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Образец № 3 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА* 

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

 

Наименование на участника:  ИНВЕСТБАНК АД  

 

 

Наименование на поръчката: Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български 

спортен тотализатор“, обособена позиция II. „Предоставяне на банкови услуги на ДП 

Български спортен тотализатор“ първа резервна банкова институция“ 

 

По обособена позиция № обособена позиция II. „Предоставяне на банкови услуги на ДП 

Български спортен тотализатор“ първа 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: 

 

1. Разплащателни сметки в лева, в т.ч.:  Откриване, Oбслужване (ежемесечно), Закриване, 

Лихвен процент по разплащателна сметка 

2. Депозитни сметки в лв., в т.ч. Откриване, Oбслужване (ежемесечно), Закриване, 

Лихвен процент по депозитни сметки 

3. Внасяне на суми в брой по разплащателни сметки в банкноти и в монети 

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 

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

7. Инкасиране на суми по сметки на Възложителя 

8. Внасяне на суми в брой по разплащателни сметки във валута 

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

10. Теглене на суми във валута в брой от разплащателни сметки без заявка и със заявка 

12. Теглене на суми във валута в брой от депозитни сметки, не на падеж 
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13. Преводи в лева - Изходящ вътрешнобанков превод, междубанков превод в лева чрез 

„Бисера“ и чрез „Рингс“, нареден на хартиен носител, чрез услугата „Интернет 

банкиране”, нареден с многоредово преводно нареждане от/към Бюджета, Изходящ 

кредитен превод в лева чрез Рингс, Отмяна на изходящ кредитен превод (за наредени 

преводи с бъдещ вальор при възможност) нареден чрез „БИСЕРА” и чрез „РИНГС” 

14. Входящ кредитен превод в лева и валута 

15. Масово плащане (за всеки запис) 

16. Преводи в чуждестранна валута 

17. Експресен изходящ превод с кредитен вальор TOM и с кредитен вальор SAME 

19. Връщане на получен превод по искане на Възложителя , връщане на получен превод 

за клиент на друга банка, връщане на получен в банката, но непостъпил по сметка на 

клиент SEPA-превод 

20. Допълнителна кореспонденция във връзка с кредитни преводи (запитвания, 

рекламации, канцелиране, промени и др.) 

21. Картови операции-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, чрез кредитна карта, приемане на 

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

реално терминално устройство ПОС чрез дебитна карта и чрез кредитна карта 

22. Издаване на референция или удостоверение: Отговори на одиторски запитвания, 

вземане на корекционна операция (анулиране или сторниране) по искане на Възложителя 

по завършено счетоводно записване за всяка операция, изготвяне на справки по искане 

на клиент за текущия месец, за текущата година, за минали години; Фотокопие/препис 

на документ; Проверка автентичността на банков документ (банков ангажимент) и 

оторизирани подписи 

 

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.   

 

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

за интернет банкиране - …….сочи се предлаганият от участника способ /програма 

за защита/  и се обосновава надеждността му: 

 

Платформата за интернет банкиране е осигурена от 5 (пет) защитни механизми, 

както следва: 
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➢ Първо ниво – паролата към потребителското име, която се предава по защитена 

връзка (използвайки RSA алгоритъм); 

➢ Второ ниво – за допълнителна сигурност и избягване на атаки от типа “Brute 

force“ е интегрирана допълнителна защита чрез автоматично генериран буквено-цифров 

код “Captcha” (съкращение от „Completely Automated Public Turing test to tell Computers 

and Humans Apart“, което преведено означава “напълно автоматизирана проверка за 

разграничаване на човек от компютър”), който не може да се разчете автоматично от 

програма, а само от човек; 

➢ Трето ниво – Подписването на транзакции в системата за Интернет банкиране се 

извършва посредством еднократен iTAN - код. Това е 8 буквено-цифрени код, доставян 

чрез безплатен SMS на регистриран в системата на Банката от потребителя телефонен 

номер. Всеки iTAN - код е уникален за конкретната транзакция и има ограничено време 

на валидност. 

