

стотинки) 

3. нареден с многоредово преводно нареждане от/към Бюджета  4.50 BGN (четири 

лева и петдесет 

стотинки) 

(2) чрез „РИНГС”:  

1. нареден на хартиен носител 7.00 BGN (седем 

лева) 

2. нареден чрез услугата „Интернет банкиране“ 4.50 BGN (четири 

лева и петдесет 

стотинки) 

3. нареден с многоредово преводно нареждане от/към Бюджета  20.00 BGN 

(двадесет лева) 

(3) вътрешнобанков превод: 0.00 (нула) BGN 

(4) допълнително събирани суми за касови преводи:   

до …. лева включително  До 2 000 (две 

хиляди) BGN – 

0.00 (нула) BGN 

над …. лева Над 2 000 (две 

хиляди) BGN – 

0.30 % (нула цяло 

и тридесет 

процента) 

(5) Отмяна на изходящ кредитен превод (за наредени преводи с 

бъдещ вальор при възможност):  

 

1. нареден чрез „БИСЕРА” 0.00 (нула) BGN 
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2. нареден чрез „РИНГС” 0.00 (нула) BGN 

14. Входящ кредитен превод 0.00 (нула) BGN 

15. Масово плащане (за всеки запис)  

(1) Кредитен превод:   

1. чрез „БИСЕРА” 0.40 BGN 

(четиредесет 

стотинки) 

2. чрез „РИНГС” 4.50 BGN (четири 

лева и петдесет 

стотинки) 

(2) Вьтрешнобанков превод 0.00 (нула) BGN 

II.4. Преводи в чуждестранна валута 

16. Изходящ кредитен превод по нареждане на Възложителя  0.05% 

17. Експресен изходящ превод   

(1) С кредитен вальор ТОМ 0.05 % 

(2) С кредитен вальор SAME 0.10% 

18. Входящ кредитен превод  

(1) от…до EUR/USD 0.00 (нула) EUR 

(2) над…EUR/USD 0.00 (нула) EUR 

19. (1) Връщане на получен превод по искане на Възложителя   0.05% 

(2) Връщане на получен превод за клиент на друга банка 0.05% 

(3) Връщане на получен в банката, но не постъпил по сметка на 

клиент SEPA-превод 

0.05% 

20. Кредитни преводи в системата на банката 0,05% 

21. Допълнителна кореспонденция във връзка с кредитни преводи 25 EUR (двадесет 
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(запитвания, рекламации, канцелиране, промени и др.) и пет евро)  

II.5. Картови операции /попълва се при подаване на 

оферти САМО за обособени позиции I, II, III/ 

22. приемане на плащания с карти на залози за участи в 

организираните от БСТ хазартни игри през виртуална среда 

чрез виртуално терминално устройство ПОС в режим он-

лайн: 

 

Чрез дебитни карта:  

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 

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

Вид 7 MasterCard, издадена от банки в чужбина 

….. 
посочват се и се изброяват различните видове дебитни карти, чрез които се 

предоставя услугата 

% от сумата на 

плащане: 

0.80% (нула цяло 

и осемдесет 

процента) за карта 

от Вид 1; 

0.80%(нула цяло и 

осемдесет 

процента) за карта 

от Вид 2 

0.80%(нула цяло и 

осемдесет 

процента) за карта 

от Вид 3; 

1.20% (едно цяло 

и двадесет 

процента) за карта 

от Вид 4; 

1.20%(едно цяло и 

двадесет 

процента)  за 

карта от Вид 5; 

1.20%(едно цяло и 

двадесет 

процента)  за 

карта от Вид 6 

1.20%(едно цяло и 

двадесет 

процента)  за 

карта от Вид 7 

….. 
Посочва се поотделно 

за всеки вид карта, 

дължимото от 

Възложителя 

възнаграждение за 

услугата, който 

представлява % от 

сумата на плащане. 
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Чрез кредитна карта: 

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 и се изброяват различните видове кредитни карти, чрез 

които се предоставя услугата  

% от сумата на 

плащане: 

1.20%(едно цяло и 

двадесет 

процента)  за 

карта от Вид 1; 

1.20%(едно цяло и 

двадесет 

процента)  за 

карта от Вид 2 

1.20%(едно цяло и 

двадесет 

процента)  за 

карта от Вид 3 

1.20%(едно цяло и 

двадесет 

процента)  за 

карта от Вид 4 

….. 
Посочва се поотделно 

за всеки вид карта, 

дължимото от 

Възложителя 

възнаграждение за 

услугата, който 

представлява % от 

сумата на плащане. 

 

 

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

платежни услуги  

23. (1) Издаване на референция или удостоверение: 35 (тридесет и 

пет) BGN 

(2) Отговори на одиторски запитвания: 100 (сто) BGN 

24. Вземане на корекционна операция (анулиране или 

сторниране) по искане на Възложителя по извършено 

счетоводно записване за всяка операция 

 

0.00 (нула) BGN 

25. Изготвяне на справки   

(1) За текущия месец 0.00 (нула)BGN 
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(2) За текущата година 0.00 (нула)BGN 

(3) За минали години             0.00 (нула) 

BGN 

26. Фотокопие/препис на документ  1.00 (един) BGN 

27. Проверка автентичността на банков документ (банков 

ангажимент) и оторизирани подписи  

50.00 (петдесет) 

BGN 

 

Забележка:  

Всички числа се изписват и словом. В случай на несъответствие между число 

изписано цифром и словом, за вярна се приема изписаната словом.  

Оферти, в които е оставено празно място в полето за такса, ще се считат за 

отказ от изпълнение на услугите и ще бъдат отстранявани. 

Посочените тук цени включват абсолютно всички разходи на Изпълнителя по 

предоставяне на описаните финансови услуги, с изключение на ДДС, ако такова е 

дължимо. 

 

Друго: Няма  
      /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

Николай Кирилов Найденов 

Дата: 15.05.2017 г.       

Директор на Отдел “Публични 

институции“  

         

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

        Калинка Гергинова Иванова  

Мениджър “Публични 

институции“    

 

 
 


