
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” 

 

Изх. № 02-01-2372 

 

Дата: 18 декември 2017 г. 

 

ДО 

Г-Н ВЕСЕЛИН ДОБРИЯНОВ - ПРЕДСТАВЛЯВАЩ  

ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „ДИСПОРТ“ 

електронен адрес: office.disport@gmail.com 

 

 

ПОКАНА 

ОТ ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 

за участие в процедура на договаряне без предварително обявление по реда на ЗОП 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОБРИЯНОВ, 

 

с настоящата, Ви каним за участие в процедура на договаряне без предварително 

обявление за възлагане на обществена поръчка, на основание чл. 79, ал. 1, т. 10 от Закона 

за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 90, ал. 1, т. 9 ЗОП, отм. ДВ бр. 

13/16.06.2016 г., както следва: 

 

1. Наименование на поръчката: 

„Рекламно обслужване на ДП „Български спортен тотализатор“ 

 

2. Наименование и адрес на Възложителя: 

 

Организация: 

Държавно предприятие 

“Български спортен 

тотализатор” /наричано по-

долу ДП БСТ или БСТ/ 

Лице за контакти: 

Десислава Стоянова 

Адрес: ул. “Хайдушко изворче” 

№ 28 – Централано управление 

Пощенски код:  1618 

Град:   София Държава: Република България 

Телефон: 02  8181 823 Факс: 02 8181 801 

Електронна поща: 

op@toto.bg 

Интернет адрес:  

www.toto.bg 

Адрес на профила на купувача: 

http://profile.toto.bg/ed274a6a9dcc4e815c5520c62dc91735 

 

3. Цел, обект и предмет на поръчката, количество и/или обем: 
В рамките на настоящата поръчка, БСТ цели да сключи договор за изпълнение на 

рекламни услуги, чрез които да обезпечи нуждите си от активно/засилено медийно 

присъствие в периода м. януари – м. март, 2018 г. 

Обект на поръчката – услуги, рекламни 

http://www.toto.bg/
http://profile.toto.bg/ed274a6a9dcc4e815c5520c62dc91735


Предмет на поръчката – предоставяне на услуги относно рекламно обслужване на ДП 

БСТ, по видове и с обем, посочени в техническите спецификации към настоящата 

покана 

Количество/обем: 

Дейност № 1. Реклама и маркетинг 

Поддейност 1. Създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на 

идейно-художествени концепции по конкретно фиксираните поддейности от тази 

точка: 

1.1 Рекламни послания – 4 бр.; 

1.2 Рекламни визии – 4 бр.; 

1.3 Рекламен видео клип -12 бр. ; 

Поддейност 2: Информационни и промоционални активности и кампании – 4 бр. 

Поддейност 1: Закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните 

канали: 

1.1 Национални телевизионни канали – 2 бр.; 

1.2 Интернет сайтове – 35 бр.; 

1.3 Рекламно участие в социални мрежи – мин 30000 клика. 

Дейност № 2. Публично, корпоративно и медийно обслужване: 

Поддейност 1. Връзки с медиите – 32 бр.; 

Поддейност 2. Консултации – 60 часа; 

Поддейност 3. Обучения – 12 бр.; 

Поддейност 4. Онлайн активности, насочени към младите хора – 3 бр.; 

Поддейност 5. Събития за официално връчване на парични и предметни награди, 

спечелени във игрите на Възложителя - 18 бр.; 

Поддейност 6:  Национална социалноотговорна кампания – 1 бр. 

  

5. Мотиви за избор на процедурата: 

Предвид посоченото в Докладна записка вх. № 01-04-1889 от 13.12.2017 г. предсрочно 

изчерпване на повечето от предвидените по Договор No 49 от 27.03.2015 г. с предмет: 

„Пълно рекламно обслужване” /сключен между ДП БСТ и Гражданско дружество по 

ЗЗД „ДИСпорт/ рекламни активности, недостатъчността на оставащите такива и 

мотивирана необходимост за изпълнение на посоченото в докладната предложение, за 

ДП БСТ е налице необходимост от повтаряне на част от услугите - 

дейностти/поддейности които ще са напълно изчерпани през м. януари 2018 г., а именно: 

Дейност № 1. Реклама и маркетинг 

Поддейност 1. Създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на 

идейно-художествени концепции по конкретно фиксираните поддейности от тази 

точка: 

1.4 Рекламни послания; 

1.5 Рекламни визии; 

1.6 Рекламен видео клип; 

Поддейност 2: Информационни и промоционални активности и кампании. 

Поддейност 6: Закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните 

канали: 

6.3 Национални телевизионни канали; 

6.4 Интернет сайтове; 

6.6 Рекламно участие в социални мрежи. 

Дейност № 2. Публично, корпоративно и медийно обслужване: 

Поддейност 1. Връзки с медиите; 

Поддейност 3. Консултации; 



Поддейност 4. Обучения; 

Поддейност 6. Онлайн активности, насочени към младите хора; 

Поддейност 7. Събития за официално връчване на парични и предметни награди, 

спечелени във игрите на Възложителя; 

Поддейност 8:  Национална социалноотговорна кампания 

 

Налице е реална хипотеза за прилагане на нормата на чл. 79, ал. 1, т. 10 ЗОП вр. чл. 90, 

ал.1. т. 9 ЗОП /отм. ДВ бр. 13/16.02.2016 г./, а именно:  

1) С Решение № 0203-48 от дата 06.10.2014 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ са 

одобрени документацията и обявлението за провеждане на открита процедура по реда на 

ЗОП /отм./, с предмет „Пълно рекламно обслужване“, публикувана в Регистъра на 

обществените поръчки под уникален № 04666-2014-0013 и публикувани на профила на 

купувача на възложителя като електронна преписка на адрес 

http://profile.toto.bg/676ff7b0a5ae78ea8194e51421ff8b6e. Договорът, сключен в резултат 

на проведената процедура е с № 48/27.03.2018 г., подписан от страните след влизане в 

сила на Решение № 28/17.02.2015 г., с което е възложена поръчката.  