➢ Четвърто ниво – Възможност за двуфакторно подписване на транзакциите в 

системата за Интернет банкиране. Изпълнението на всяка транзакция става само след 

подписването й с iTAN и Цифров сертификат (КЕП /Квалифициран Електронен Подпис/, 

издаван срещу заплащане на клиента от оторизираните доставчици за България или 

безплатно издавания от Банката Банков сертификат за интернет банкиране). 

Използването на КЕП/Банков сертификат не е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, а се предоставя 

безплатно при поискване от страна на потребителя. 

➢ Пето ниво – Банката предлага на клиентите си Списък с уникални TAN 

(Transaction Authorization Number) кодове на хартия и условия за тяхното използване. 

Това е мярка, елиминираща възможността „хакер“ да извърши злонамерени действия. 

TAN кодовете са допълнителни средства за електронно идентифициране и защита. Те се 

издават само при заявка от страна на клиента. Получават се лично в стартовия пакет за 

активация или по-късно при поискване от клиента. TAN кодовете се въвеждат при 

нареждане на плащания, като всеки TAN - код е уникален, използва се еднократно, след 

което е невалиден. Използването на Списък с уникални TAN - кодове на хартия е 

безплатно за клиентите при поискване от тяхна страна, но не е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. 

➢ Платформата за интернет банкиране има възможност за работа с 

квалифициран електронен подпис. 

Банката предлага SMS известяване за направени преводи. Допълнителна 

функционалност, която може да бъде активирана по желание на клиента/потребителя. 

Чрез нея клиента получава информация в реално време за входящи и изходящи преводи 

от неговата сметка/сметки.  

 

3. Срок за обслужване на плащанията, междубанкови – 1 (един) 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  

 
ПРЕВОДИ В BGN 

Носител Платежна система 
Срок на депозиране/приемане 

на нареждането 

Дата на 

изпълнение 

на хартия  Бисера/Рингс До 16:30 чеса Същия работен 

ден 
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чрез интернет 

банкиране 

Вътрешнобанкови До 18:00 часа Същия работен 

ден 

 

 

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

настоящата поръчка – общо 39 (тридесет и девет) 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, съгласно 

Приложение към т.4 - Приложение №1, СПИСЪК за банковите клонове / офиси / 

финансови центрове или представителства на Инвестбанк“ АД 

 

По тази точка от предложението си участникът може да прецени да изнесе 

подробните данни в отделен списък – приложение към настоящото; обстоятелството 

се отбелязва съответно и документът се прилага. 

 

 

5. Картови продукти –………..брой /5.1. + 5.2./  

Банката приема плащания на виртуален и реален ПОС терминал със следните 

брандове карти:  Борика/Bcard, Visa, Mastercard, Diners, Discovery – 10 броя /5.1 (5 бр.) 

+5.2 (5 бр.)/ 

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 

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.  

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 

…….. 

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 

 

Банката е сертифицирана в услугата 3D Secure чрез която осигурява най-високо 

ниво на сигурност. В тази връзка сме предприели следните стъпки: 

В съответствие с разширената Директива на Европейския съюз относно платежните 

услуги 2015/2366 и „Законът за платежните услуги и платежните системи“ (ЗПУПС), Вие 

като е-търговци и страна в процеса на електронната търговия,  e необходимо  да 
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предприемете необходимите действия за преминаването към протокола EMV 3DS, 

следва да направите промени на Вашия сайт. 

Като първа стъпка разработчикът на Вашия сайт за електронна търговия трябва да се 

запознае с Инструкция за е-Commerce търговци (прикачен документ e-Commerce CGI 

Interface-v1.docs), съдържаща описание на интерфейса, формата и начина на обмен на 

съобщения с БОРИКА. Следва подготовка на Вашия сайт за реализация на протокола за 

обмен на съобщения между него и акцептиращия платежен сървър на БОРИКА. 

Достъп за ползване на тестова среда за извършване на настройки и проверка на 

съобщенията ще бъде осигурен през първата половина на месец юни, като за точната 

дата ще Ви уведомим допълнително. 

