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ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

   „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 146/14.06.2017 г. 
на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 110, ал. 1, предл. първо 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 позиця 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 

 

ПРЕКРАТЯВАМ: 

 

Откритата с Решение № 87/12.04.2017 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, 

процедура по реда на ЗОП – открита процедура, с предмет: „Предоставяне на банкови 

услуги на ДП „Български спортен тотализатор“, по обособена позиция IV: 

„Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от трета 

резервна кредитна институция (банка)“, поради липса на представени оферти за участие 

в тази обособена позиция. 

 

Мотиви: С Решение № 87 от 12.04.2017 г. на изпълнителния директор на ДП БСТ, с 

което е открита настоящата обществена поръчка с пет обособени позиции, са одобрени 

Обявлението и Документацията за поръчката. В Обявлението за поръчката е определен 

срок за подаване на оферти за участие по всяка една от обособените позиции - 

17.05.2017 г. Решението за откриване на процедурата, обявление и документацията за 

поръчката, са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, Регистъра на 

обществени поръчки – по партида на възложителя и е предоставен достъп до тях и на 

интернет страницата на възложителя, в Профила на купувача. 

В срока, определен за подаване на оферти за участие в настоящата обществена поръчка, 

по обособена позиция IV с предмет: Предоставяне на финансови услуги на ДП 

„Български спортен тотализатор от трета резервна кредитна институция (банка)“ - 

17.05.2017 г., в мястото за получаване на оферти, посочено в Обявлението за 

обществената поръчка - деловодство на Възложителя, Централно управление на ДП 

БСТ – гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, няма подадена оферта за участие по 

тази обособена позиция. Така посоченото обстоятелство е отразено в представения от 

назначената със Заповед № 117/18.05.2017 г. на Изпълнителния директор Комисия по 

чл. 103, ал.1 ЗОП, Доклад с вх. №01-04-844/12.06.2017 г. 

На основание чл. 110, ал. 1 предл. първо ЗОП вр. § 1, т. 20 ЗОП, в случаите когато за 

участие в дадена процедура/самостоятелно обособена позиция, няма подадена оферта 

за участие, Възложителят прекратява процедурата/самостоятелно обособената позиция 

http://profile.toto.bg/c5c50d7fc1dd4a9fc5b2fad76626962b
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с мотивирано решение. Така посоченото в закона основание е императивно и не дава 

право на Възложителя за преценка по целесъобразност. 

 

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 публикува на Профила на купувача на ДП БСТ и да се 

оповести в РОП по надлежен ред в срок. 

 

 

 

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

ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 
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