
 

Изх. № 02-01-1238 

 

Дата: 28.04.2017 г. 

 

 

Разяснения по документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор“, по 

обособени позиции: 

 Обособена позиция I: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен 

тотализатор от основна кредитна институция (банка)“  

Обособена позиця II: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен 

тотализатор от първа резервна кредитна институция (банка)“  

Обособена позиця IIІ: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен 

тотализатор от втора резервна кредитна институция (банка)“  

Обособена позиця IV: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен 

тотализатор от трета резервна кредитна институция (банка)“  

Обособена позиця V: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен 

тотализатор от четвърта резервна кредитна институция (банка)“ 

 

по постъпили на 26.04.2017 г. искания: 
 

 

Във връзка с открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка № 04666-

2017-0003 с наименование „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български 

спортен тотализатор“, по обособени позиции“, на основание чл.33, ал.1 от ЗОП Ви 

отправяме настоящото писмено искане за разяснения по документацията за 

обществената поръчка, както следва:  

 

1.1. В Раздел I. Обект и предмет на обществената поръчка. Технически спецификации 

на поръчката в частта 1. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА е 

упоменато: „Място на изпълнение: територията на Р България. По всяка от позициите, 

участниците следва да разполага с клонове на територията на страната най-малко във 

всички областните градове: Благоевград, Бургас, Велико Търново, Варна, Видин, 

Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, 

Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София и Стара Загора, 

Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол, предвид разгърнатата приемателна мрежа на 

Възложителя, която обхваща всички областни и общински центрове, както и някои от 

по-малките населени места; както и в гр. Велинград, където се намира учебно-

методичния център на предприятието „Тотошанс“; 

 

1.2. В Раздел II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ в частта 3. КРИТЕРИИ ЗА 

ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ.МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА 



ДОКАЗВАНЕ е упоменато: „Технически и професионални способности на участника: 

не се поставят изисквания“. 

 

Въпрос: Допустимо ли е участникът да не разполага с клонове на територията на 

страната в някои областни градове и в гр. Велинград? 

 

Отговор на Въпрос 1: В Обявлението на настоящата обществена поръчка и в 

документацията за участие, не са поставяни като критерии за подбор към участниците 

изисквания за технически и професионални способности на участниците, като в този 

смисъл от участника не се очаква да участникът да разполага с клонове на територията 

на страната в конкретни населени места. Доколкото в р. I на документацията ОБЕКТ И 

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА 

ПОРЪЧАКАТА,  Място на изпълнение на поръчката, са изброени областните градове в 

страната и гр. Велинград, то от участниците се очаква да могат да предложат 

осъществяване на услугите от предмета на поръчката във всички изброени градове, 

като не се поставя изискване за правната и/или фактическата форма, под която това да 

се реализира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

/подписът заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

ДАМЯН ДАМЯНОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 

 