Предимства на новото решение 

Решенията, разработени от EMV 3DS, носят много предимства за участниците в 

картовите интернет разплащания. Те целят да повишат сигурността на операциите, като 

в същото време значително улеснят всички ангажирани страни. Предвидено е прилагане 

на риск базирани правила от страна на издателите, като се използват чувствително 

увеличен брой данни за транзакцията и клиента. Ефектът е постигане на “frictionless’’ 

автентификация - сигурно автентифициране на голяма част от операциите, без да се 

налага картодържателят да премине през задълбочено установяване на идентичността 

(ЗУИ). Това ще доведе до значително намаляване на броя на неосъществени операции и 

ще гарантира повишаване на удовлетвореността както на клиентите, така и на 

търговците, при сериозно ограничаване на случаите на измама. 

 

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

тях лихви – 1 (един) работен ден 

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 - 135 календарни дни. (попълва се от участниците 

за обособена позиция  I/ II или III) 

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

предмета на поръчката:…………………………… 

 
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 ИНВЕСТБАНК АД 

 

 

Представляващ/и: 

(име и фамилия) 
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Подпис: /заличен на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС 2016/679)/    Подпис: /заличен на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС 2016/679)/ 

 

   Здравка Русева             Весела Иванова Колева-Джиджева 
 

 

Дата 13/07/2020 

 

*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). 
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Образец № 5 
Документът 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: ИНВЕСТБАНК АД   

 

Наименование на поръчката: „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български 

спортен тотализатор“ 

 

Номер и наименование на обособената позиция: обособена позиция II. „Предоставяне 

на банкови услуги на ДП Български спортен тотализатор“ първа резервна банкова 

институция“ 

 

Уважаеми Дами и Господа, 

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на настоящата 

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

Български спортен тотализатор“ първа резервна банкова институция“ 
 

 

Продукт/Услуга 

Мерна единица на 

предложената 

такса – във 

валута или 

лихвен процент 

Размер на 

таксата – 

с цифри 

Размер на 

таксата – 

с думи 

I.Финансови услуги „Свободни парични 

средства“ 
   

1. Разплащателни сметки, в т.ч.:    

(1) Откриване BGN 0,00 лв. Нула лева 

(2) Oбслужване ( ежемесечно) BGN 0,00 лв. Нула лева 

(3) Закриване  BGN 0,00 лв. Нула лева 

(4) Лихвен процент по разплащателна смека 

/годишен/ 
   

-        При салдо по влога в края на лихвения 

ден до 100 000 лева 
% 0,05% 

Пет стотни 

процента 

-        При салдо по влога в края на лихвения 

ден от 100 001 лева до 300 000 лева 
% 0,05% 

Пет стотни 

процента 

-        При салдо по влога в края на лихвения 

ден над 300 001 лева 
% 0,08% 

Осем стотни 

процента 

2. Депозитни сметки    

(1) Откриване BGN 0,00 лв. Нула лева 

(2) Oбслужване (ежемесечно) BGN 0,00 лв. Нула лева 

(3) Закриване BGN 0,00 лв. Нула лева 
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(4) Лихвен процент по депозитна сметка:   

1-месечен До 500 000 лева % 0,20% 
Двадесет стотни 

процента 

1-месечен 
От 500 001 лева до 

1 000 000 лева 
% 0,20% 

Двадесет стотни 

процента 

1-месечен над 1 000 000 лева % 0,20% 
Двадесет стотни 

процента 

3-месечен До 500 000 лева % 0,30% 
Три десет стотни 

процента 

3-месечен 
От 500 001 лева до 

1 000 000 лева 
% 0,30% 

Три десет стотни 

процента 

3-месечен над 1 000 000 лева % 0,30% 
Три десет стотни 

процента 

6-месечен До 500 000 лева % 0,50% 
Петдесет стотни 

процента 

6-месечен 
От 500 001 лева до 

1 000 000 лева 
% 0,50% 

Петдесет стотни 

процента 

6-месечен над 1 000 000 лева % 0,50% 
Петдесет стотни 

процента 

12- месечен До 500 000 лева % 0,95% 
Деветдесет и пет 

стотни процента 

12-месечен 
От 500 001 лева до 

1 000 000 лева 
% 0,95% 

Деветдесет и пет 

стотни процента 

12-месечен над 1 000 000 лева % 0,95% 
Деветдесет и пет 

стотни 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  

По т. (1), 1 се 

посочва сума до 

която не се 

начислява такса 

  