2) В обявлението и в документацията на първоначалната поръчка с № 04666-2014-0013 е 

предвидена възможността за повторно възлагане, както и обемът на възможната 

допълнителна услуга и условията, при които тя ще се възлага, а именно: р.IV-3 от 

Обявление то: „Възложителят предвижда повторение на част или цялата услуга, когато 

са налице предпоставките от хипотезата на нормата на чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП, отм. 

Това ще стане само и единствено ако: 

- е необходимо повторение на всички или част от услугите, предмет на договора за 

възлагане на настоящата обществена поръчка; 

- срокът за възлагане на повторението е не по-голям от три години от сключване на 

договора по настоящата обществена поръчка; 

- стойността на повторението на услугите е включена в стойността на настоящата 

обществена поръчка с оглед определяне на режима на възлагане и изискванията на ЗОП; 

-  новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който се възлага 

настоящата обществена поръчка - проекта за повишаване на интереса сред 

обществеността, укрепване на корпоративния имидж и налагане на бранда на БСТ  при 

политиките, тенденциите, краткосрочните и дългосрочни цели и общия обхват на 

дейностите, предмет на настоящата поръчка“. 

3) Общата стойност на новата поръчка е включена и е посочена при определяне 

стойността на първоначалната; Прогнозна стойност на поръчката, с включена 

възможност за повторение е в размер на 12000000 лева без ДДС. Стойността на 

договора, сключен след провеждане на откритата процедура е 10850735 лева без ДДС, а 

прогнозната стойност на настоящата поръчка е 1148882 без ДДС. 

4) Новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена 

първоначалната поръчка. 

 

6. Място на изпълнение:  
Територията на Р България.  

 

7. Варианти: Не се приемат варианти на офертата. 

 

8. Срок за изпълнение на поръчката: 19.01 – 31.03.2018 г. 

 



9. Условия и начин на финансиране и плащане: 

Максимална прогнозна стойност на поръчката /максимален финансов ресурс/, се 

определя в размер на до 1 148 882 (един милион сто четиридесет и осем хиляди 

осемстотин осемдесет и два) лева без ДДС, разпределени по дейности и поддейности 

както следва: 

 

 



№  

 

Прогнозна 

стойност /в лв. 

без ДДС/ 

 

Дейност 1 Реклама и маркетинг  989 810 лв. 

Поддейност 1 

Създаване на творческа платформа за 

изграждане и реализация на идейно-

художествени концепции по конкретно 

фиксираните поддейности от тази точка.  

1.1 Рекламни послания. 400 лв. 

1.2. Рекламни визии. 2 400 лв. 

1.3. Рекламни видео клипове.  

1.3.1. 30 секунди 100 000 лв. 

1.3.2. 10 секунди 60 000 лв. 

Поддейност 2 

Информационни и промоционални активности и 

кампании:   

2.1. Кампания 1. 110 000 лв. 

2.2. Кампания 2. 110 000 лв. 

2.3. Кампания 3. 110 000 лв. 

2.4. Кампания 4. 110 000 лв. 

Поддейност 3 

Закупуване и разпространение на рекламни 

форми в съответните канали.   

3.1. Национални телевизионни канали.   

3.1.1. 24 часов политематичен канал. 227 160 лв. 

3.2. Интернет сайтове.   

3.2.1. Информационен сайт 3 200 лв. 

3.2.2. Информационен сайт 3 200 лв. 

3.2.3. Информационен сайт 3 002 лв. 

3.2.4. Информационен сайт 3 648 лв. 

3.2.5. Информационен сайт 2 280 лв. 

3.2.6. Информационен сайт 5 220 лв. 

3.2.7. Информационен сайт 4 000 лв. 

3.2.8. Информационен сайт 4 000 лв. 

3.2.9. Информационен сайт 2 700 лв. 

3.2.10. Информационен сайт 2 700 лв. 

3.2.11. Информационен сайт 2 700 лв. 

3.2.12. Информационен сайт 6 000 лв. 

3.2.13. Информационен сайт 2 700 лв. 

3.2.14. Информационен сайт 2 700 лв. 

3.2.15. Информационен сайт 3 500 лв. 

3.2.16. Информационен сайт 3 500 лв. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.17. Информационен сайт 3 200 лв. 

3.2.18. Информационен сайт 3 200 лв. 

3.2.19. Информационен сайт 4 000 лв. 

3.2.20. Информационен сайт 4 000 лв. 

3.2.21. Информационен сайт 4 000 лв. 

3.2.22. Информационен сайт 4 000 лв. 

3.2.23. Информационен сайт 4 000 лв. 

3.2.24. Информационен сайт 4 200 лв. 

3.2.25. Информационен сайт 4 200 лв. 

3.2.26. Информационен сайт 4 200 лв. 

3.2.27. Информационен сайт 4 200 лв. 

3.2.28. Информационен сайт 4 200 лв. 

3.2.29. Информационен сайт 4 200 лв. 

3.2.30. Информационен сайт 4 200 лв. 

3.2.31. Информационен сайт 4 200 лв. 

3.2.32. Информационен сайт 4 200 лв. 

3.2.33. Информационен сайт 4 200 лв. 

3.2.34. Информационен сайт 4 200 лв. 

3.2.35. Информационен сайт 4 200 лв. 

3.3. Рекламно участие в социални мрежи 28 000 лв. 

Дейност 2 Публично, корпоративно и медийно обслужване. 159 072 лв. 

