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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:  

„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 Дами и Господа, 

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на настоящата 

обществена поръчка, по обособена позиция № II: „Предоставяне на финансови 

услуги на ДП „Български спортен тотализатор от първа резервна кредитна 

институция (банка)“ 

 

I.Финансови услуги „Свободни парични средства“ 

Продукт/Услуга Размер на таксата – във 

валута или лихвен процент 

1. Разплащателни сметки, в т.ч.:  

(1) Откриване 
0.00 BGN /нула лева/ 

(2) Oбслужване ( ежемесечно) 5.00 BGN /пет лева/ 

(3) Закриване  0.00 BGN /нула лева/ 

(4) Лихвен процент по разплащателна сметка /годишен/  

- При салдо по влога в края на лихвения ден до 100 000 лева 0.02 % /нула цяло и нула два 

процента/ 

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

до 300 000 лева 

0.01 % /нула цяло и нула един 

процент/ 

- При салдо по влога в края на лихвения ден над 300 001 лева 0.01 % /нула цяло и нула един 

процент/ 
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2. Депозитни сметки  

(1) Откриване 0.00 BGN /нула лева/ 

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

(3) Закриване 0.00 BGN /нула лева/ 

(4) Лихвен процент по депозитна сметка: 

1-месечен До 500 000 лева 0.01 % /нула цяло и нула един процент/ 

1-месечен От 500 001 лева до 

1 000 000 лева 
0.01 % /нула цяло и нула един процент/ 

1-месечен над 1 000 000 лева 0.02 % /нула цяло и нула два процента/ 

3-месечен До 500 000 лева 0.04 % /нула цяло и нула четири процента/ 

3-месечен От 500 001 лева до 

1 000 000 лева 
0.05 % /нула цяло и нула пет процента/ 

3-месечен над 1 000 000 лева 0.05 % /нула цяло и нула пет процента/ 

6-месечен До 500 000 лева 0.05 % /нула цяло и нула пет процента/ 

6-месечен От 500 001 лева до 

1 000 000 лева 
0.08 % /нула цяло и нула осем процента/ 

6-месечен над 1 000 000 лева 0.10 % /нула цяло и десет процента/ 

12- месечен До 500 000 лева 0.10 % /нула цяло и десет процента/ 

12-месечен От 500 001 лева до 

1 000 000 лева 
0.15 % /нула цяло и петнадесет процента/ 

12-месечен над 1 000 000 лева 0.20 % /нула цяло и двадесет процента/ 
 

ІІ Финансови услуги "Платежни и свързани услуги" 

II.1. Касови операции в лева 

3. Внасяне на суми в брой по разплащателни сметки  

(1) Банкноти   

1. до 15 000 BGN включително 0.00 BGN /нула лева/ 

2. от 15 000 BGN  

а) сортирани 0.10 % /нула цяло и десет  

процента/ 

б) несортирани  0.10 % /нула цяло и десет 

процента 

(2) Монети:  

1. до 200 броя 0.00 BGN /нула лева/ 

2. над 200 броя  

а) сортирани 2.00 % /два процента/ 

б) несортирани 2.00 % /два процента/ 

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

погасяване на задължения към банката 

0.00 BGN /нула лева/ 
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5. Теглене на суми в брой от разплащателна сметка  

(1) до 15 000 BGN  включително  0.00 BGN /нула лева/ 

(2) от 15 000 BGN   

1. с еднодневно предизвестие  0.10 % /нула цяло и десет 

процента/ 

2. без еднодневно предизвестие  0.40 % /нула цяло и 

четиридесет процента/ 

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

(1) до 50 000 BGN  включително  0.00 BGN /нула лева/ 

(2) от 50 000 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 0.13 % /нула цяло и 

тринадесет процента/,  

но не повече от 130 BGN /сто и 

тридесет 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 15 000 USD/ 15 000 EUR включително  0.00 USD/EUR /нула щатски 

долара/евро/ 

2. от 15 000 USD/15 000 EUR 0.10 % /нула цяло и десет 

процента/ 

(2) за всички останали валути 0.10 % /нула цяло и десет 

процента/ 

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

задължения към банката 

0.00 BGN /нула лева/  

10. Теглене на суми в брой от разплащателни сметки без 

заявка: 

