
Разяснения по документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на 

информационна и комуникационна система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани 

от ДП „БСТ“, по постъпили на 31.10.2011 г., 01.11.2011 г., 02.11.2011 г. и 03.11.2011 г. искания. 

 

№  Раздел, точка, 

страница  

Въпрос Отговор 

1. Общ въпрос Доколкото разбираме, по процедурата на 

Българския спортен тотализатор и според 

международната практика предоставянето на 

гаранционно обслужване за стандартно 

комерсиално хардуерно оборудване и 

софтуерни системи директно от страна на 

съответния производител(и) или в бази, 

упълномощени от съответния 

производител(и), според точка 1.2. от 

документа "Образец – Техническо 

приложение” не се счита за част от 

изпълнението на 

поръчката, поради което такъв 

производител(и) няма да се счита за 

подизпълнител(и). 

Моля да посочите, дали това е така. 

Подизпълнител съгласно ЗОП е лице, което изпълнява част от 

работите/определен дял от предмет на поръчката /аргумент 

от чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП/. Част от настоящата поръчка е и 

предоставянето на гаранционно обслужване на всички 

компоненти на Системата, в т.ч. и за посочените във въпроса. 

Въпрос на подготовка на офертата от страна на Участник е 

дали за дейността по гаранционно обслужване за стандартно, 

комерсиално хардуерно оборудване и софтуерни системи, ще 

посочи производителят им като подизпълнител или самият 

той ще се ангажира с гаранционното им обслужване.  

2 т. 8 Техническо 

задание, 8.4.4. 

Хардуерни 

изисквания към 

терминалните 

устройства 

Бихте ли специфицирали колко трябва да 

бъде размера на масива за съхранение на 

данни (твърд диск) на терминала? 

 

Възложителят очаква предложение от Участниците за 

размера на масива за съхранение на данни (твърд диск) на 

терминала, така, че същият да поддържа изискуемтие се 

съгласно документацията функционалности на терминалните 

устройства. 

3 т. 8 Техническо 

задание, 8.2.3. 

Предавана 

информация 

между два 

последователни 

тиража 

Във връзка с т. 8.2.3. от Техническото 

задание бихте ли предоставили по-детайлно 

описание на следните определения: 

- "Данните от абонаментни фишове с 

неизтекъл абонамент"; 

- "Натрупаните печалби от абонаментни 

фишове с неизтекъл абонамент за изминалия 

период"; 

Относно абонаментните фишове, участниците следва да 

вземат предвид отговор 36 от Разяснение № 2 от 28.10.2011 

г. 

Изразът "Данните от абонаментни фишове с неизтекъл 

абонамент" означава, че въведени данни от абонаментен 

фиш за даден тираж, се ползват от Системата толкова 

тиража, за колкото е направен абонаментът; 

- Изразът "Натрупаните печалби от абонаментни фишове с 

неизтекъл абонамент за изминалия период" означава, че по 



- "Предаваната информация е в електронен 

вид и трябва да послужи за изходна 

информация при старт на системата" 

 

отношение на абонаментните фишове Системата трябва и да 

може да пази и прехвърля данни за всички печалби, 

спечелени с един абонаментен фиш.  

- Смисълът вложен от Възложителя в израза "Предаваната 

информация е в електронен вид и трябва да послужи за 
изходна информация при старт на системата", е че и към 

момента действащата Система съхранява тази информация, 

като в нейния си пълен обем тя трябва да бъде прехвърлена 

в новата Система и ползвана от нея при въвеждането й в 

експлоатация. 

4 т. 8 Техническо 

задание, т. 

8.4.1.1.1.5 

Във връзка с т. 8.4.1.1.1.5 от Техническото 

задание можете ли да дадете по-детайлна 

дефиниция на понятието "системи за 

съкратено записване" 

 

„Системите за съкратено записване“ в игрите на ДП „БСТ“ 

дават удобен начин на участниците в игрите за участие с „по-

голям“ брой комбинации без да се налага пълното им 

изписване. Подробно описание на „системите за съкратено 

записване“ може да бъде намерено в официалната интернет 

страница на БСТ на адрес: 

http://toto.bg/index.php?lang=1&pid=32&sid=38 

 

5 т. 8 Техническо 

задание, т. 