Поддейност 1 Връзки с медиите.  

1.1. Прессъобщения до национални медии. 8 000 лв. 

1.2. Прессъобщения до регионални медии. 5 072 лв. 

Поддейност 2 Консултации – 60 часа. 6 000 лв. 

Поддейност 3 Обучения 18 000 лв. 

Поддейност 4 

Онлайн активности насочени към младите хора 

(18 – 30 год.)  

4.1.  Активности, насочени към младите семейства 12 000 лв. 

4.2. Активности, насочени към младежи 12 000 лв. 

4.3. 

Кампания за популяризиране на онлайн залаганията 

на БСТ 12 000 лв. 

Поддейност 5 

Събития за официално връчване на парични и 

предметни награди, спечелени във игрите на 

Възложителя. 36 000 лв. 

Поддейност 6 Национална социалноотговорна кампания. 50 000 лв. 



Посочените общи и единични стойности са максимално допустимите за офериране 

такива. 

 

Средствата се осигуряват от бюджета на ДП БСТ. Начинът на плащане на дължимите 

суми е в съответствие с определеното в проекта на договор /ежемесечно, на база реално 

предоставени услуги, остойностени по единични предложени цени/ и постигнатите 

между страните договорености. 

 

10. Технически спецификации на поръчката: 

Видове, спецификации и количества на подлежащите на предоставяне рекламни услуги: 

I. Дейност № 1. Реклама и маркетинг 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 989 810 ЛВ. 

 

Поддейност 1:Създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на 

идейно-художествени концепции по конкретно фиксираните поддейности от тази точка. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 162 800 ЛВ. 

 

1.1. Рекламни послания - 4 бр. послания, обвързани с информационни и 

промоционални активности. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:  400 ЛВ. 

 

1.2. Рекламни визии - 4 бр., обвързани с информационни и промоционални активности и 

предоставяне на услуги по предпечат. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 2 400 ЛВ. 

 

1.3. Рекламни видеоклипове: 6 бр. имиджов 30 сек. видеоклип и 6 бр. продуктови 10 сек. 

видеоклипове. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 160 000 ЛВ. 

1.3.1. 6 бр. имиджов 30 сек. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 100 000 ЛВ. 

1.3.2. 6 бр. продуктови 10 сек. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 60 000 ЛВ. 

Поддейност 2:Информационни и промоционални активности и кампании. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 440 000 ЛВ. 
2.1. Кампания 1.  

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 110 000 лв. 

 Цел: популяризиране на игрите на ДП “Български спортен тотализатор”. 

 Награден фонд: 20 000 лв. 

 Времетраене на активността в град: 30 дни. 

 Локация: национално ниво - в 10 града. 

 Брой промоутърски екипи: 10. 

 Разработване на индивидуално уеб приложение. 

 

 

2.2. Кампания 2.  

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 110 000 лв. 

 Цел: популяризиране на игрите на ДП “Български спортен тотализатор”. 

 Награден фонд: 20 000 лв. 

 Времетраене на активността в град: 30 дни. 

 Локация: национално ниво - в 10 града. 



 Брой промоутърски екипи: 10. 

 Разработване на индивидуално уеб приложение. 

 

 

2.3. Кампания 3.  

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 110 000 лв. 

 Цел: популяризиране на игрите на ДП “Български спортен тотализатор”. 

 Награден фонд: 20 000 лв. 

 Времетраене на активността в град: 30 дни. 

 Локация: национално ниво - в 10 града. 

 Брой промоутърски екипи: 10. 

 Разработване на индивидуално уеб приложение. 

 

 

2.4. Кампания 4.  

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 110 000 лв. 

 Цел: популяризиране на игрите на ДП “Български спортен тотализатор”. 

 Награден фонд: 20 000 лв. 

 Времетраене на активността в град: 30 дни. 

 Локация: национално ниво - в 10 града. 

 Брой промоутърски екипи: 10. 

 Разработване на индивидуално уеб приложение. 

 

 

Поддейност 3. Закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните канали. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 387 010 ЛВ. 

3.1. Телевизия; 

3.2. Интернет планиране и разпространение; 

3.3. Рекламно участие в социални мрежи; 

 

 

3.1. Телевизия 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 227 160 ЛВ. 

 

3.1.1. Профил: 24 часов политематичен канал. 

Начин на разпространение: Цифрово ефирно разпространение чрез Мултиплекс 2 или 3.  

Брой таргет рейтинг точки: мин. 300 trp`s 

Присъствие: 50% от излъчените спотове да бъдат в най-гледаемото за телевизията 

часово време;  

Период: 2 месеца. 

Дължина на клип: 30 секунди; 10 секунди. 

Медия план: разработване на медия план. 

 

3.2.Интернет сайтове. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 131 850 ЛВ. 

3.2.1. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 950 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 



Брой импресии: мин. 750 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 3 200 ЛВ.  

3.2.2. Профил: Новинарски спортен сайт, теми от България и света.  Авторски рубрики, 

справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 700 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: мин. 350 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: вътрешни страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 3 200 ЛВ.  

3.2.3. Профил: Новинарски спортен сайт, теми от България и света. Авторски рубрики, 

справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 700 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: мин. 600 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: вътрешни страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 3 002 ЛВ.  

3.2.4. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт.  Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 500 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: мин. 900 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 3 648 ЛВ.  

3.2.5. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт.  Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 300 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: мин. 700 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: вътрешни страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 2 280 ЛВ.  

3.2.6. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 250 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: мин. 150 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: вътрешни страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 5 220 ЛВ.  



3.2.7. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт.  Авторски рубрики, справочна информация. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: мин. 450 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: вътрешни страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 4 000 ЛВ.  

