
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

   „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

No 143/16.08.2016 г. 

на основание чл. 73 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с Решение № 01-01-

1307/14.04.2016 г. на Изпълнителния директор на БСТ за откриване на процедура по реда на ЗОП с 

предмет: “Предоставяне на услуги с национално покритие по осъществяване на електронни 

съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за 

приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“, по обособени 

позиции, обособена позиция II „Предоставяне на резервна комуникационна свързаност за 

осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната 

и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани 

от ДП БСТ“ и предвид отразените резултати в Протокол №1/27.05.2016 г., Протокол № 2/01.06.2016 

г., Протокол № 3/08.06.2016 г., Протокол № 4/17.06.2016 г., Протокол № 5/12.08.2016 г., 

представляващи протокола по чл. 72 ЗОП на комисия, назначена със Заповед № 102/27.05.2016 г. на 

изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор”, входирани под № 04-03-

1178/15.08.2016 г. 

 

О Б Я В Я В А М: 

 

I. Класирането на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: “Предоставяне на услуги с национално покритие по осъществяване на 

електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и 

Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, 

организирани от ДП БСТ“, по обособена позиция II „Предоставяне на резервна 

комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт 

GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на 

залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“, което съгласно 

обявения критерий и методика е в следния ред: 

 

1. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД – 4000  

 

II. За изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на услуги с национално 

покритие по осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за 

нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в 

реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“, по обособена позиция II 

„Предоставяне на резервна комуникационна свързаност за осъществяване на електронни 

съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна 

Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП 

БСТ“, открита с Решение № 01-01-1307/14.04.2016 г. на Изпълнителния директор на 

БСТ, определям участника класиран на първо място:  

 

„Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, оферта с вх. № 02-01-790/26.05.2016 г. 

 

Мотиви за класирането и определянето на участника – изпълнител: Комисията за разглеждане, 

оценяване и класиране на офертите в горепосочената процедура е приключила възложените й 

задачи и работата й е отразена в представените протоколи. От протоколите, съставени на основание 



чл. 72 ЗОП / Протокол №1/27.05.2016 г., Протокол № 2/01.06.2016 г., Протокол № 3/08.06.2016 г., 

Протокол № 4/17.06.2016 г., Протокол № 5/12.08.2016 г./, отразяващи извършената работа, е видно, 

че членовете на комисията са разгледали документите на участника в процедурата, по обособена 

позиция II, поставени в Плик №1 „Документи за подбор“ за съответствието му с изискванията за 

подбор, посочени в обявлението за обществената поръчка и Документацията за участие и тъй като 

не са констатирали липси на документи, несъответствия с критериите за подбор или други 

нередовности, са приели, че офертата на участника отговаря на изискванията за подбор; разгледали 

са документите в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ от офертата на участника 

по обособена позиция II,  и са установили, че техническото предложение отговаря на изискванията 

за изпълнение предмета на настоящата поръчка по обособена позиция II, посочени в 

документацията за участие; обявили са в законоустановения срок, чрез съобщение в Профила на 

купувача, датата, часа и мястото на отварянето на Плик №3 от офертата на допуснатия участник по 

обособена позиция II, провели са публично заседание, на което са отворили Плик №3 „Предлагана 

цена“ и са оповестили ценовото предложение; извършили са проверка за съответствие на ценовото 

предложение на допуснатия участник с посочените в Документацията за участие изисквания по 

обособена позиция II и след като са установили, че същата отговаря напълно на обявените условия, 

комисията е приложила заложените в Документацията за участие критерии за оценка, показатели и 

методика и е извършила класиране на офертите на допуснатите до оценка участници. 

С оглед представените от участника „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД 

документи в плик № 1, резултатите от разглеждането на който са отразени в Протокол № 

2/01.06.2016 г., т. II, се установява, че: 

- този участник е представил всички изискуеми документи за доказване на юридическия си 

статус и няма нередовни такива;  

- този участник е представил всички изискуеми документи за доказване на техническите си 

възможности и квалификация и няма нередовни такива. 

С оглед представените от участника „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД 

документи в плик № 2, резултатите от разглеждането на които са отразени в Протокол 

№3/08.06.2016 г, т. II,  се установява, че същият е представил техническо предложение, което 

отговаря напълно на посочените от възложителя технически спецификации в Глава 3, т. 3.4-

3.7 от Документацията за участие, по отношение на обособена позиция II.  

С оглед представените от участника „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД 

документи в плик № 3, резултатите от разглеждането на които са отразени в Протокол 

5/12.08.2015 г., т.V, VI, VII, VIII се установява, че същият е представил ценово предложение, 

което съответства на изискванията на Глава 3, т. 3.7 от Документацията за участие, по 

отношение на обособена позиция II.  

Офертата на участника „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД е получила оценка 

съобразно заложения критерий – най-ниска предлагана цена, при което участникът е 

класиран на първо място по обособена позиция II, за която е подал оферта. 

 

Въз основа на тук изложеното и при възприемане изцяло констатациите на комисията, назначена 

със Заповед №102/27.05.2016 г. на Изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор” 

в съставения от нея протокол по чл. 72 ЗОП, отразяващ извършването на поетапно предписаните от 

ЗОП действия и при липсата на установени нарушения в работата й се издаде настоящото решение 

за класирането на участниците в процедурата с предмет: “Предоставяне на услуги с национално 

покритие по осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на 

Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните 

игри, организирани от ДП БСТ“, по обособени позиции, обособена позиция II „Предоставяне на 

резервна комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт 

GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в 

реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“ и се определи участникът-изпълнител 

по тази обособена позиция. 



 

Настоящото решение, на основание чл. 120, ал. 5, т. 4, предл. първо от ЗОП, подлежи на обжалване 

в десет дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията, гр. София – 

п.к.1000, бул. „Витоша“ № 18, е-mail: cpcadmin@cpc.bg, URL: http:// www.cpc.bg  

 

На основание чл. 73, ал. 3, изр. първо ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до 

всички участници в процедурата по обособена позиция II „Предоставяне на резервна 

комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за 

нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за 

хазартните игри, организирани от ДП БСТ“. 

 

На основание чл. 62, ал. 1 ЗОП, да се освободят гаранциите за участие в настоящата процедура в 

законоустановените срокове.  

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………………………………… 

ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 

 

За Изпълнителен Директор: 
Милчо Димитров – Директор ДПМЧР 

Заповед № 141/12.08.2016 г.  
 

/подписът е заличен на осн. чл.2 ЗЗЛД/ 

mailto:cpcadmin@cpc.bg
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