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Вх. № 01-04-40 

Дата: 08.01.2018 г. 

ДОКЛАД  

по чл. 67, ал. 6 вр. чл. 60 ППЗОП и чл. 103, ал. 3 ЗОП   

  

Относно: работата на комисия, назначена със Заповед № 4/04.01.2018 г. на Изпълнителния 

директор на БСТ за разглеждане и оценка на оферти, подадени за участие в процедура на 

договаряне без обявление, открита с Решение № 326/18.12.2017 г. на Изпълнителния 

директор на БСТ, с наименование: „Рекламно обслужване на ДП „Български спортен 

тотализатор“ 

 

 

Във връзка с Решение № 326/18.12.2017 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП – договаряне без обявление, с наименование: 

„Рекламно обслужване на ДП „Български спортен тотализатор“, на основание чл. 103, ал. 1 

ЗОП и чл. 51, ал. 1 ППЗОП, е назначена комисия в състав: 

1. Рада Гьонова –Директор ДПОП при ЦУ на ДП БСТ - председател; 

2. Милчо Димитров – Директор ДПМЧР при ЦУ на ДП БСТ – член; 

3. Светлана Големанова– Ръководител ОПК, ДПМЧР при ЦУ на ДП БСТ – член 

със следните задачи: 

1. комисията да започне работа на 04.01.2018 г., в 10:00 часа, на адрес: гр. София, ул. 

Хайдушко изворче № 28, в административната сграда на ЦУ на БСТ, след получаване на 

списъка с участниците и представените оферти; 

2. комисията, в срок до 15.01.2018 г. да: 

2.1. извърши подбор на участника, подал оферти за участие в откритата с Решение № 

326/18.12.2017 г. на Изпълнителния директор на БСТ процедура на договаряне без 

обявление по реда на ЗОП с наименование: „Рекламно обслужване на ДП „Български 

спортен тотализатор“, да проведе преговори с участника и оцени направеното от него 

предложение при спазване изискванията на ЗОП, ППЗОП и посоченото в Покана за участие 

изх. № 02-01-2372/18.12.2017 г. на Изпълнителния директор на БСТ, като състави 

изискуемите се документи и протоколи, отразяващи работата й; 

2.2. състави Доклад по чл. 67, ал. 6 вр. чл. 60 ППЗОП, който да предаде на Възложителя 

ведно с цялата документация по проведената обществена поръчка; 

2.3. съхранява документите, свързани с обществената поръчка, до приключване на работата 

й, в архива към стая 2-4 Дирекция „Правна и обществени поръчки“, ет. 2, 

административната сграда на ЦУ на БСТ, с адрес в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 

28. 

Промени в състава, сроковете за работа и задачите на комисията не са извършвани. 

 

Работният процес на комисията протече в следните основни етапи: 

- провеждане на закрито заседание на 04.01.2018 г., на което се отвори първоначално 

подадената оферта от поканения за участие в процедурата участник, разгледаха се 
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документите му за подбор и първоначално подадените технически и ценови предложения и 

се определи дата за провеждане на преговорите;  

- провеждане на договаряне на 08.01.2018 г. с участника, поканен да подаде оферта в 

настоящата процедура – гражданско дружество по ЗЗД „Диспорт“, при което се проведоха 

преговори по предварително обявените въпроси; 

- провеждане на закрито заседание на 08.01.2018 г., на което се извърши оценка и класиране 

на офертата, подадена за участие в процедурата /допълнена/изменена с договореното по 

време на преговорите/.  

За горепосочените действия на комисията и за всяко заседание/преговори, са съставени 

отделни протоколи, отразяващи извършеното/съответно договореното – Протокол № 

1/04.01.2018 г., Протокол № 2/08.01.2018 г. и Протокол № 3/08.01.2018 г. 

 

За участие в процедурата бе поканено следното юридическо лице: 

Гражданско дружество по ЗЗД „ДИСПОРТ“, с ЕИК по БУЛСТАТ 176841640  

 

От горното лице бе подадена оферта, както следва:  

1. ГДЗЗД „ДиСпорт“, с оферта с вх. № 02-01-2/03.01.2018 г.   

  

В изпълнение на указаното ни, извършихме следното: 

На първото заседание, състояло се на 04.01.2018 г., членовете на комисията, след 

получаване на подадените оферти и списъка на участниците, подписаха декларации по чл. 