1. до 20 000. BGN включително BGN 0,00 лв. Нула лева 

2. от 20 001. BGN BGN   

а) сортирани % 0,03% 
Три стотни 

процента 

б) несортирани  % 0,05% 
Пет стотни 

процента 

(2) Монети: 
По т. (2), 1 се посочва броя монети, до който не се 

начислява такса 

1. до 300 Броя Бр. 0,00 лв. Нула лева 

2. над 301 броя Бр.   

а) сортирани % 0,95% 
Деветдесет и пет 

стотни процента 

б) несортирани % 1,00% Един процент 

4. Внасяне на суми в брой по депозитни 

сметки или за погасяване на задължения 

към банката 

BGN 0,00 лв. Нула лева 
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5. Теглене на суми в брой от 

разплащателна сметка 
По т. (5), 1 се посочва сума до която не се начислява такса 

(1) до 15 000. BGN  включително  BGN 0,00 лв. Нула лева 

(2) от 15 001. BGN  BGN   

1. с еднодневно предизвестие  % 0,10% 
Десет стотни 

процента 

2. без еднодневно предизвестие  % 0,30% 
Тридесет стотни 

процента 

6. Теглене на суми в брой от депозитни 

сметки, не на падеж 
По т. (6), 1 се посочва сума до която не се начислява такса 

(1) до 50 000. BGN  включително  BGN 0,00 лв. Нула лева 

(2) от 50 001. BGN  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 

%....но не повече от 

….BGN 

0,10%, но не 

повече от 

150,BGN 

Десет стотни 

процента, но не 

повече от сто и 

петдесет лева 

II.2. Касови операции в чуждестранна валута   

8. Внасяне на суми в брой по 

разплащателни и особени сметки: 
По т. (8), 1 се посочва сума до която не се начислява такса 

(1) в USD, EUR    

1. до 10 000. USD/10 000.  EUR включително   0,00 лв. Нула лева 

2. от 10 001. USD/10 001. EUR % 0,01% 
Една стотна 

процента 

(2) за всички останали валути % 0,01% 
Една стотна 

процента 

9. Внасяне на суми в брой по депозитни 

сметки/за погасяване задължения към 

банката 

BGN 0,00 лв. Нула лева 

10. Теглене на суми в брой от 

разплащателни сметки без заявка: 

По т. (10), 1 се 

посочва сума до 

която не се 

начислява такса 

  

(1) до 10 000. USD/10 000. EUR включително  0,00 лв. Нула лева 

(2) от 10 001. USD/10 001. EUR и всички 

останали валути 
% 0,01% 

Една стотна 

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) 

% 0,00% Нула процента 

(2) за всички останали валути (заявка 1 раб. 

ден предварително) 
% 0,01% 

Една стотна 

процента 

12. Теглене на суми в брой от депозитни 

сметки, не на падеж 
   

(1) до 25 000. USD/25 000. EUR включително % 0,00% Нула процента 

(2) от 25 001. USD/25 001. EUR и всички 

останали валути 
% 0,01% 

Една стотна 

процента 

II.3. Преводи в лева   
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13. Изходящ кредитен превод   

(1) чрез „БИСЕРА”:   

1. нареден на хартиен носител BGN 0,29 лв. 
Двадесет и девет 

стотинки 

2. нареден чрез услугата „Интернет 

банкиране” 
BGN 0,19 лв. 

Деветнадесет 

стотинки 

3. нареден с многоредово преводно 

нареждане от/към Бюджета 
BGN 0,29 лв. 