8.4.1.1.2.10 

Във връзка с т. 8.4.1.1.2.10 от Техническото 

задание можете ли да ни предоставите 

примерна структура и спецификация на 

комуникационния интерфейс? 

Административният модул трябва да осигурява експорт на 

данни за съществуващите и вече внедрени в БСТ системи във 

формати /файлови формати – текстови и/или бинарни, които 

следва да бъдат записвани на преносим носител на 

информация/ (в това число експорти към счетоводната 

система, ТРЗ софтуер, „Втори тото шанс“). Точните файлови 

формати ще бъдат предоставени на Участника, избран за 

Изпълнител на поръчка. 

 

6 т. 8 Техническо 

задание, т. 

8.4.1.1.2.14 

Във връзка с т. 8.4.1.1.2.14 от Техническото 

задание и пасажа: "След края на всеки 

тираж, в зависимост от финансовия резултат, 

всеки един касиер-приемчик трябва да внесе 

определена финансова сума по/в 

предварително указана банкова сметка или 

каса на организатора". Бихте ли 

предоставили допълнителни разяснения за 

процеса? 

 

Възложителят е поставил изискване за създаване на 

функционалност, при която при зададен от него максимален 

размер за касова наличност на средства /от постъпленията от 

събраните от него залози и/или продажба на билети/ от 

даден касиер-приемчик, то при достигането му както той да 

бъде уведомяван за това /чрез подходящ сигнал на екрана на 

терминалното устройство/, така и за това обстоятелство по 

подходящ начин да се сигнализират администраторите на 

Системата /овластени длъжностни лица/ в съответна Районна 

дирекция и Централна Дирекция. 



7 т. 8 Техническо 

задание, т. 8.4.2.5  

Във връзка с т. 8.4.2.5 от Техническото 

задание бихте ли дали 

допълнителни разяснения по отношение на 

понятието "системи за съкратено 

изписване"? 

„Системите за съкратено записване“ в игрите на ДП „БСТ“ 

дават удобен начин на участниците в игрите за участие с „по-

голям“ брой комбинации без да се налага пълното им 

изписване. Подробно описание на „системите за съкратено 

записване“ може да бъде намерено в официалната интернет 

страница на БСТ на адрес: 

http://toto.bg/index.php?lang=1&pid=32&sid=38 

 

8 т. 8 Техническо 

задание, т. 8.4.4.3  

Във връзка с т. 8.4.4.3. от Техническото 

задание, бихте ли специфицирали типа на 

дисплея на специализирания терминал – 

стандартен (съотношение 4:3) или  

широкоекранен (16:9) 

Възложителят очаква предложение от Участниците за типа на 

дисплея на специализирания терминал, така, че същият да 

съответства на целта на настоящата поръчка, посочена в т. 

3.1 от Документацията и водената от ДП „БСТ” политика към 

утвърждаване на нов имидж, който е синхронизиран със 

световните пазарни тенденции в сектора на лотарийни, тото 

и лото игри и залагания върху резултатите от спортни 

състезания. 

9 Образец-

приложени № 12 

Във връзка с Приложение No 12 "Образец за 

договор за изпълнение на обществената 

поръчка", чл. 1 (3), касаещ предоставянето 

на извънгаранционна поддръжка - бихте ли 

пояснили дали за това извънгаранционно 

обслужване ще бъде сключен отделен 

договор? 

