
 

 

По Образец № 3 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА* 

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

 

Наименование на участника: „Централна кооперативна банка“ АД 
 

Наименование на поръчката: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАНКОВИ УСЛУГИ НА ДП 

„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. 

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

спортен тотализатор“ от втора резервна 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, 

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 допуска поставянето на условия, които ще доведат до промяна в ценовата 

оферта.   

 

Финансови услуги: Всички услуги, съгласно техническа спецификация по обособена 

позиция № III. „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор“ 

от втора резервна банкова институция“:  

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;  

Предоставяне до 300 броя реални терминални устройства ПОС, на места посочени от 

БСТ. Броят и местата, на които ще бъдат поставени терминалните устройства, ще бъдат 

определени със заявка от Възложителя. Терминалните устройства ПОС ще служат за 

приемане на плащания с дебитни и  карти и кредитни карти, за периода на действие на 

договора. Банката запазва собствеността върху предоставените устройства. 

  3. свързаните с посочените в т. 1 и т. 2 дейности и други услуги, при необходимост и 

поискване от ДП „Български спортен тотализатор“ 

 

В т.ч.: Откриване, обслужване, закриване и олихвяване на разплащателни и депозитни 

сметки в лева, касови операции в лева и чуждестранна валута, инкасиране на суми по 

сметки на БСТ (като Възложителят организира самостоятелно физическото инкасиране 

на суми от тотопунктовете си, като събраните суми се преброяват и внасят от 



 

 

лицензирано по ЗЧОД дружество, преброени, окомплектовани в пачки по 100, по 

купюри, като не се предвижда внасяне на монети. Честотата на инкасиране и градовете, 

в които ще се извършва внасяне на сумите ще бъдат съобщени след сключване на 

договор), преводи в лева и чуждестранна валута, картови операции, в т.ч. приемане на 

плащания с карти на залози за участие в организираните от БСТ хазартни игри през 

виртуална среда чрез виртуално терминално устройство ПОС в режим онлайн и 

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

игри през реално терминално устройство ПОС, други услуги, свързани с и/или 

произтичащи от предоставяните депозитни и платежни услуги    

„Централна кооперативна банка“ АД ще изпълнява финансовите услуги, предмет на 

настоящата поръчка и които ДП „Български спортен тотализатор” желае да ползва при 

спазване на относимите норми на българското законодателство. 

• За откриване на банкова сметка в „Централна кооперативна банка“ АД е 

необходимо представяне на Искане за откриване на банкова сметка (по образец), 

към което са приложени документите, изисквани от Банката  в съответствие с 

Наредба № 3 от 18.04.2018 г. на БНБ за условията и реда за откриване на платежни 

сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни 

инструменти. 

• Преди откриване на банковата сметка ЦКБ АД ще предостави за запознаване с 

тях „Общи условия на „Централна кооперативна банка“ АД към Рамков договор 

за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на 

платежни операции”, съдържащи предварителна информация, съгласно чл. 41 от 

Закона за платежните услуги и платежните системи и представляващи неразделна 

част от рамковия договор. 

• Откриването на банковата сметка ще се извърши след подписването между ЦКБ 

АД и ДП „Български спортен тотализатор” ЕАД на Рамков договор за откриване 

на разплащателна сметка. 

• ЦКБ АД ще изпълнява наредените платежни операции при спазване на Закона за 

платежните услуги и платежните системи, Наредба № 3 от 18.04.2018 г. на БНБ 

за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни 

операции и за използване на платежни инструменти, Валутния закон, Закона за 

мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му, както и други 

относими норми на българското законодателство. 