 

(1) до 10 000 USD/ 10 000 EUR включително 0.00 USD/EUR /нула щатски 

долара/евро/ 

(2) от 10 000 USD/10 000 EUR и всички останали валути 0.30 % /нула цяло и тридесет 

процента/ 

11. Теглене на суми в брой от разплащателни сметки със 

заявка: 

 

(1) до 15 000 USD/ 15 000 EUR включително 

(заявка 1 раб. ден предварително) 

0.10 % /нула цяло и десет 

процента/ 
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(2) за всички останали валути 

(заявка 1 раб. дни предварително) 

0.10 % /нула цяло и десет 

процента/ 

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

(1) до 50 000 USD/ 50 000 EUR включително 0.00 % /нула процента/ 

(2) от 50 000 USD/50 000 EUR и всички останали валути 0.10 % /нула цяло и десет 

процента/ 

II.3. Преводи в лева 

13. Изходящ кредитен превод   

(1) чрез „БИСЕРА”:  

1. нареден на хартиен носител 0.60 BGN /нула цяло и 

шестдесет лева/ 

2. нареден чрез услугата „Интернет банкиране” 0.40 BGN /нула цяло и 

четиридесет лева/ 

3. нареден с многоредово преводно нареждане от/към Бюджета   0.60 BGN /нула цяло и 

шестдесет лева/ 

(2) чрез „РИНГС”:  

1. нареден на хартиен носител 6.00 BGN /шест лева/ 

2. нареден чрез услугата „Интернет банкиране“ 4.00 BGN /четири лева/ 

3. нареден с многоредово преводно нареждане от/към Бюджета  6.00 BGN /шест лева/  

(3) вътрешнобанков превод: 0.00 BGN /нула лева/ 

(4) допълнително събирани суми за касови преводи:   

до 500 лева включително  3.00 BGN /три лева/ 

над 500 лева 2.00 % /два процента/ 

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

бъдещ вальор при възможност):  

 

1. нареден чрез „БИСЕРА” 0.00 BGN /нула лева/ 

2. нареден чрез „РИНГС” 0.00 BGN /нула лева/ 

14. Входящ кредитен превод 0.00 BGN /нула лева/ 

15. Масово плащане (за всеки запис)  

(1) Кредитен превод:   

1. чрез „БИСЕРА” 0.60 BGN /нула цяло и 

шестдесет лева/ 

2. чрез „РИНГС” 6.00 BGN /шест лева/ 

(2) Вьтрешнобанков превод 0.00 BGN /нула лева/ 
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II.4. Преводи в чуждестранна валута 

16. Изходящ кредитен превод по нареждане на Възложителя  0.03 % /нула цяло и нула 

три процента/ 

17. Експресен изходящ превод   

(1) С кредитен вальор ТОМ 0.03 % /нула цяло и нула 

три процента/ 

(2) С кредитен вальор SAME 0.03 % /нула цяло и нула 

три процента/ 

18. Входящ кредитен превод  

(1) от…до EUR/USD /без ограничение в размера/ 0.00 EUR/USD /нула 

евро/щатски долара/ 

(2) над…EUR/USD /без ограничение в размера/ 0.00 EUR/USD /нула 

евро/щатски долара/ 

19. (1) Връщане на получен превод по искане на Възложителя   0.10 % /нула цяло и десет 

процента/ 

(2) Връщане на получен превод за клиент на друга банка 0.10 % /нула цяло и десет 

процента/ 

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

SEPA-превод 

0.00 % /нула процента/ 

20. Кредитни преводи в системата на банката 0.00 % /нула процента/ 

21. Допълнителна кореспонденция във връзка с кредитни преводи 

(запитвания, рекламации, канцелиране, промени и др.) 