Двадесет и девет 

стотинки 

(2) чрез „РИНГС”:    

1. нареден на хартиен носител BGN 3,99 лв. 

Три лева 

деветдесет и 

девет стотинки 

2. нареден чрез услугата „Интернет 

банкиране“ 
BGN 2,99 лв. 

Два лева 

деветдесет и 

девет стотинки 

3. нареден с многоредово преводно 

нареждане от/към Бюджета 
BGN 3,99 лв. 

Три лева 

деветдесет и 

девет стотинки 

(3) вътрешнобанков превод: BGN 0,00 лв. Нула лева 

(4) допълнително събирани суми за касови преводи:   

до 2 000. лева включително BGN 0,00 лв. Нула лева 

над 2 001. лева % 0,95% 
Деветдесет и пет 

стотни процента 

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

бъдещ вальор при възможност): 
  

1. нареден чрез „БИСЕРА” BGN 0,00 лв. Нула лева 

2. нареден чрез „РИНГС” BGN 0,00 лв. Нула лева 

14. Входящ кредитен превод BGN 0,00 лв. Нула лева 

15. Масово плащане (за всеки запис)   

(1) Кредитен превод:   

1. чрез „БИСЕРА” BGN 0,29 лв. 
Двадесет и девет 

стотинки 

2. чрез „РИНГС” BGN 2,99 лв. 

Два лева 

деветдесет и 

девет стотинки 

(2) Вьтрешнобанков превод BGN 0,00 лв. Нула лева 

II.4. Преводи в чуждестранна валута   

16. Изходящ кредитен превод по нареждане 

на Възложителя 
% 0,03% 

Три стотни 

процента 

17. Експресен изходящ превод   

(1)   С кредитен вальор ТОМ % 0,03% 
Три стотни 

процента 

(2)   С кредитен вальор SAME % 0,03% 
Три стотни 

процента 

18. Входящ кредитен превод    

(1) от 0,00 до 1 000 000.EUR/USD EUR 0,00 EUR Нула евро 

(2) над 1 000 000.EUR/USD EUR 0,00 EUR Нула евро 
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19. (1) Връщане на получен превод по 

искане на Възложителя 
% 0,03% 

Три стотни 

процента 

(2) Връщане на получен превод за клиент на 

друга банка 
% 0,03% 

Три стотни 

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.) 

EUR 3,00 EUR Три евро 

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

САМО за обособени позиции I, II, III/ 
  

22. (1) 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 он-

лайн: 

ДА  

Чрез дебитни карта: 
% от сумата на 

плащане: 
 

Вид 1 Дебитни карти издадени от 

Инвестбанк АД 

….% за карта от 

Вид 1; 
0,20% 

Двадесет стотни 

процента 

Вид 2 Дебитни карти издадени от Банки 

различни от Инвестбанк АД 

…% за карта от 

Вид 2 
0,40% 

Четиридесет 

стотни процента 

Всеки участник посочва и изброява различните видове дебитни 

карти, чрез които се предоставя услугата 
  

Чрез кредитна карта: 
% от сумата на 

плащане: 
 

Вид 1 Кредитни карти издадени от 

Инвестбанк АД 

….% за карта от 

Вид 1; 
0,30% 

Тридесет стотни 

процента 

Вид 2  Кредитни карти издадени от банки 

различни от Инвестбанк АД 

…% за карта от 

Вид 2 
0,60% 

Шестдесет стотни 

процента 

Всеки участник посочва и изброява различните видове кредитни 

карти, чрез които се предоставя услугата 
  

22. (2) приемане на плащания с карти на залози за участие в 

организираните от БСТ хазартни игри през реално 

терминално устройство ПОС: 

   

Чрез дебитни карти: 
% от сумата на 

плащане: 
 

Вид 1 Дебитни карти издадени от 

Инвестбанк АД 

….% за карта от 

Вид 1; 
0,20% 

Двадесет стотни 

процента 

Вид 2 Дебитни карти издадени от Банки 

различни от Инвестбанк АД 

…% за карта от 

Вид 2 
0,40% 

Четиридесет 

стотни процента 

Всеки участник посочва и изброява различните видове дебитни 

карти, чрез които се предоставя услугата 
.  