• ДП „Български спортен тотализатор” ще има право да се разпорежда с паричните 

средства по сметката чрез своя изпълнителен директор лично или чрез 

упълномощено/и от него лице/а, снабдено/и с изрично нотариално заверено/и 

пълномощно/и. Нотариално завереното пълномощно се представя на Банката в 

оригинал, като от него в Банката следва да бъде оставен оригинал, нотариално 

заверен препис или копие, заверено от представилия го пред Банката 

пълномощник и отговорен служител на Банката, като всеки от тях изписва 

саморъчно върху копието надпис „Вярно с оригинала”, своя подпис, пълните си 

имена по документ за самоличност, дата и място на заверката. Банката не носи 

отговорност при изпълнение на нареждания на пълномощник, чиито пълномощия 

са оттеглени, ако не е била уведомена предварително за това в писмена форма.  

• ЦКБ АД ще извършва плащания от банковата сметка само по нареждане или с 

предварително съгласие на титуляря до размера и при условията, поставени от 

титуляря на сметката, освен в случаите при принудително изпълнение по 

установения със закона ред. 

• Банката няма да изпълнява нареждания, които противоречат на закона, Общите 

условия на „Централна кооперативна банка” АД към Рамков договор за откриване 

и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции 

или условията за разпореждане със сметката. 

• Сумата по касови операции в лева и валута, до която не се дължи такса, 

представлява дневен лимит за всяка открита сметка.  



 

 

• За оферираните банкови услуги: „Издаване на референция или удостоверение”, 

„Отговори на одиторски запитвания”, „Изготвяне на справки по искане на 

клиент“ и „Фотокопие/препис на документ“ се дължи ДДС. 

• За всичко неупоменато в Ценово предложение на Централна кооперативна банка 

АД ще се прилага действащата Тарифа на ЦКБ АД и Правилата на Банката за 

съответния продукт/услуга, освен ако условията по същите не са обект на 

допълнително договаряне.   

• Банката ще предоставя справочна информация за движението и състоянието по 

сметките на ДП „Български спортен тотализатор” на хартиен носител или по 

електронна поща, както и ще предоставя възможност за извлечение от сметка в 

електронен вид, с възможност да бъде обработвано автоматично от Вашата 

счетоводна система чрез ползване на Интернет банкиране. 

• Стъпки за акцептирането на картови плащания на 3-D secure виртуален 

ПОС терминал на ДП „Български спортен тотализатор“: 

За имплементирането на услугата 3D Secure POS е необходимо следното: 

➢ Разкриване на разплащателна сметка; 

➢ Сключване на договор за предоставяне на услугата; 

➢ Предоставяне на техническата документация за имплементация. 
 

3D Secure е схема за автентикация при плащания чрез Интернет, която изисква 

участието на издателя, търговеца и картодържателят да бъде регистриран с издателя 

за извършване на платежния процес. 
 

Същественото при схемата 3D Secure е разделянето на отговорностите и 

обособяването на страните, участващи в платежния процес на три домена: 

➢ Домен на издателя; 

➢ Домен на акцептиращата страна; 

➢ Домен на комуникационата среда. 
 

Доменът на издателя включва системи и функции на издателя и картодържателите. 

Доменът на издателя отговаря за разгръщане на системата на издателя, която 

включва сървърите на enrolment, receipt ACS. Системата на издателя комуникира с 

merchant plug – ins и централизирания сървър,  който играе ролята на посредник 

между издателя и търговците. 
 

Акцептиращият домен включва системи и функции на акцептиращата страна и 

обслужваните от нея търговци. 
 

Комуникационният домен включва системи, функции и съобщения, които 

позволяват на домена на издателя и на акцептитащият домен помежду си в глобален 

мащаб. 

• В случай, че ДП „Български спортен тотализатор” се ползва услугата „CCB-

Online” (Интернет банкирането на ЦКБ АД) сигурността на транзакции през 

Интернет е напълно гарантирана. 

Услугата CCB Оnline е разработена в удобство на своите бизнес клиенти, като им 

позволява гъвкавост в управлението на сметки от множество потребители: 

➢ Представител по закон /с право да администрира/ - има право да изготвя, да 

подписва платежни документи и да следи движения и салда по сметки. 

➢ Титуляр /с право да администрира/ - има право да изготвя, да подписва платежни 

документи и да следи движения и салда по сметки. 

➢ Упълномощен с право да разпорежда - има право да изготвя, да подписва 

платежни документи и да следи движения и салда по сметки. 