3.2.8. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт.  Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 160 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: мин. 350 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: вътрешни страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 4 000 ЛВ.  

3.2.9. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 60 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: мин. 850 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 2 700 ЛВ.  

3.2.10. Профил: Новинарски спортен сайт, теми от България и света. Авторски рубрики, 

справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 50 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: мин. 850 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 2 700 ЛВ.  

3.2.11. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 40 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: мин. 850 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 2 700 ЛВ.  

4.2.12. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин.30 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: мин. 350 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 



Местоположение в сайта: вътрешни страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 6 000 ЛВ.  

3.2.13. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 15 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: мин. 850 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 2 700 ЛВ.  

3.2.14. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 15 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: мин. 850 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 2 700 ЛВ.  

3.2.15. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 10 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: мин. 650 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 3 500 ЛВ.  

3.2.16. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 10 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: мин. 650 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 3 500 ЛВ.  

3.2.17. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 8 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: мин. 350 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 3 200 ЛВ.  

3.2.18. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация. 



Гарантирани импресии: мин. 6 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: мин. 350 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 3 200 ЛВ.  

3.2.19. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 5 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: мин. 350 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 4 000 ЛВ.  

3.2.20. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 5 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: мин. 350 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 4 000 ЛВ.  

3.2.21. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 5 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: мин. 350 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 4 000 ЛВ.  

3.2.22. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 5 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: мин. 350 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 4 000 ЛВ.  

3.2.23. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 5 000. 

Брой банери: 1 флаш банер. 

Брой импресии: мин. 350 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 



Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 4 000 ЛВ.  

3.2.24. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 2 000. 

Брой банери: 2 флаш банера; цялостно брандиране на вътрешна страница. 

Брой импресии: мин. 130 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 4 200 ЛВ.  

3.2.25. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 2 000. 

Брой банери: 2 флаш банера; цялостно брандиране на вътрешна страница. 

Брой импресии: мин. 130 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 4 200 ЛВ.  

3.2.26. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 2 000. 

Брой банери: 2 флаш банера; цялостно брандиране на вътрешна страница. 

Брой импресии: мин. 130 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 4 200 ЛВ.  

3.2.27. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 2 000. 

Брой банери: 2 флаш банера; цялостно брандиране на вътрешна страница. 

Брой импресии: мин. 130 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 4 200 ЛВ.  

3.2.28. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 2 000. 

Брой банери: 2 флаш банера; цялостно брандиране на вътрешна страница. 

Брой импресии: мин. 130 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 4 200 ЛВ.  

3.2.29. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 2 000. 



Брой банери: 2 флаш банера; цялостно брандиране на вътрешна страница. 

Брой импресии: мин. 130 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 4 200 ЛВ.  

3.2.30. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 2 000. 

Брой банери: 2 флаш банера; цялостно брандиране на вътрешна страница. 

Брой импресии: мин. 130 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 4 200 ЛВ.  

3.2.31. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 2 000. 

Брой банери: 2 флаш банера; цялостно брандиране на вътрешна страница. 

Брой импресии: мин. 130 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 4 200 ЛВ.  

3.2.32. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 2 000. 

Брой банери: 2 флаш банера; цялостно брандиране на вътрешна страница. 

Брой импресии: мин. 130 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 4 200 ЛВ.  

3.2.33. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 2 000. 

Брой банери: 2 флаш банера; цялостно брандиране на вътрешна страница. 

Брой импресии: мин. 130 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 4 200 ЛВ.  

3.2.34. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 2 000. 

Брой банери: 2 флаш банера; цялостно брандиране на вътрешна страница. 

Брой импресии: мин. 130 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. 



ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 4 200 ЛВ.  

3.2.35. Профил: Новинарски сайт, теми от България и света, политика, шоубизнес, 

изкуство, технологии, спорт. Авторски рубрики, справочна информация. 

Гарантирани импресии: мин. 2 000. 

Брой банери: 2 флаш банера; цялостно брандиране на вътрешна страница. 

Брой импресии: мин. 130 000. 

Размер на банера: 300x250; 250x250; 728x90 

Местоположение в сайта: всички страници. 

Медия план: разработване на медия план. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 4 200 ЛВ.  

 

3.3.Рекламно участие в социални мрежи 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 28 000 ЛВ. 

Предложение за рекламно присъствие във facebok.com 

 

Таргет: Мъже/ Жени – 20г. – 65г.  

Националност: Българи 

Интереси: ТВ програми, спорт и занимания на открито, пътувания, пазаруване, игри, 

превозни средства. 

Период: 2 месеца 

Търсени резултати: мин. 30 000 клика 

 

I. Дейност № 2. 
Публично, корпоративно и медийно обслужване. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 159 072лв. 

 

Поддейност 1: Връзки с медиите: 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 13 072 лв. 
 

1.1. Прессъобщения до национални медии - 16 бр.  

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 8 000 лв. 

 

1.2. Прессъобщения до регионални медии - 16 бр. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 5 072 лв. 

 

Поддейност 2:  Консултации – 60 часа. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 6 000 лв. 

 

Поддейност 3:  Обучения 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 18 000 лв. 

 

o Обучения за работа с целевите публики – 6 броя 

o общ брой обучения – 6 броя  

o брой обучени – 18 души  

o обучителни материали 

 

o Медийни обучения – 6 броя 

o общ брой обучения – 6 броя  

o брой обучени – 18 души  

o обучителни материали 



o снимачна и звукозаписна техника 

 

Поддейност 4:  Онлайн активности насочени към младите хора (18 – 30 год.) 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 36 000 лв. 