Чрез кредитна карта: 
% от сумата на 

плащане: 
 

Вид 1 Кредитни карти издадени от 

Инвестбанк АД 

….% за карта от 

Вид 1; 
0,30% 

Тридесет стотни 

процента 

Вид 2  Кредитни карти издадени от банки 

различни от Инвестбанк АД 

…% за карта от 

Вид 2 
0,60% 

Шестдесет стотни 

процента 
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III. Други, свързани с и/или произтичащи от предоставяните 

депозитни и платежни услуги 
  

23. (1) Издаване на референция или 

удостоверение: 
BGN 20,00 лв. Двадесет лева 

(2) Отговори на одиторски запитвания: BGN  

24. Вземане на корекционна операция 

(анулиране или сторниране) по искане на 

Възложителя по извършено счетоводно 

записване за всяка операция 

BGN 20,00 лв. Двадесет лева 

25. Изготвяне на справки    

(1) За текущия месец BGN 0,00 лв. Нула лева 

(2) За текущата година BGN 0,00 лв. Нула лева 

(3) За минали години BGN 0,00 лв. Нула лева 

26. Фотокопие/препис на документ BGN 0,00 лв. Нула лева 

27. Проверка автентичността на банков 

документ (банков ангажимент) и 

оторизирани подписи 

BGN 10,00 лв. Десет лева 

 

Забележка:  

1. Всички предложени числа се закръгляват до втори знак от десетичната запетая 

и 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. 

2. Всеки участник попълва, приложената към образеца на ценово предложение и 

Таблица по образец № 5 А, неразделна част към настоящото предложение. В 

таблицата предложенията на участника са само в числово изражение. Числата, 

посочени в таблицата, трябва да съответстват на предложените по-горе цифром 

и словом, числа. 

 

Друго: …………………………….. 

 

 

 

 

 

Подпис: /заличен на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС 2016/679)/  Подпис: /заличен на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС 2016/679)/ 

 

    Здравка Русева                  Весела Иванова Колева-Джиджева 
 

 

 

Дата 13/07/2020 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ТАБЛИЦА, ОБРАЗЕЦ 5 А. 

 

 

Продукт/Услуга 

Мерна единица на 

предложената такса 

– във валута или 

лихвен процент 

Размер на 

таксата – 

с цифри 

I.Финансови услуги „Свободни парични средства“   

1. Разплащателни сметки, в т.ч.:   

(1) Откриване BGN 0,00 лв. 

(2) Oбслужване ( ежемесечно) BGN 0,00 лв. 

(3) Закриване  BGN 0,00 лв. 

(4) Лихвен процент по разплащателна смека /годишен/   

-        При салдо по влога в края на лихвения ден до 

100 000 лева 
% 0,05% 

-        При салдо по влога в края на лихвения ден от 

100 001 лева до 300 000 лева 
% 0,05% 

-        При салдо по влога в края на лихвения ден над 

300 001 лева 
% 0,08% 

2. Депозитни сметки   

(1) Откриване BGN 0,00 лв. 

(2) Oбслужване (ежемесечно) BGN 0,00 лв. 

(3) Закриване BGN 0,00 лв. 

(4) Лихвен процент по депозитна сметка:  

1-месечен До 500 000 лева % 0,20% 

1-месечен 
От 500 001 лева до 

1 000 000 лева 
% 0,20% 

1-месечен над 1 000 000 лева % 0,20% 

3-месечен До 500 000 лева % 0,30% 

3-месечен 
От 500 001 лева до 

1 000 000 лева 
% 0,30% 

3-месечен над 1 000 000 лева % 0,30% 

6-месечен До 500 000 лева % 0,50% 

6-месечен 
От 500 001 лева до 

1 000 000 лева 
% 0,50% 

6-месечен над 1 000 000 лева % 0,50% 

12- месечен До 500 000 лева % 0,95% 
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12-месечен 
От 500 001 лева до 

1 000 000 лева 
% 0,95% 

12-месечен над 1 000 000 лева % 0,95% 

ІІ Финансови услуги "Платежни и свързани услуги"  

II.1. Касови операции в лева  

3. Внасяне на суми в брой по разплащателни сметки   

(1) Банкноти  

По т. (1), 1 се посочва 

сума до която не се 

начислява такса 

 

1. до 20 000. BGN включително BGN 0,00 лв. 