➢ Упълномощен с право да въвежда платежни нареждания и гледа салда - има 

право да изготвя платежни документи и да следи движения и салда по сметки, но 

няма право да подписва  платежни нареждания в системата. 



 

 

➢ Упълномощен с право да въвежда платежни нареждания - има право само да 

изготвя платежни документи, без да ги подписва и няма право да следи движения 

и салда по сметки. 

 

За удобство на своите клиенти ЦКБ АД осигурява екип от специалисти, 

който може да посети клиента на място и му окаже необходимото съдействие при 

използване на услугата 

 

• Необходими минимални технически изисквания за ползване на CCB Online:  

➢ компютър с инсталирана кирилизирана операциона система Windows 98/Me/2000 

SP4/Xp SP2/2003/Vista/7;  

➢ браузер Internet Explorer 7 или по-висока версия, Firefox 3 или по-висока версия;  

➢ Интернет достъп с минимален капацитет на линията поне 56 kbps.  

➢ Ако ползвате Internet Explorer е нужно да имате инсталиран High Encryption Pack. 

 

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

за интернет банкиране:  

 С цел повишаване степента на сигурност услугата CCB Online е достъпна 

само чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП), като за преводи към нови 

получатели и при масови плащания се генерира и еднократна парола (sms-код). 

Системата CCB Online позволява регистрация на електронни подписи, издадени 

от всички лицензирани издатели на удостоверителни услуги на територията на 

РБългария.  

 За защита на  информацията и съобразно стандартите, CCB Online използва 

следните 10 (десет) броя предвидени защитни механизми, осигуряващи надеждност 

на платформата за интернет банкиране: 

1. Програма за защита на достъпа чрез Квалифициран електронен подпис, 

потребителско име и парола;  

2. Програма за активно следене на пакетите и мониторинг на WEB трафика 

Fortinet Firewall;  

3. Extended Validation SSL сертификат, издаден през процедура, включваща 

валидация по домейн, както и задълбочена валидация на организацията, за която ще се 

издава сертификата- адрес по регистрация, адрес на офис, телефони, състояние на 

организацията и др.;  

4. ЦКБ АД гарантира сигурността на данните, като криптира данните с 256 bits 

криптация и 2048 bits root certificate, които са с най-високо ниво на сигурност; 

5. Въвеждане на парола за всяка активна транзакция; 

6. Използване на еднократни кодове получавани по алтернативен ел. канал – 

SMS; 

7. Записване на системна информация относно работата на потребителя през 

Интернет (последно IP, време час и др.) 

8. Мониторинг на преводи през системата РИНГС към нови получатели; 

9. Защита от опит за вход с динамично IP; 

10. Текуща сесия – 10 минути. 

 

Освен KEП, с който работи електронното банкиране на ЦКБ АД към момента, 

предстои да се внедри опция за потвърждаване на превод с биометрични данни през 

приложението CCB Mobile през м. Септември 2020 г. 

 

3. Срок за обслужване на плащанията, междубанкови - 0 (нула) работни дни  

„Централна кооперативна банка” АД обслужва плащанията веднага след постъпване и 

незабавно след нареждането им по електронен път чрез платформата за интернет 

банкиране CCB Online, без ограничение на часовете. 

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/downloads/ie


 

 

 

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

настоящата поръчка – общо 152 (сто петдесет и два) броя населени места в страната, 

в които ще  разполагаме с клонове/офиси/поделения, др. под., чрез които ще 

предоставяме услугите, предмет на настоящата поръчка, в следните населени места: 

Приложен към настоящото Списък – декларация за клонова мрежа на „Централна 

кооперативна банка“ АД.  