 

4.1. Активности, насочени към младите семейства – организиране на онлайн конкурс 

във фейсбук за привличане на аудитория от целевата група с качване и споделяне на 

снимки. Конкурсът ще е на тема свързана със спортa. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 12 000 лв. 

o Идейно предложение 

o Фейсбук приложение 

o Слоган за конкурса 

o Условия за участие 

o Правила на конкурса 

o Жури за избор на победители 

o Награден фонд – 5 000 лв. 

 

4.2. Активности, насочени към младежи – организиране на онлайн конкурс, който 

цели привличане интереса на младата аудитория към игрите на Български спортен 

тотализатор. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 12 000 лв. 

o Идейно предложение 

o Фейсбук приложение 

o Слоган за конкурса 

o Условия за участие 

o Правила на конкурса 

o Жури за избор на победители 

o Награден фонд – 5 000 лв. 

 

 

4.3. Кампания за популяризиране на онлайн залаганията на БСТ - целта е да се 

привлече интереса на публиката към възможността за включване онлайн в игрите на 

БСТ.  

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 12 000 лв. 

 

o Идейно предложение 

o Правила и условия за участие 

o Фейсбук приложение 

o Слоган 

o Участници – 50 души 

o Награден фонд– 5 000 лв. 

 

 

Поддейност 5:  Събития за официално връчване на парични и предметни награди, 

спечелени в игрите на Възложителя. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 36 000 лв. 
 

o брой събития - 18 

o гости - 35 души; 



o място – централна локация в населеното място, в което е спечелена 

наградата; 

o водещ;  

o сценарий;   

o техническа поддръжка – озвучаване, осветление, сцена, декорация; 

o репортажи от събитията – 10 броя; 

o визия на плакатите;  

o покани – 35 броя; 

 

Поддейност 6:  Национална социалноотговорна кампания - създаване и реализация - 

1 бр., давключва:  

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 50 000 лв. 

 Концепция. 

 Събития: 

o Брой - 15; 

o участници - 50 души; 

o локация – градове в цялата страна; 

o сценарий - изготвяне на цялостен сценарии; 

o Материали за популяризиране и представяне на кампанията  

o общ награден фонд – награди на стойност за всички 15 събития 

над 10 000 лв. 

 

 

 

 



№  Брой 

Мерна 

единица 

Дейност 1 Реклама и маркетинг     

Поддейност 1 

Създаване на творческа платформа за 

изграждане и реализация на идейно-

художествени концепции по конкретно 

фиксираните поддейности от тази точка.   

1.1 Рекламни послания. 4 Брой 

1.2. Рекламни визии. 4 Брой 

1.3. Рекламни видео клипове.   

1.3.1. 30 секунди 6 Брой 

1.3.2. 10 секунди 6 Брой 

Поддейност 2 

Информационни и промоционални 

активности и кампании:     

2.1. Кампания 1. 1 Брой 

2.2. Кампания 2. 1 Брой 

2.3. Кампания 3. 1 Брой 

2.4. Кампания 4. 1 Брой 

Поддейност 3 

Закупуване и разпространение на 

рекламни форми в съответните канали.     

3.1. Национални телевизионни канали.     

3.1.1. 24 часов политематичен канал. Мин. 300 

Таргет рейтиг 

точки 

3.2. Интернет сайтове.     

3.2.1. Информационен сайт мин. 750 000 Импресии 

3.2.2. Информационен сайт мин. 350 000 Импресии 

3.2.3. Информационен сайт мин. 600 000 Импресии 

3.2.4. Информационен сайт мин. 900 000 Импресии 

3.2.5. Информационен сайт мин. 700 000 Импресии 

3.2.6. Информационен сайт мин. 150 000 Импресии 

3.2.7. Информационен сайт мин. 450 000 Импресии 

3.2.8. Информационен сайт мин. 350 000 Импресии 

3.2.9. Информационен сайт мин. 850 000 Импресии 

3.2.10. Информационен сайт мин. 850 000 Импресии 

3.2.11. Информационен сайт мин. 850 000 Импресии 

3.2.12. Информационен сайт мин. 350 000 Импресии 

3.2.13. Информационен сайт мин. 850 000 Импресии 

3.2.14. Информационен сайт мин. 850 000 Импресии 

3.2.15. Информационен сайт мин. 650 000 Импресии 

3.2.16. Информационен сайт мин. 650 000 Импресии 

3.2.17. Информационен сайт мин. 350 000 Импресии 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Изисквания към участника 

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

1.1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде 

всяко българско или чуждестанно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, както и всяко друго образувание, което има правото да изпълнява услуги 

съгласно законодателството на държавата, в което е установено, като всеки участник 

трябва да отговаря на предвартително обявените изисквания на Възложителя в 

документацията за участие в процедурата, както и на изискванията на ЗОП и 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). 

3.2.18. Информационен сайт мин. 350 000 Импресии 

3.2.19. Информационен сайт мин. 350 000 Импресии 

3.2.20. Информационен сайт мин. 350 000 Импресии 

3.2.21. Информационен сайт мин. 350 000 Импресии 

3.2.22. Информационен сайт мин. 350 000 Импресии 

3.2.23. Информационен сайт мин. 350 000 Импресии 

3.2.24. Информационен сайт мин. 130 000 Импресии 

3.2.25. Информационен сайт мин. 130 000 Импресии 

3.2.26. Информационен сайт мин. 130 000 Импресии 

3.2.27. Информационен сайт мин. 130 000 Импресии 

3.2.28. Информационен сайт мин. 130 000 Импресии 

3.2.29. Информационен сайт мин. 130 000 Импресии 

3.2.30. Информационен сайт мин. 130 000 Импресии 

3.2.31. Информационен сайт мин. 130 000 Импресии 

3.2.32. Информационен сайт мин. 130 000 Импресии 

3.2.33. Информационен сайт мин. 130 000 Импресии 

3.2.34. Информационен сайт мин. 130 000 Импресии 

3.2.35. Информационен сайт мин. 130 000 Импресии 

3.3. Рекламно участие в социални мрежи Мин. 30 000 Клика 

Дейност 2 

Публично, корпоративно и медийно 

обслужване.   