2. от 20 001. BGN BGN  

а) сортирани % 0,03% 

б) несортирани  % 0,05% 

(2) Монети: 

1. до 300 Броя Бр. 0,00 лв. 

2. над 301 броя Бр.  

а) сортирани % 0,95% 

б) несортирани % 1,00% 

4. Внасяне на суми в брой по депозитни сметки или 

за погасяване на задължения към банката 
BGN 0,00 лв. 

5. Теглене на суми в брой от разплащателна сметка 

(1) до 15 000. BGN  включително  BGN 0,00 лв. 

(2) от 15 001. BGN  BGN  

1. с еднодневно предизвестие  % 0,10% 

2. без еднодневно предизвестие  % 0,30% 

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

на падеж 

(1) до 50 000. BGN  включително  BGN 0,00 лв. 

(2) от 50 001. BGN  BGN  

1. с еднодневно предизвестие  % 0,00% 

2. без еднодневно предизвестие  % 0,00% 

7. Инкасиране на суми по сметки на Възложителя 
%....но не повече от 

….BGN 

0,10%, но не повече 

от 150,BGN 

II.2. Касови операции в чуждестранна валута  

8. Внасяне на суми в брой по разплащателни и 

особени сметки: 

(1) в USD, EUR   

1. до 10 000. USD/10 000.  EUR включително   0,00 лв. 

2. от 10 001. USD/10 001. EUR % 0,01% 

(2) за всички останали валути % 0,01% 
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9. Внасяне на суми в брой по депозитни сметки/за 

погасяване задължения към банката 
BGN 0,00 лв. 

10. Теглене на суми в брой от разплащателни 

сметки без заявка: 

По т. (10), 1 се посочва 

сума до която не се 

начислява такса 

 

(1) до 10 000. USD/10 000. EUR включително  0,00 лв. 

(2) от 10 001. USD/10 001. EUR и всички останали 

валути 
% 0,01% 

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) 
% 0,00% 

(2) за всички останали валути (заявка 1 раб. ден 

предварително) 
% 0,01% 

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

на падеж 
  

(1) до 25 000. USD/25 000. EUR включително % 0,00% 

(2) от 25 001. USD/25 001. EUR и всички останали 

валути 
% 0,01% 

II.3. Преводи в лева  

13. Изходящ кредитен превод  

(1) чрез „БИСЕРА”:  

1. нареден на хартиен носител BGN 0,29 лв. 

2. нареден чрез услугата „Интернет банкиране” BGN 0,19 лв. 

3. нареден с многоредово преводно нареждане от/към 

Бюджета 
BGN 0,29 лв. 

(2) чрез „РИНГС”:   

1. нареден на хартиен носител BGN 3,99 лв. 

2. нареден чрез услугата „Интернет банкиране“ BGN 2,99 лв. 

3. нареден с многоредово преводно нареждане от/към 

Бюджета 
BGN 3,99 лв. 

(3) вътрешнобанков превод: BGN 0,00 лв. 

(4) допълнително събирани суми за касови преводи:  

до 2 000. лева включително BGN 0,00 лв. 

над 2 001. лева % 0,95% 

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

при възможност): 
 

1. нареден чрез „БИСЕРА” BGN 0,00 лв. 

2. нареден чрез „РИНГС” BGN 0,00 лв. 

14. Входящ кредитен превод BGN 0,00 лв. 

15. Масово плащане (за всеки запис)  

(1) Кредитен превод:  

1. чрез „БИСЕРА” BGN 0,29 лв. 