0.00 EUR/USD /нула 

евро/щатски долара/ 

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 Maestro  (издадени от Пощенска банка);   

 

 

Вид 2 Maestro  (издадени от български банки); 
 

 

Вид 3 Maestro  (издадени от чужди банки); 

 

 

Вид 4 MasterCard Debit (издадени от Пощенска банка); 

 

 

Вид 5 MasterCard Debit (издадени от български банки); 

 

% от сумата на плащане: 

0.40% /нула цяло и 

четиридесет процента/  

за карта от Вид 1; 
0.40% /нула цяло и 

четиридесет процента/  
за карта от Вид 2; 
0.95% /нула цяло и 

деветдесет и пет процента/ 

за карта от Вид 3; 
0.55% /нула цяло и петдесет 

и пет процента/  

за карта от Вид 4; 
0.75% /нула цяло и 

седемдесет и пет процента/ 

за карта от Вид 5; 
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Вид 6 MasterCard Debit (издадени от чужди банки банки); 

 

 

Вид 7 Visa Debit (издадени от Пощенска банка);              

 

 

 

Вид 8  Visa Debit (издадени от български банки); 

 

 

 

Вид 9  Visa Debit (издадени от чужди банки); 

 

 

Вид 10 Visa Electron (издадени от Пощенска банка);          

 

 

 

Вид 11 Boricа (издадени от български банки); 

 

 

Вид 12  Cirrius Debit (издадени от български банки); 

 

 

 

Вид 13  VPAY(издадени от български банки); 

 

 

 

Вид 14  VPAY(издадени от чужди банки); 
 

 

 

0.95% /нула цяло и 

деветдесет и пет процента/ 

за карта от Вид 6; 
 

0.55% /нула цяло и петдесет 

и пет процента/ 

за карта от Вид 7; 
 

0.75% /нула цяло и 

седемдесет и пет процента/ 

за карта от Вид 8; 
 

0.95% /нула цяло и 

деветдесет и пет процента/  
за карта от Вид 9; 
0.55% /нула цяло и петдесет 

и пет процента/ 

за карта от Вид 10; 
 

0.40% /нула цяло и 

четиридесет процента/ 

за карта от Вид 11; 
 

0.75% /нула цяло и 

седемдесет и пет процента/ 

за карта от Вид 12; 
 

0.75% /нула цяло и 

седемдесет и пет процента/ 

за карта от Вид 13; 
 

0.95% /нула цяло и 

деветдесет и пет процента/ 

за карта от Вид 14; 

Чрез кредитна карта: 

Вид 1 Visa Credit (издадени от Пощенска банка); 

 

 

Вид 2 Visa Credit (издадени от български банки); 

 

 

 

Вид 3 Visa Credit (издадени от чужди банки);   

 

 

 

 

 

% от сумата на плащане: 

0.65% /нула цяло и 

шестдесет и пет процента/ 

за карта от Вид 1; 
 

0.75% /нула цяло и 

седемдесет и пет процента/ 

за карта от Вид 2; 
 

0.95% /нула цяло и 

деветдесет и пет процента/ 

за карта от Вид 3; 
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Вид 4 Mastercard Credit (издадени от Пощенска банка);         

 

 

 

Вид 5 Mastercard Credit (издадени от български банки);         

 

 

 

Вид 6 Mastercard Credit (издадени от чужди банки);         

 

 

 

Вид 7 Transcard (издадени от български банки);  

0.65% /нула цяло и 

шестдесет и пет процента/ 

за карта от Вид 4; 
 

 

0.75% /нула цяло и 

седемдесет и пет процента/ 

за карта от Вид 5; 
 

0.95% /нула цяло и 

деветдесет и пет процента/ 
за карта от Вид 6; 
 

0.75% /нула цяло и 

седемдесет и пет процента/ 

за карта от Вид 7; 

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

23. (1) Издаване на референция или удостоверение: 0.00 BGN /нула лева/ 

(2) Отговори на одиторски запитвания: 0.00 BGN /нула лева/ 

24. Вземане на корекционна операция (анулиране или сторниране) 

по искане на Възложителя по извършено счетоводно записване за 

всяка операция 

 

0.00 BGN /нула лева/ 

25. Изготвяне на справки   

(1) За текущия месец 0.00 BGN /нула лева/ 

(2) За текущата година 0.00 BGN /нула лева/ 

(3) За минали години 0.00 BGN /нула лева/ 

26. Фотокопие/препис на документ  0.00 BGN /нула лева/ 

27.Проверка автентичността на банков документ (банков 

ангажимент) и оторизирани подписи  

10.00 BGN /дeсет лева/  

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:…. 
 

Дата: 15.05.2017 г. 