В т. 3.2. от Документацията, Обект и предмет на обществената 

поръчка, т. 3.2.1., стр. 5, изрично е посочено, че: 

„Възложителят очаква от участниците в процедурата и 

предложение за следгаранционно поддържане на Системата - 

за компонентите на хардуера на информационните центрове, 

за компонентите на хардуера на терминалните устройства, за 

внедрените системен и приложен софтуер. Предложението да 

е заявяване на възможност и готовност за извършване на 

следгаранционно поддържане за срок за следгаранционна 

поддръжка, който е не по-кратък от 5 (пет) години, считано от 

датата на изтичане на съответен период на гаранционно 

обслужване (виж по-долу т. 3.3.2. Етапи на гаранционно 

обслужване), като същото следва да включва и деклариране 

на възможност за осигуряване на необходимите резервни 

части за същия или по-дълъг период. Следгаранционната 

поддръжка на Системата ще бъде предмет на отделно 

договаряне, същата не е част от предмета на тази 

поръчка.“ 

10  Поради редица законови изисквания 

(включително  антикорупционните 

разпоредби, заложени в Закона за 

Въпросът не представлява искане за разяснение по смисъла 

на чл. 29 от ЗОП.  

Отделно от това моля да вземете предвид, че: 



задгранични корупционни практики на 

САЩ,под чиято юрисдикция  е нашият 

американски партньор, с който 

възнамеряваме в партньорство да участваме 

в тръжната процедура по настоящата 

обществена поръчка),  всеки участник в 

подобни търгове е задължен да представи 

декларации и гаранции за сключените по 

тази линия договори.  Това цели преди 

всичко осигуряване на съпоставими и 

законовоустановени стандарти за 

корпоративно управление.  От страна на 

Българския спортен тотализатор 

възможно ли е издаването на такива 

декларации и гаранции в случай на 

подписване на договор за изпълнение на 

обществената поръчка? 

 

- ДП „БСТ“ не е „участник“ в процедурата; 

- ДП “БСТ“ е юридическо лице, което упражнява дейност на 

територията на Р България в съответствие с действащите в 

страната правни норми и при прилагането на които се 

провежда настоящата процедура; 

- изрично в Документацията - т. 6. Указания за подготовка на 

офертата, т. 6.11.9 е посочено, че: “Оферта, подадена под 

каквото и да е условие, променящо изисквания на 

Възложителя, посочени в настоящата документация или 

поставящо насрещни изисквания към Възложителя, или 

съдържаща каквато и да е уговорка, поставяща изпълнението 

на предмета на настоящата поръчка в зависимост от 

настъпването на каквото и да е събитие, ще бъде 

разглеждана като да е подадена без тези уговорки/условия, а 

когато това е невъзможно - ще бъде отстранявана като 

неотговаряща на предварително поставени от Възложителя 

изисквания“. 

11 т. 6 Указания за 

подготовка на 

офертата 

Ако участникът в процедурата е обединение, 

допускате ли офертата да бъде подпечатана 

само от лидера на обединението, 

изключвайки декларациите по чл. 47? 

В съответствие с дадените в т. 6 Указания за подготовка на 

офертата - т. 6.9 /Плик № 1…, т. 1/ и т. 6.10. от 

Документацията, Възложителят очаква документите, 

съдържащи се в офертата да бъдат подпечатани от Участника 

в процедурата, когато е юридическо лице или ЕТ. Когато 

участникът е обединение, възложителят ще приеме следните 

варианти за поставяне на печат на офертата и документите 

към нея: 

– печат на самото обединение; 

- печати на всички участници в обединението, или 

печат на един участник в обединението, ако в договора за 

обединение участниците в обединението изрично са 

договорили и определили поставянето на печата именно на 

този участник за подпечатване на офертата за участие в 

поръчката и документите към нея.. 

 

12 т. 4. Изисквания 

към участниците. 

Критерии за 

За доказване на изискванията по т. 4.7.2. от 

4. Изисквания към участниците. Критерии за 

подбор, приемат ли се подписани двустранни 

Възложителят, в т. 4.7.2. от Документацията изрично е 

посочил видът на документа, с който се доказва изискването 



подбор; т. 4.7. 

Документи за 

доказване на 

техническите 

възможности и 

квалификация 

приемо-предавателни протоколи за 

изпълнени дейности, които да заместят 

препоръките за добро изпълнение? 

