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ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

   „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 147/ 14 юни 2017 г. 
на основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 106, ал. 6, предл. първо във връзка с чл. 108, т. 1 и т. 3, чл. 109 ЗОП от 

Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с Решение № 87/12.04.2017 г. на Изпълнителния 

директор на ДП БСТ за откриване на процедура по реда на ЗОП – открита процедура, 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 позиция II: „Предоставяне на финансови услуги на ДП 

„Български спортен тотализатор от първа резервна кредитна институция (банка)“; Обособена позиция IIІ: 

„Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от втора резервна кредитна 

институция (банка)“; Обособена позиция IV: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български 

спортен тотализатор от трета резервна кредитна институция (банка)“; Обособена позиция V: 

„Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от четвърта резервна 

кредитна институция (банка)“, с прогнозна стойност за изпълнението на поръчката – до 780 000 лв. без 

ДДС, от които по позиция I – до 300 000 лева без ДДС, по позиция II – до 280 000 лв. без ДДС, по позиция 

III – до 120 000 лева без ДДС, по позиция IV – до 40 000 лева без ДДС, по позиция V – до 35 000 лева без 

ДДС и предвид Доклад вх. № 01-04-844/12.06.2017 г. на комисия, назначена със Заповед № 117/18.05.2017 

г. Изпълнителния директор на ДП БСТ, публикувани в електронната преписка на профила на купувача на 

адрес: http://profile.toto.bg/c5c50d7fc1dd4a9fc5b2fad76626962b 

  

 

О Б Я В Я В А М: 

 

I. Резултатите от проведения подбор по обособена позиция: I. „Предоставяне на 

финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от основна кредитна 

институция (банка)“: 

1. Участникът „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД с оферта с вх. № 02-01-699/16.05.2017 

г., е представил документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с 

поставените от възложителя изисквания за лично състояние и годност, в които няма 

липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка и от тях не е установено каквото и да било несъответствие с 

поставените от възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

 

II. Резултатите от проведения подбор по обособена позиция: II. „Предоставяне на 

финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от първа резервна 

кредитна институция (банка)“: 

Участникът „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с оферта с вх. № 02-01-706/17.05.2017 г., е 

представил документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с 

поставените от възложителя изисквания за лично състояние и годност, в които няма 

липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка и от тях не е установено каквото и да било несъответствие с 

поставените от възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор. 

 

III. Резултатите от проведения подбор по обособена позиция: III. „Предоставяне 

на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от втора резервна 

кредитна институция (банка)“: 

Участникът „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД с оферта с вх. № 02-01-

704/17.05.2017 г., е представил документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване 

съответствието му с поставените от възложителя изисквания за лично състояние и 
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годност, в които няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка и от тях не е установено каквото и да 

било несъответствие с поставените от възложителя изисквания към личното състояние и 

критериите за подбор. 

 

IV. Резултатите от проведения подбор по обособена позиция: V. „Предоставяне 

на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от четвърта резервна 

кредитна институция (банка)“: 

Участникът „ИНВЕСТБАНК“ АД с оферта с вх. № 02-01-703/17.05.2017 г., е 

представил документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с 

поставените от възложителя изисквания за лично състояние и годност, в които няма 

липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка и от тях не е установено каквото и да било несъответствие с 

поставените от възложителя изисквания към личното състояние и критериите за 

подбор. 

 

V. Отстранените участници по обособена позиция: II. „Предоставяне на финансови 

услуги на ДП „Български спортен тотализатор от първа резервна кредитна 

институция (банка)“ и мотивите за тяхното отстраняване:  

1. Участникът „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, с оферта с вх. № 

02-01-705/17.05.2017 г., подадена за участие в обособена позиция II,  на 

основание чл. 107, т. 1 ЗОП, поради нарушения на чл. 101, ал. 5 ЗОП вр. 

част IV, т. 5, тире десето от Документацията за участие и чл. 47, ал. 3 

ППЗОП. 

