
Приложение № 1  

 

Технически спецификации на поръчката: 

Финансовите услуги: 

1. свободни парични средства - депозити; разполагаеми средства, които е възможно да 

бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки; 

2. платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо;  

3. свързаните с посочените в т. 1 и т. 2 дейности, предоставяни от кредитни институции, 

следва да се предоставят при спазване на изискванията и ограниченията по чл. 13б от 

ПРПДТДДУК, от основна кредитна институция (банка), в случай, че нетната експозиция на 

БСТ към основната банка или първата резервна банка, или втората резервна банка 

надвишава 25 на сто от общия размер на паричните средства на БСТ. Нетната експозиция 

се изчислява в края на всеки месец на базата на салдата към последната дата на съответния 

месец. Нетна експозиция към банка е разликата между левовата равностойност на 

паричните средства на възложителя по сметки в дадена кредитна или финансова 

институция, независимо от техния вид, и левовата равностойност на размера на 

непогасената част от предоставените му заеми и откритите банкови гаранции, по които е 

наредител, от същата институция. В размера на паричните средства на възложителя не се 

включват паричните средства по сметки, върху които има наложен запор. 

Финансовите услуги по т.1, т. 2 и т. 3, като миминму трябва да обхващат: 

I. Финансови услуги „Свободни парични средства“ 

Продукт/Услуга  

1. Разплащателни сметки в лева, в т.ч.:  

(1) Откриване 
 

(2) Oбслужване   

(3) Закриване   

(4) Лихвен процент по разплащателна сметка /годишен/  

- При салдо в края на лихвения ден до 100 000 лева  

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

300 000 лева 

 

- При салдо в края на лихвения ден над 300 001 лева   

2. Депозитни сметки в лева, в т.ч.:  

(1) Откриване  

(2) Oбслужване   

(3) Закриване  

(4) Лихвен процент по депозитна сметка - за период от 1 м., 3 

м., 6 м. или 12 м.: 

 



а) Депозит в размер до 500 000 лева  

б) Депозит в размер от 500 001 лева до 1 000 000 лева  

в) Депозит в размер над 1 000 001 лева   

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 ………. BGN включително без такса  

2. от ………. BGN  

а) сортирани   

б) несортирани   

(2) Монети:  

1. до ……. Броя  

2. над …… броя  

а) сортирани  

б) несортирани  

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

погасяване на задължения към банката 

 

5. Теглене на суми в брой от разплащателна сметка  

(1) до ……. BGN  включително без такса  

(2) от ……. BGN   

1. с еднодневно предизвестие   

2. без еднодневно предизвестие   

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

падеж 

 

(1) до ……. BGN  включително без такса  

(2) от ……. BGN   

1. с еднодневно предизвестие   

2. без еднодневно предизвестие   

7. Инкасиране на суми по сметки на Възложителя  



II.2. Касови операции в чуждестранна валута 

8. Внасяне на суми в брой по разплащателни сметки:  

(1) в USD, EUR  

1. до …. USD/…  EUR включително без такса  

2. от …. USD/… EUR  

(2) за всички останали валути  

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

погасяване задължения към банката 

 

10. Теглене на суми в брой от разплащателни сметки без 

заявка: 

 

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

(2) от ….. USD/…. EUR и всички останали валути  

11. Теглене на суми в брой от разплащателни сметки със 

заявка: 

 

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

(заявка 1 раб. ден предварително) 

 

(2) за всички останали валути 

(заявка 1 раб. ден предварително) 

 

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

падеж 

 

(1) до …. USD/…. EUR включително   

(2) от ….. USD/…. EUR и всички останали валути  

II.3. Преводи в лева 

13. Изходящ кредитен превод   

(1) чрез „БИСЕРА”:  

1. нареден на хартиен носител  

2. нареден чрез услугата „Интернет банкиране”  

3. нареден с многоредово преводно нареждане от/към Бюджета   

(2) чрез „РИНГС”:  

1. нареден на хартиен носител  



2. нареден чрез услугата „Интернет банкиране“  

3. нареден с многоредово преводно нареждане от/към Бюджета   

(3) вътрешнобанков превод:  

(4) допълнително събирани суми за касови преводи:   

до …. лева включително   

над …. лева  

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

бъдещ вальор при възможност):  

 

1. нареден чрез „БИСЕРА”  

2. нареден чрез „РИНГС”  

14. Входящ кредитен превод  

15. Масово плащане (за всеки запис)  

(1) Кредитен превод:   

1. чрез „БИСЕРА”  

2. чрез „РИНГС”  

(2) Вьтрешнобанков превод  

II.4. Преводи в чуждестранна валута 

16. Изходящ кредитен превод по нареждане на Възложителя   

17. Експресен изходящ превод   

(1) с кредитен вальор TOM  

(2) с кредитен вальор SAME  

18. Входящ кредитен превод  

(1) от………до………EUR/USD – без такса  

(2) над………EUR/USD   

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

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

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

клиент SEPA-превод 

 

20. Кредитни преводи в системата на банката  



21. Допълнителна кореспонденция във връзка с кредитни преводи 

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

  

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

платежни услуги  

23. (1) Издаване на референция или удостоверение:  

(2) Отговори на одиторски запитвания:  

24. Вземане на корекционна операция (анулиране или 

сторниране) по искане на Възложителя по извършено 

счетоводно записване за всяка операция 

 

25. Изготвяне на справки по искане на клиент:  

(1) За текущия месец  

(2) За текущата година  

(3) За минали години  

26. Фотокопие/препис на документ   

27. Проверка автентичността на банков документ (банков 

ангажимент) и оторизирани подписи  

 

 

При изготвяне на техническата си оферта, участниците нямат право:  

т. 1. да поставят 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 

такива суми;  

т. 2. да поставят условие към Възложителя да се задължи да се откаже предварително 

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

изисква изрично такова;  

т. 3. да  поставят условия, които ще доведат до промяна в ценовата оферта. 

 

При наличието на някое от гореизброените условия в техническа оферта на участник, 

Възложителят има право да ги отстрани поради несъответствие с предварително 

обявените изисквания на документацията на обществената поръчка. 
 