  

5. Картови продукти – 44 (четиридесет и четири) броя /5.1. + 5.2./ 

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

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 

 

Дебитни карти:  

Вид 1 Maestro издадени в България и EU 

Вид 2 MasterCard DEBIT издадени в България и EU 

Вид 3 VISA DEBIT издадени в България и EU 

Вид 4 VPAY издадени в България и EU 

Вид 5 VISA Electron издадени в България и EU 

Вид 6 Bcard издадени в България  

Вид 7 Maestro издадени в чужбина 

Вид 8 MasterCard DEBIT издадени в чужбина 

Вид 9 VISA DEBIT издадени в чужбина 

Вид 10 VPAY издадени в чужбина 

Вид 11 VISA Electron издадени в чужбина 

Вид 12 Transcard издадени в България 

 

Кредитна карта: 

Вид 13 MasterCard издадена в България и EU 

Вид 14 VISA издадена в България и EU 

Вид 15 Diners издадена в България и EU 

Вид 16 Discover издадена в България и EU 

Вид 17 MasterCard издадена в чужбина 

Вид 18 VISA издадена в чужбина 

Вид 19 Diners издадена в чужбина 

Вид 20 Discover издадена в чужбина 

Вид 21 MasterCard business 

Вид 22 VISA business 

 

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

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

игри през реално терминално устройство ПОС.  

 

Дебитни карта:  

Вид 1 Maestro издадени в България и EU 

Вид 2 MasterCard DEBIT издадени в България и EU 

Вид 3 VISA DEBIT издадени в България и EU 

Вид 4 VPAY издадени в България и EU 

Вид 5 VISA Electron издадени в България и EU 

Вид 6 Bcard издадени в България  

Вид 7 Maestro издадени в чужбина 

Вид 8 MasterCard DEBIT издадени в чужбина 



 

 

Вид 9 VISA DEBIT издадени в чужбина 

Вид 10 VPAY издадени в чужбина 

Вид 11 VISA Electron издадени в чужбина 

Вид 12 Transcard издадени в България 

 

Кредитна карта: 

Вид 13 MasterCard издадена в България и EU 

Вид 14 VISA издадена в България и EU 

Вид 15 Diners издадена в България и EU 

Вид 16 Discover издадена в България и EU 

Вид 17 MasterCard издадена в чужбина 

Вид 18 VISA издадена в чужбина 

Вид 19 Diners издадена в чужбина 

Вид 20 Discover издадена в чужбина 

Вид 21 MasterCard business 

Вид 22 VISA business 

 

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

„Централна кооперативна банка“ АД предлага осигуряване на 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 чрез: 

повече от една/допълнителна/ парола/код за сигурност на клиент (3D secure)  
 

 ЦКБ АД предоставя виртуални терминали, които използват схемата 3D Secure.                       

3D Secure e схема, която изисква участието на издателя, търговеца и картодържателя за 

да бъде извършен платежния процес. 
 

 От началото на м. Септември 2020 г. ЦКБ АД ще внедри стандарт за задълбочено 

установяване идентичността на клиента (ЗУИК) и 3D Secure при извършване на 

електронни разплащания.  
 

 Това означава, че при разплащане с банкови карти на виртуалните терминали на 

ЦКБ АД ще се покриват следните стандарти за установяване на самоличността: 

 

▪ Биометрична автентикация 

▪ Динамична парола 

▪ Статична парола  

 

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

тях лихви - 0 (нула) работни дни 

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

деня следващ този на подаване искането  

 

8. Срок за предоставяне на реални терминални устройства ПОС – до 300 броя, общо 

по обособени позиции  I, II и III, след писмена заявка на възложителя, определяща броя 

и местата, на които ще бъдат поставени – 30 (тридесет) календарни дни.  

 

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

предмета на поръчката: Срокът на валидност на офертата на „Централна кооперативна 

банка“ АД е 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти. 

 

 

 

 



 

 

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  

„Централна кооперативна банка“ АД 

Представляващ/и ……………---………………….. (име и фамилия) 

Подпис/и ……………---………………….. 

Дата …………---…………… 

 

*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 Александър Попов (име и фамилия) 

 
Подписът е заличен на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС 2016/679)/             
 

 

 

 

Подпис ……………………………….. 

Дата 14.07.2020 г. 

 

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 ………---……………… 