2. чрез „РИНГС” BGN 2,99 лв. 
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(2) Вьтрешнобанков превод BGN 0,00 лв. 

II.4. Преводи в чуждестранна валута  

16. Изходящ кредитен превод по нареждане на 

Възложителя 
% 0,03% 

17. Експресен изходящ превод  

(1)   С кредитен вальор ТОМ % 0,03% 

(2)   С кредитен вальор SAME % 0,03% 

18. Входящ кредитен превод   

(1) от 0,00 до 1 000 000.EUR/USD EUR 0,00 EUR 

(2) над 1 000 000.EUR/USD EUR 0,00 EUR 

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

Възложителя 
% 0,03% 

(2) Връщане на получен превод за клиент на друга 

банка 
% 0,03% 

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

сметка на клиент SEPA-превод 
% 0,00% 

20. Кредитни преводи в системата на банката % 0,00% 

21. Допълнителна кореспонденция във връзка с 

кредитни преводи (запитвания, рекламации, 

канцелиране, промени и др.) 

EUR 3,00 EUR 

II.5. Картови операции /попълва се при подаване на оферти САМО за 

обособени позиции I, II, III/ 
 

22. (1) 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 он-лайн: 

ДА 

Чрез дебитни карта: 
% от сумата на 

плащане: 

Вид 1 Дебитни карти издадени от Инвестбанк АД ….% за карта от Вид 1; 0,20% 

Вид 2 Дебитни карти издадени от Банки различни от 

Инвестбанк АД 
…% за карта от Вид 2 0,40% 

Всеки участник посочва и изброява различните видове дебитни карти, чрез 

които се предоставя услугата 
 

Чрез кредитна карта: 
% от сумата на 

плащане: 

Вид 1 Кредитни карти издадени от Инвестбанк АД ….% за карта от Вид 1; 0,30% 

Вид 2  Кредитни карти издадени от банки различни от 

Инвестбанк АД 
…% за карта от Вид 2 0,60% 

Всеки участник посочва и изброява различните видове кредитни карти, чрез 

които се предоставя услугата 
 

22. (2) приемане на плащания с карти на залози за участие в 

организираните от БСТ хазартни игри през реално терминално устройство 

ПОС: 

  

Чрез дебитни карти: 
% от сумата на 

плащане: 

Вид 1 Дебитни карти издадени от Инвестбанк АД ….% за карта от Вид 1; 0,20% 
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Вид 2 Дебитни карти издадени от Банки различни от 

Инвестбанк АД 
…% за карта от Вид 2 0,40% 

Всеки участник посочва и изброява различните видове дебитни карти, чрез 

които се предоставя услугата 
. 

Чрез кредитна карта: 
% от сумата на 

плащане: 

Вид 1 Кредитни карти издадени от Инвестбанк АД ….% за карта от Вид 1; 0,30% 

Вид 2  Кредитни карти издадени от банки различни от 

Инвестбанк АД 
…% за карта от Вид 2 0,60% 

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

платежни услуги 
 

23. (1) Издаване на референция или удостоверение: BGN 20,00 лв. 

(2) Отговори на одиторски запитвания: BGN 

24. Вземане на корекционна операция (анулиране 

или сторниране) по искане на Възложителя по 

извършено счетоводно записване за всяка 

операция 

BGN 20,00 лв. 

25. Изготвяне на справки   

(1) За текущия месец BGN 0,00 лв. 

(2) За текущата година BGN 0,00 лв. 

(3) За минали години BGN 0,00 лв. 

26. Фотокопие/препис на документ BGN 0,00 лв. 

27. Проверка автентичността на банков документ 

(банков ангажимент) и оторизирани подписи 
BGN 10,00 лв. 

 

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 ИНВЕСТБАНК АД 

  

   

Подпис: /заличен на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС 2016/679)/  Подпис: /заличен на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС 2016/679)/ 
 

 Здравка Русева           Весела Иванова Колева-Джиджева 
 

 

 

Дата 13/07/2020 

 

 

*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: 
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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 ……………………… 