Поддейност 1 Връзки с медиите.    

1.1. Прессъобщения до национални медии. 16 Брой 

1.2. Прессъобщения до регионални медии. 16 Брой 

Поддейност 2 Консултации – 60 часа. 60 Час 

Поддейност 3 Обучения 12 Брой 

Поддейност 4 

Онлайн активности насочени към 

младите хора (18 – 30 год.)   

4.1.  

Активности, насочени към младите 

семейства 1 Брой 

4.2. Активности, насочени към младежи 1 Брой 

4.3. 

Кампания за популяризиране на онлайн 

залаганията на БСТ 1 Брой 

Поддейност 5 

Събития за официално връчване на 

парични и предметни награди, 

спечелени във игрите на Възложителя. 18 Брой 

Поддейност 6 

Национална социалноотговорна 

кампания. 1 Брой 



1.2. За участие в процедурата участника подготвя оферта която трябва напълно да 

съответства на условията, съдържащи се в поканата за участие, като е длъжен да 

съблюдава сроковете и условията, посочени в настоящата покана. 

1.3. Участникът може да се позове на капацитета на трети лица по отношение на 

критериите, свързани с икономическото и финансово състояние, техническите 

способности и професионална компетентност. Когато участникът се позовава на 

капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните 

ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. На 

основание чл.65, ал.6 ЗОП, в случайте когато участникът ще ползва капацитета на трети 

лица, за доказване на съответствието с критериите, свързани с икономическото и 

финансово състояние, то те заедно с участника в процедурата носят солидарна 

отговорност за изпълнението на поръчката. 

1.4. Участникът посочват в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще 

им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай той трябва да 

представи доказателство за поетите от подпизпълнителите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за 

отстраняване от процедурата. Независимо от възможността за използване на 

подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на 

изпълнителя. 

1.5. 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. 

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

т.1.5 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. 

 

2.ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 

2.1.Основания за задължително отстраняване, определени в чл.54, ал.1 от ЗОП. 

Възложителят отстранява от участие в процедурата участника, ако за него е налице  

някое от основанията, предвидени в чл.54 ЗОП, а именно: 

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 

108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 

307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 



*Когато участникът има задължения за данъци или осигурителни вноски, това е 

основание за отстраняване, когато размерът им надвишава 1 % от годишния общ оборот 

на участника за предходната приключила финансова година.  

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

2.1.5. е установено, че: е представил документ с невярно съдържание, свързан с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите 

за подбор; не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че 

при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и 

чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен; 

2.1.7. е налице конфликт на интереси* по смисъла на § 2, т.21 от ДР на ЗОП, който не 

може да бъде отстранен. 

* "Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети 

от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането 

на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който 

може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на 

тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената 

поръчка. 

2.2. На основание чл.55, ал.1 ЗОП Възложителят отстранява от участие в 

процедурата участника, ако за него е налице и някое от следните основания: 

2.2.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си 

по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай 

че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, 

произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен; 

Забележка: Възложителят има право да не отстрани в процедурата участника на 

това основание ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си е в 

състояние да ипълни поръчката съгласно приложимите национални правила за 

продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен. 

2.2.3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 

нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

2.2.4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на 

договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му 

прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на 

случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема 

на договора; 

2.2.5. опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна 

или заблуждаваща информация, или 

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата 

за възлагане на обществена поръчка. 

2.3. Когато участникът е ючридическо лице, основанията по т.2.1.1, т.2.1.2., т.2.1.7 и 

т.2.2.5 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и 



надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при 

вземането на решения от тези органи. 

2.4. Участника в процедурата, ако за него са налице някое от основанията посочени в 

т.2.1. или основанията в т.2.2. по-горе, има право да представи доказателства, че е 

предприел мерки, които гарантират неговата надежност, съгласно чл.56, ал.1 от ЗОП. 

2.5. Използване капацитета на трети лица. Подизпълнители. 
Когато при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети лица 

или подизпълнители за тях не следва да са налице някое от основанията посочени в 

т.2.1. и т.2.2. по-горе. 

2.6. Участникът в процедурата е длъжен да уведоми писмено възложителя в триднесвен 

срок от настъпване на обстоятелствата по т.2.1. и т.2.2. по-горе. 

2.7. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в 

чл.57, ал.3 ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото 

са налице някой от основанията и обстоятелствата, които са възникнали преди или по 

време на процедурата. 

2.8. Освен на основанията посочени в т.2.1. и т.2.2., Възложителят отстранява от 

процедурата участникът: 

2.9.1. ако той не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията, в т.ч. 

но не само участник, за когото важат забраните по чл.3, т.8 от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от 

същия закон; 

2.9.2. ако е представил оферта, която не отговаря на: 

а) предварително обявените условия на поръчката; 

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото 

право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 

екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 10 ЗОП. 

 

3.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА 

ДОКАЗВАНЕ. 

По отношение на участника се прилагат следните критерии за подбор: 

3.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 

не се поставят изисквания 

3.2.Икономическо и финансово състояние: не се поставят изисквания 

3.3.Технически и професионални способности на участника: не се поставят 

изисквания 

3.4. Попизпълнители. Ползване капацитета на трети лица. 

3.4.1. При участие на подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответните 

критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват. 

Възложителят ще изиска замяна на подизпълнител, който не отговаря на тези условия. 

3.4.2. Ако участникът се позовава на капацитета на трети лица, същите следва да 

отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се 

позовава на техния капацитет. 

4. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ С 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР. 

4.1. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 

критериите за подбор чрез представяне на подписан Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) (по приложения към поканата образец), попълнен 



съгласно изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП. В ЕЕДОП се предоставя 

информацията, изисквана от възложителя и се посочват националните бази данни, в 

които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, са длъжни да предоставят информация. 

4.2. Когато изискванията посочени в Раздел 11-2, т.2.1.1., т.2.1.2., т.2.1.5 и т.2.2.5 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 се попълва в 

отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. Когато се подава повече от един 

ЕЕДОП, обстоятелствата свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, 

подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански 

субект. 

4.3. Ако участникът не използва капацитета на терти лица и подизпълнтели, за да 

изпълни критериите за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП. 

4.4. Ако участникът ще ползва капацитета на едни или повече трети лица по отношение 

на критериите за подбор, тук, по-горе, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всяко 

едно от третите лица, който съдържа информацията по т.4.1. 

4.3. Ако участникът ще ползва един или повече подизпълнители, представя попълнен 

отделен ЕЕДОП за всеки един от подизпълнителите, в който се посочва и частта от 

поръчката, която ще изпълняват. 

4.4. Възложителят може да изисква от участника по всяко време да представят всички 

или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, 

когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

4.5. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, 

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 

съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

4.6. При поискване от страна на възложителя участника е длъжен да представи 

необходимата информация относно правно-организационната форма, под която 

осъщестяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла  на 

чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които 

участват, или длъжностите, които заемат. 

4.7. Когато за участника е налице някое от основанията по разлед 11-2, т.2.1. и т.2.2. и 

преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност, тези 

мерки се описват в ЕЕДОП. Като доказателства за надежността на участника се 

представят документи по чл.45, ал.2 ППЗОП. 

 

12. Параметри, по които ще се проведе договарянето 

Параметрите, по които ще се проведе договарянето са показателите, по които ще се 

извърши оценка на офертата на участника, а именно: - Ценови стойности на 

предлаганите услуги за дейност/поддейност. 

 

13. Критерият за оценка на офертите на участниците в настоящата процедура е 

икономически най-изгодната оферта: най-ниска предложена цена  
 

14. Дата, час и място на представяне на оферта и за провеждане на договарянето: 
Дата на представяне на оферта до 17:00 часа на 03.01.2018 г. 



Офертата се представя в непрозрачна, запечатана опаковка /напр. плик/ на следния 

адрес: град София, ул. “Хайдушко изворче” № 28 – Централно управление на ДП БСТ. 

Върху опаковката участникът следва да изпише “Оферта”, с посочване на 

наименованието на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон, електронен 

адрес и по възможност факс.  

Договарянето с представител/и на участника ще се проведе на 08.01.2018 г. от: 10:00 

часа; в град София, ул. “Хайдушко изворче” № 28, ет. 2, стая 2-3, освен в случай на 

констатирани липсващи документи или нередовности в офертата на участника. За 

последното комисията уведомява участника с писмо, изпратено по факс/електронна 

поща до 05.01.2018 г., съдържащо подробно описание на допълнителните документи, 

които следва да бъдат представени и/или описание на констатираните нередовности, 

които следва да бъдат отстранени. Ако за участника са констатирани нередовности, 

следва да представи липсващите документи и/или да отстрани констатираните 

нередовности в срок до 17:00 ч. на 10.01.2018 г. 

При необходимост от представяне на допълнителни документи, договарянето с 

участника ще се проведе на 12.01.2018 г. от: 10:00 часа.  

 

14. Общи изисквания при изготвяне и представяне на офертата: 

1. Разходите за изготвяне на офертите и за участие в настоящата процедура са за сметка 

на участника. Възложителят не участва в тези разходи, независимо от начина на 

провеждане или изхода на процедурата. 

2. Участника следва да изготви и представи своята оферта на български език. Офертата 

се изготвя от участника в съответствие със ЗОП, ППЗОП и като се придържа точно към 

обявените от Възложителя условия. 

3. Подаването на офертата задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 

условия, посочени в тази покана при спазване на разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и 

другите нормативни актове, свързани с изпълнението на премета на поръчката. 

4. Всички документи за участие в процедурата се подават на хартиен носител. 

5. Участникът в процедурата може да промени или да допълни офертата си до изтичане 

на срока за подаване на офертите. В случай, че се подаде допълнение или промяна в 

офертата, тя трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на 

първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязано следното: 

„Допълнение/промяна към оферта вх.№........ 

5. Участникът в процедурата има право да представи само една оферта. Офертата трябва 

да е попълнена без поправки в нея. Документи с поправки не се разглеждат. 

6. Участникът няма право да представя варианти на офертата. При наличието на 

варианти на офертата, същата не се разглежда и участникът се отстранява. 

7. Срокът на валидност на офертата, подавани за участие в настоящата процедура, 

трябва да бъде не по-малък от 3 (три) месеца, считано от крайния срок за получаване на 

оферти. Възложителят може да поиска от участника да удължи срока на валидност на 

офертите си до сключване на договор. 

Ако участникът представи оферта с по-кратък срок на валидност от определения ще 

бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 

поръчка. 

Участникът, ако откаже да удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на 

покана от страна на Възложителя в определения в поканата срок, ще бъде отстранен от 

участие в процедурата за възлагане. 

8. Всички образци които се съдържат към настоящата поканата за участие в обществена 

поръчка, са задължителни и участникът следва да се придържат точно към тях при 

изготвяне на офертата си. 



9. Документите в офертата, се подписват на всеки лист от лицата с представителни и 

управленски функции, посочени в Търговския регистър или упълномощените за това 

лица. В този случай се изисква да се представи съответнотно нотариално заверено 

пълномощно. 
10. Документите в офертата, се номерират с последователни поредни номера, започващи 

от първата страница на първия представен документи и завършва с последната страница, 

на последния представен документ /ценовото предложение или приложение към него/. 