Мотиви: В Оферта на този участника, ценовото предложение не е представено в 

запечатан непрозрачен плик, въпреки че такъв в опаковката съществува. На първото 

проведено публично заседание е констатирано, че офертата на участника е представена 

в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, надписан в съответствие с изискванията на 

закона и Възложителя. При отварянето на плика с подадена оферта, комисията 

констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на 

представените документи, както и отделен плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри", който обаче е НЕЗАПЕЧАТАН /предпазната лепенка на залепващото 

покритие е неотстранена/, а ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, Е 

ИЗВЪН НЕГО /непрегъвано и без видими белези за поставяне в приложения в 

опаковката плик – пликът е формат А5, а ценовото предложение е на листи, формат 

А4/. Видно от горепосочената констатация при отваряне на офертата на участника, е че 

същият не е представил оферта отговаряща на законовите изисквания и тези, посочени 

от Възложителя в документацията за участие, тъй като ценовото му предложение не е 

поставено в запечатан плик /а се намира отделно, извън него/. Това представлява 

нарушение както на предварително обявените условия в Документацията за участие: 

част IV. Указания за подготовката на офертата, в т.ч. и на образците на документи. 

Комуникация. Гаранции. Сключване на договор, т. 5. Съдържание на опаковката, тире 

десето: „-отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „предлагани ценови 

параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл.39, ал.3, т.2 ППЗОП. 

Извън плика „предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква 

информация относно цената. участници, които по какъвто и да е начин са включили 

някъде в офертата си извън плика с надпис „предлагани ценови параметри“ елементи, 

свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в 

процедурата.“, 

а така също и на нормативните изисквания за това: чл. 47, ал. 3 ППЗОП, според който 

„При открита процедура и публично състезание опаковката по ал. 2 включва 



3 

 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1, опис на представените документи, както и 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2.“ . 

 

VI. Отстранените участници по обособена позиция: III. „Предоставяне на 

финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от втора резервна 

кредитна институция (банка)“ и мотивите за тяхното отстраняване:  

1. Участникът „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД с оферта с вх. № 02-01-

702/17.05.2017 г., подадена за участие в обособена позиция III,  на основание 

чл. 57, ал. 1  вр. чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, поради 

нарушения на чл. 54, ал. 2, чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. част. II. Изисквания към 

участниците, р.4. Деклариране на лично състояние и съответствие с 

критериите за подбор, т. 4.2 Документацията за участие, а така също и на 

основание чл. 107, т. 1 ЗОП вр. чл.101, ал. 11 ЗОП и чл. 3, т. 8 

ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, поради нарушения на част II Изисквания към 

участниците, т. 1.10 и т.1.11 от Документацията за участие. 

Мотиви: По отношение на оферта, подадена от този участник, в Протокол № 

1/26.05.2017 г., е констатирано, че участникът е представил всички изискуеми 

документи за подбор, но представения от него ЕЕДОП не е попълнен съобразно 

изискванията на Възложителя и указанията за попълване на самия документ, а именно: 

- В част I „Информация за процедурата за възлагане на обществената поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя“, в уводната част, липсва „позоваване на 

съответното обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския 

съюз“, както и каквато и да е друга информация, която позволява процедурата за 

възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана 

(например препратка към публикация на национално равнище)“, така както е 

указано в ЕЕДОП; 

Няма попълнена никаква информация в частта „Информация за процедурата за 

възлагане на обществената поръчка“.  

Следва да се има предвид, че информацията в част I от ЕЕДОП е изискуема част 

от съдържанието на този документ и се попълва от участника винаги когато, 

ЕЕДОП не е създаден и попълнен чрез специално създадената от Комисията 

електронна система за ЕЕДОП.  

- В част III, раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на Държава членка“, участникът е дал отговор: “Не“, като не е 

посочил към какво е относим той. В Обявлението за обществената поръчка и в 

Документацията за участие – част II Изисквания към участниците, т. 1.10 и 

т.1.11, е посочено, че: 

„1.10. На основание чл.3, т.8 от ЗАКОН ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И 

ФИНАНСОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ДРУЖЕСТВАТА, РЕГИСТРИРАНИ В 

ЮРИСДИКЦИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ, 

КОНТРОЛИРАНИТЕ ОТ ТЯХ ЛИЦА И ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ 

СОБСТВЕНИЦИ, дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат пряко или косвено да 

участват в процедурата, включително и чрез гражданско 

дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

1.11. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в 

процедурата  
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Забележка: При подаване на оферта за участие, липсата на обстоятелствата 

по т.1.9. и т.1.10. се декларират от участника чрез попълване на част III, 

буква „Г. Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в 

националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държава членка“ от ЕЕДОП.“ 

 От така попълнения ЕЕДОП не става ясно дали участникът отговаря на тези 

поставени от възложителя и закона /ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и ЗОП/ 

изисквания. 