по т. 4.6.1., като същият е в съответствие с чл. 51, ал. 1, т. 1 

от ЗОП. 

13 т. 4. Изисквания 

към участниците. 

Критерии за 

подбор; т. 4.7. 

Документи за 

доказване на 

техническите 

възможности и 

квалификация 

За доказване на изискванията по т. 4.7.2. от 

4. Изисквания към участниците. Критерии за 

подбор, ще признае ли Възложителят 

референция, представена от подизпълнител 

на Участника? 

Изискванията, посочени в Документацията за възлагане на 

настоящата поръчка се прилагат спрямо участниците в нея и 

от тях се очаква представяне на посочените документи. 

Когато участник предвижда участие на подизпълнител, за 

последния също представя съответен набор от документи, 

доказващи изпълнение на изискванията към него и 

удостоверяващи съответни обстоятелства - чл. 56, ал. 2 от 

ЗОП. В тази връзка представянето на документ от 

подизпълнител за изпълнение на изискване не освобождава 

участника от необходимостта да представи от своя страна 

документ, с който доказва изпълнението на същото изискване 

за себе си като участник. 

14 точка 8.4.5.1.2. от 

Техническото 

задание 

Относно точка 8.4.5.1.2. от Техническото 

задание, достатъчно ли е да се пази история 

за установените сесии, източник на сесията, 

тяхното начало и продължителност, както и 

статистика на пакетите? 

Възложителят ясно е посочил в т. 8.4.5.1.2. от 

Документацията, че „Системата трябва да пази история на 

цялата комуникация между централната система и 

терминалните устройства за период от поне два 

последователни тиража“, в това число и посочената от Вас 

информация. 

15 Образец - 

Приложение No. 

11/ Ценова 

оферта/ т. 2 

Софтуер, стр. 65 

и 

точка 4.8.2 

„Участниците са 

длъжни да спазват 

образците от 

настоящата 

документация, 

освен ако 

По отношение на точка „Системни софтуери” 

и използвания там израз “посочват се по 

вид”, доколкото разбираме (въз основа и на 

точка 4.8.2 от Документацията за възлагане 

на обществената поръчка) Участниците могат 

да: 

a) помолят Възложителят да направи справка 

в раздела на Техническото предложение, 

където е представен системния софтуер. 

b) посочат една обща цена за споменатия 

горе системен софтуер. 

Моля, потвърдете или посочете друго. 

Възложителят очаква от Участника да посочи в ценовата си 

оферта т. 2. Системен софтуер всички артикули с единична 

цена и обща цена в зависимост от количеството, съобразно 

дадените указания. 



промяната в тях 

не се налага по 

обективни 

причини 

(например двама 

или повече 

представляващи) 

или освен ако 

маловажни 

(например изцяло 

технически)” 

16 Образец - 

Приложение No. 

10/ Техническо 

предложение/ 1.2 

Срок за 

гаранционно 

обслужване на 

новата Система, 

стр. 62 и Образец 

- Приложение No. 

11/ Ценова 

оферта/ т. 5 

Гаранционно 

обслужване на 

Системата/ ”за 

срок 

……………………..”, 

стр. 66 и точка 

4.8.2. 

Смятаме (въз основа и на точка 4.8.2 от 

Документацията за възлагане на 

обществената поръчка), че по отношение на 

Ценовата оферта Участниците могат да 

помолят Възложителят да направи справка 

със съответния раздел (1.2) на Техническото 

предложение, където Участниците уточняват 

Срока на гаранционното обслужване на 

всички компоненти на Системата (хардуер и 

софтуер), и посочват само една обща цена за 

техните Гаранционни предложения. 

Моля, потвърдете или посочете друго. 

Възложителят е предоставил възможност на Участника да 

прецени начина на посочване на цената за гаранционно 

обслужване на Системата – като една обща цена или като 

обща цена, формирана на база единични цени, количества и 

видове.  