Страница от офертата на участник, подлежаща на номериране, е такава страница, на 

която има текст, схема, изображение или др., което е част от представеното 

предложение, т.е празни страници не подлежат на номериране.  

11. Всички документи трябва да са валидни към датата на тяхното представяне. 

12. Всички документи, представени във вид на копия трябва да бъдат заверени „Вярно с 

оригинала“, име и фамилия, подпис на представляващия участника. Документи, които се 

изисква да бъдат представени в оригинал, не се представят като копия. 

13. По документите не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 

корекции. 

 

15. Сключване на договор. Договор за подизпълнение: 

1. Договор за възлагане на обществената поръчка се сключва с участника, определен за 

изпълнител, в резултат на проведената процедура при изпълнени изисквания по чл.112, 

ал.1 ЗОП, в т.ч. и тези на Възложителя, посочени в настоящата покана. 

2. Договор не се сключва в случаите на чл.112, ал.2 ЗОП. 

3. Възложителят сключва договор, който съответства на приложения в документацията 

проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника и постигнатите 

договорености по време на проведеното договаряне, въз основа на които е определен за 

изпълнител. 

 

16. Гаранция за изпълнение на договора: 

1. Гаранцията за изпълнение на договора се предоставя от участника, при определянето 

му за изпълнител на поръчката, при подписването на договора, като същата е в размер 

на 5 % от стойността му без ДДС. 

2. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са определени 

в проекта на договора. 

3. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция – в 

оригинал, парична сума (платежно нареждане в копие) или застраховка която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 

4. Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение. 

5. Когато избраният изпълнител е обединеие, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на 

сумата по гаранцията или титуляр по застраховката.  

6. Ако гаранцията за изпълнение по договора се предоставя под формата на парична 

сума, тя се превежда по банкова сметка на  ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН 

ТОТАЛИЗАТОР“ в банка Уникредит Булбанк АД, IBAN: BG10UNCR70001521679048, 

BIC: UNCRBGSF. 

7. В случай че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, 

същата трябва да отговаря на образеца към настоящата документация и клаузите на 

договора. 

8. В случай че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на застраховка 

Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. 



Застраховката, в размера определен в т.1 от този раздел, следва да: е издадена от 

Застраховател по смисъла на чл.12 от Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 

29.12.2015 г.); покрива отрговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за 

обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Всички разходи за избор 

на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на застрахователната премия 

са за сметка Застрахования (изпълнителя по договора). Застрахователната премия трябва 

да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер. При пълно или частично 

неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по договора, Застрахователят 

неотменимо и безусловно да е длъжен да изплати на Бенефициента посочената в 

издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в рамките 

на застрахователната сума в застрахователната полица. Плащането да е в срок до 15 

календарни дни след получаване на първо надлежно Искане за плащане от 

Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителят 

(застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло 

задълженията си по договора, независимо от евентуални възражения на изпълнителя. 

Искането за плащане от Бенефициента е единственият документ, въз основа на който 

Застрахователят ще изплаща обезщетението. Основно покритие по застраховката са 

всички суми за дължими неустойки и лихви и др. уговорени обезщетения, начислени във 

връзка с претенции на Бенефициента към Изпълнителя. Самоучастие на Застрахования 

по застрахователната полица не се допуска. Всички права и задължения на 

Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да бъдат изписани в пълен обем в 

полицата, без позоваване на такива в други документи. Проектът на полица се съгласува 

предварително от Бенефициента преди приемане на застрахователната полица като 

гаранция за изпълнение на договора. 

9. При представяне на гаранцията, в нея изрично се посочва предметът на договора за 

изпълнението на който се представя гаранцията. 

10. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение са за сметка 

на изпълнителя. Последният следва да предвиди и заплати своите такси по откриване и 

обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да 

не бъде по-малък от определения в настоящата документация. 

 

За неуредените от настоящата покана въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 
 

Приложения: 

Образец № 1 – Образец на Документ по чл. 47, ал. 3 ППЗОП /опис на представените 

документи/  

Образец № 2 – Образец на Документ по чл. 39, ал. 2, т. 1 ППЗОП /стандартен образец за 

единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)/  

Образец № 3 – Образец на Документ по чл. 44, ал. 1 ППОЗП /информация относно 

правно-организационната форма на участник, под която осъществява дейността си, 

както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП/ 

Образец № 4 - Образец на Документ по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ ППЗОП /предложение за 

изпълнение на поръчката/ 

Образец № 5 – Образец на Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ ППЗОП /декларация за 

съгласие с клаузите на приложения проект на договор/ 

Образец № 6 – Образец на Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ ППЗОП /декларация за 

срока на валидност на офертата/ 

Образец № 7 – Образец на Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ ППЗОП /декларация, 

че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 



опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо/ 

Образец № 8 - Образец на Документ по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП /ценово предложение / 

Образец № 9 - Образец на Документ по чл. 31, ал. 3 ЗОП /банкова гаранция за 

изпълнение на договор за обществена поръчка/ 

Образец № 10 – Образец на Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закон за мерките срещу 

изпирането на пари (ЗМИП) – представя се от участник, определен за изпълнител преди 

подписване на договор 

Образец № 11 – Декларация по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закон за мерките срещу 

изпирането на пари (ЗМИП) – представя се от участник, определен за изпълнител преди 

подписване на договор 

Образец № 12 - Проект на договор 

 

 

С уважение, 

 

/заличен подпис на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

ДАМЯН ДАМЯНОВ 

Изпълнителен директор на  

ДП „Български спортен тотализатор“  