На следващо място е установено, че представеният ЕЕДОП не е подписан от всички 

задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП. В представения Списък 

по чл. 44, ал. 1 ППЗОП, са посочени поименно 14 лица, които следва да декларират 

липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1, т. 2 и т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП; 

същите лица са посочени по-долу в Списъка, че са съответно членове на управителния 

или надзорния орган на участника; така посочената информация в Списъка се 

установява, че е вярна и при проверка по партидата на дружеството в Търговския 

регистър, воден от Агенция по вписванията.  В същото време, представеният ЕЕДОП е 

подписан само от двама от задължените лица – двама от изпълнителните директори на 

банката-участник, които са и членове на управителния съвет. От така представения 

ЕЕДОП не може да се установи, дали за членовете на надзорния съвет и за членовете на 

управителния съвет /без Светослав Гаврийски и Росен Станимиров/ на участника, не са 

налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1, т. 2 и т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП. На 

основание чл. 41, ал. 1 ППЗОП: „Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 

55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и 

същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при 

различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно 

изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен 

ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.“. Същото е посочено и в 

Документацията за участие – част. II. Изисквания към участниците, р.4. Деклариране на 

лично състояние и съответствие с критериите за подбор, т. 4.2. 

Предвид така констатираното, на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 ППЗОП във връзка с чл. 

104, ал. 6 ЗОП, протокол № 1/26.05.2017 г. е бил изпратен на всички участници и 

публикуван в профила на купувача на 29.05.2017 г., като на участникът „АЛИАНЦ 

БЪЛГАРИЯ“ АД е предоставен срок от 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол /29.05.2017 г./, в който да представи на настоящата комисия нов ЕЕДОП и/или 

други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. В законовия 

срок, изтичащ на 05.06.2017 г., 17:00 часа, този участник не е представил каквито и да са 

допълнителни документи, поради което горепосочените нередовности не са отстранени 

и за него не може да се направи извод, че отговаря на изискванията за лично състояние, 

поставени от закона и възложителя. 

 

VII. Класирането на участниците по обособена позиция: I. „Предоставяне на 

финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от основна кредитна 

институция (банка)“: 

1. Участник „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД с оферта с вх. № 02-01-699/16.05.2017 г., 

получила 100 броя точки. 

 

VIII. Класирането на участниците по обособена позиция: II. „Предоставяне на 

финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от първа резервна 

кредитна институция (банка)“: 

1. Участник „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с оферта с вх. № 02-01-706/17.05.2017 г., 

получила 100 броя точки. 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20116933
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20116934
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20116934
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20116935
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20116936
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IX.  Класирането на участниците по обособена позиция: III. „Предоставяне на 

финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от втора резервна 

кредитна институция (банка)“: 

1.  Участник „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД с оферта с вх. № 02-01-

704/17.05.2017 г., получила 100 броя точки. 

 

X. Класирането на участниците по обособена позиция: V. „Предоставяне на 

финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от четвърта резервна 

кредитна институция (банка)“: 

1. Участник „ИНВЕСТБАНК“ АД с оферта с вх. № 02-01-703/17.05.2017 г., получила 

100 броя точки. 

 

XI. Наименованието на участника, избран за изпълнител по обособена позиция: 

I. „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от 

основна кредитна институция (банка)“: 

„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД с оферта с вх. № 02-01-699/16.05.2017 г. 

 

XII. Наименованието на участника, избран за изпълнител по обособена позиция: 

II. „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от 

първа резервна кредитна институция (банка)“: 

„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с оферта с вх. № 02-01-706/17.05.2017 г. 

 

XIII.  Наименованието на участника, избран за изпълнител по обособена позиция: 

III. „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от 

втора резервна кредитна институция (банка)“: 

„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД с оферта с вх. № 02-01-704/17.05.2017 

г. 

 

XIV. Наименованието на участника, избран за изпълнител по обособена позиция: 

V. „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от 

четвърта резервна кредитна институция (банка)“: 

„ИНВЕСТБАНК“ АД с оферта с вх. № 02-01-703/17.05.2017 г. 

 

Настоящото решение, на основание чл. 197, ал. 1, т. 7 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  

 

Настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници в 

процедурата. 

 

 

 

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

ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 
 

 

 

mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg/