17 Точка 4.8.6 

„Участието/неучас

тието 

наподизпълнител/

и се заявява в 

офертата и се 

посочват 

Тъй като разкриването на дела, приложим за 

участието на подизпълнителя в Общата 

стойност на офертата на Участника ще 

разкрие и търговските тайни на трети страни 

(т.е. на подизпълнители) на тяхната 

конкуренция, учтиво молим Възложителят – 

Държавно предприятие „Български Спортен 

Чл. 56, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки 

императивно посочва, че част от офертата на Участник е 

посочването на „подизпълнителите, ако участникът 

предвижда такива, както и вида на работите, които ще 

извършват, и дела на тяхното участие“. 

Възложителят очаква Участникът да посочи всички 

подизпълнители  /ако такива предвижда/, вида на 



процентът от 

общата стойност 

на офертата и 

дейностите, 

включително 

отделните задачи, 

които ще бъдат 

изпълнявани от 

всеки 

подизпълнител“, 

стр. 17 и Образец 

- Приложение No. 

11/Ценова 

оферта, стр. 65 и 

Точка 4.8.2. 

Тотализатор” (ДП „БСТ”) да промени това 

изискване и вместо това да изиска от 

участниците да посочи дела на участието на 

подизпълнителя в изпълнението и/или в 

приноса на съответния Участник. Ако 

горепосоченото не е приемливо, дали 

Възложителят би посочил къде в Ценовата 

оферта Участниците трябва да посочат дела 

на заданията, изпълнявани от 

подизпълнителите? Тъй като образецът на 

Ценовата оферта не включва конкретна точка 

за това, могат ли Участниците да добавят 

точка 7? 

дейностите, които всеки подизпълнител ще изпълнява и 

техният дял по отделно /като процент от общата стойност на 

поръчката/ в Офертата си, съобразно таблицата от Образец-

приложение № 9, стр. 57 от Документацията. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ИЗРИЧНО УКАЗВА ПОМЕСТЕНАТА В 

ТАЗИ ТАБЛИЦА ПОСЛЕДНА КОЛОНА /СТОЙНОСТ В 

ЛЕВА/ ДА НЕ СЕ ПОПЪЛВА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ, ако 

същите ползват подизпълнител! 

18 Образец - 

Приложение No. 

11/Ценова 

оферта, стр. 65 и 

точка 4.8.2. 

Във връзка с въпроси 1-3 по-горе и поради 

различните видове заявена информация (за 

брой и обща цена и т.н.), дали ДП „БСТ” може 

да потвърди, че на Участниците е разрешено 

да променят формата на Ценовата оферта с 

цел по-ясното представяне на съответните 

компоненти? Дали, например, следният 

формат би бил приемлив за Спортния 

тотализатор по отношение на първия 

компонент от Ценовата оферта? 

Пример за компонент 1 (финансовите данни 

се представят за целите на примера) 

1. Хардуер и друго оборудване 

 
Точка Цена 

за 
брой 
(лева) 

К
о
л
и
ч
е
с
т
в
о
 

Обща 
цена 
(без 
ДДС) 

Обща 
цена 
(словом) 

Главен 
информационен 

10 1 10 10 BGN 

Възложителят е предоставил възможност на Участник да 

представи в тази част Ценовата си оферта, по избран от него 

начин, показващ ясно достигнатата обща предложена цена. 

Посоченият във въпроса пример, би бил подходящ, ако 

отговаря на горното изискване и всички цени /единични и 

обща/ са посочени с числа и са изписани словом. 



център (съгласно 
раздел ... 
на офертата) 

Помощен 
информационен 
център (съгласно 
раздел ... 
на офертата) 

10 1 10 10 BGN 

Терминал 
(съгласно раздел 
... на офертата) 

1 1700 1700 
хиляда и 

седемстот

ин лева 
 

19 Образец-

приложение № 7, 

стр. 98-99 от 

Документацията 

Ако участникът в процедурата е обединение, 

което не е юридическо лице, не е 

регистрирано по БУЛСТАТ към момента на 

подаване на офертата и е съставено от 

няколко партньора, допустимо ли е да бъде 

представена една банкова гаранция, 

наредена от името на водещия партньор в 

обединението, с размер определен в 

условията за участие, с която да бъде 

изпълнено изискването за предоставяне на 

гаранция за участие? 

Възложителят би приел банкова гаранция за участие в 

процедурата, представена от един от съдружниците в 

обединението-Участник в настоящата процедура, ако същото 

е уговорено по недвусмислен начин в учредителния акт на 

обединението /или в друг документ, изходящ от всички 

съдружници в обединението/ и ако от текстът на банковата 

гаранция ясно е видно, че: 

1. плащането на сумата по нея ще може да бъде извършено 

при първо писмено поискване от ПОЛЗВАТЕЛЯ, съдържащо 

декларация, че е налице който и да е от следните случаи: 

- обединението „…..“ част от което е НАРЕДИТЕЛЯТ 

и от името на което НАРЕДИТЕЛЯТ учредява 

настоящата банкова гаранция, оттегли офертата си 

след изтичане на срока за получаване на офертите; 

- обединението „…..“ част от което е НАРЕДИТЕЛЯТ 

и от името на което НАРЕДИТЕЛЯТ учредява 

настоящата банкова гаранция, след като е 

определен за изпълнител на поръчката, не изпълни 

задължението си да сключи договор за обществена 

поръчка; 

- обединението „…..“ част от което е НАРЕДИТЕЛЯТ 

и от името на което НАРЕДИТЕЛЯТ учредява 

настоящата банкова гаранция, след като е 

определен за изпълнител на поръчката, не представи 

на ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок всички 

документи, изискуеми съгласно  чл. 47, ал. 9, чл. 48, 

ал. 2, 3 и 4 от ЗОП;  

- обединението „…..“ част от което е НАРЕДИТЕЛЯТ 



и от името на което НАРЕДИТЕЛЯТ учредява 

настоящата банкова гаранция, след като е 

определен за изпълнител на поръчката, не представи 

на ПОЛЗВАТЕЛЯ при подписване на договора гаранция 

за изпълнение на сключения договор в размер на три 

процента от стойността на договора, съгласно всички 

изисквания на ПОЛЗВАТЕЛЯ, определени в 

Документацията за участие в процедурата. 

2. В случай, че обединението „…..“ част от което е 

НАРЕДИТЕЛЯТ и от името на което НАРЕДИТЕЛЯТ 

учредява настоящата банкова гаранция, е подало жалба 

по чл. 120, ал. 1от ЗОП по процедурата настоящата банкова 

гаранция остава валидна до влизане в сила на решение по 

обжалването. 

 

20 Образец-

приложение № 7, 

стр. 98-99 от 

Документацията 

Когато участникът е обединение, което не е 

юридическо лице, ще приемете ли да бъдат 

предоставени няколко банкови гаранции за 

участие от съдружниците в него на обща 

стойност, съответстваща на размера на 

изискуемата гаранция? 

Възложителят би приел банкова гаранция за участие в 

процедурата, представляваща сбор от представени банкови 

гаранции от няколко от съдружниците в обединението-

Участник в настоящата процедура, общо в размера посочен в 

Обявлението за възлагане на поръчката, ако същите 

отговарят на посочените изисквания в отговора на 

предходния въпрос 19. 

21 Образец-

приложение № 7, 

стр. 98-99 от 

Документацията 

Възможно ли е да допълним текста на 

образеца на банковата гаранция, приложен 

към документацията за участие, тъй като 

същият не съдържа клаузи, предвиждащи 

възможност за участие на обединение или да 

представим банкова гаранция за участник-

обединение, която е по образец на 

съответната банка? 

Възложителят очаква представяне на банкова гаранция за 

участие в процедурата по образеца, приложен към 

Документацията – образец-приложение № 7, стр. 99-100. 

Промени по представения образец са допустими само с оглед 

спазване на законоустановените изисквания и 

удовлетворяване изискванията на Възложителя, обявени в 

Документацията и съобразно дадените разяснения по въпрос 

19. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

ДАМЯН ДАМЯНОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 

 