103, ал. 2 ЗОП, след което се пристъпи към отварянето на подадената и запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща офертата на поканеното лице и оповестяване на нейното 

съдържание: 

Действия и констатации относно отварянето на офертата на Гражданско дружество 

по ЗЗД „ДиСпорт“, с вх. № 02-01-2/03.01.2018 г.: 

Офертата на този участник 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 запечатан непрозрачен плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, 

ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи, и 

извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в 

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 

представени както е посочено.  

 

След това, комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП представени от 

участника в процедурата, за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя.  

 

Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, 

на участника Гражданско дружество по ЗЗД „ДиСпорт“, с вх. № 02-01-2/03.01.2018 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 
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1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписан 

от представляващия участника; 

2. 4 броя Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника 

и съдружниците в обединението-участник – всеки от тях е попълнен съгласно изискванията 

и условията на ЗОП и ППЗОП и е декларирана липсата на основанията за отстраняване и 

изискванията към личното състояние на участника, поставени от възложителя; документите 

са подписани съответно от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 

ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на 

възложителя и е подписан от представляващия участника; 

4. Копие, заверено за вярност с оригинала на Договор за създаване на дружество по ЗЗД 

– за участника ГДЗЗД „ДиСпорт“. 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за установяване 

съответствието на този участник с поставените от възложителя изисквания - към личното 

състояние, бе установено че същият е представил документи, без в тях да има липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с поставените от 

възложителя изисквания към личното състояние.  

 

След това, членовете на комисията се запознаха с първоначално подадената оферта - 

техническо и ценово предложение от участника ГДЗЗД „ДИСПОРТ“; констатираха, че те 

са попълнени съобразно изискванията на възложителя и са представени съответните 

приложения на документи. 

Поради горните констатации, членовете на комисията, приемат че договарянето с 

участниците в процедурата, ще се проведе на първоначално определената дата, а именно - 

08.01.2018 г., от 10:00 часа, в град София, ул. “Хайдушко изворче” № 28, ет. 2, стая 2-3.  

Договарянето с представител/и на участника ще обхваща предварително посоченото в т.12 

от Поканата с изх. № 02-01-2372/18.12.2017 г. 

Членовете на комисията определиха председателя на комисията да изпрати съобщение до 

участника, подал оферта в настоящата процедура, за датата и часа на провеждане на 

преговорите. Същото е извършено на 05.01.2018 г. чрез изпращане на цифрово подписано 

съобщение до електронната поща на участника. 

 

На указаната дата и час, се яви представител на участника в процедурата – представляващия 

ГДЗЗД „ДИСПОРТ“. Проведе се договаряне, по време на което се обсъждаха единствено 

предварително посочените въпроси: Ценови стойности на предлаганите услуги за 

дейност/поддейност. 

Комисията изиска и представителят на Участника потвърди, че предложението му за 

изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени 

в Поканата, в т.ч. и на Техническата спецификация. След което се пристъпи към договаряне. 

Комисията изиска от представителя на участника да преразгледа и редуцира предложената 

от него цена за изпълнение на поръчката, както и за отделните дейности, включени в него. 

Представителят на участника заяви, че предложените от него единични и обща цена  реално 

отразяват пълното, навременно и качествено изпълнение на предмета на поръчката, като 
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напълно съответстват на прогнозните стойности на поръчката и отделните дейности, като 

дори общото ценово предложение е с 20 128 /двадесет хиляди сто двадесет и осем/ лева по-

ниско от посочената от възложителя прогнозна стойност. Поради това и с цел точно 

изпълнение на дейностите, представителят на участника заяви, че няма възможност да 

извърши допълнително намаление на предложените си единични цени и същите следва да се 

считат за окончателни, а именно:      
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№  Брой 

Мерна 

единица 

Окончателно 

ценово 

предложение 

/в лв. без ДДС/ 

Дейност 1 Реклама и маркетинг     

969 682 

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 400 

1.2. Рекламни визии. 4 Брой 2400 

1.3. Рекламни видео клипове.    

1.3.1. 30 секунди 6 Брой 99996 

1.3.2. 10 секунди 6 Брой 60000 

Поддейност 2 

Информационни и 

промоционални активности и 

кампании:     

 

2.1. Кампания 1. 1 Брой 105000 

2.2. Кампания 2. 1 Брой 105000 

2.3. Кампания 3. 1 Брой 105000 

2.4. Кампания 4. 1 Брой 105000 

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 

312 

Таргет 

рейтиг 

точки 

227136 

3.2. Интернет сайтове.      

3.2.1. Информационен сайт 

800 

000 

Импреси

и 

3200 
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3.2.2. Информационен сайт 

400 

000 

Импреси

и 

3200 

3.2.3. Информационен сайт 

600 

400 

Импреси

и 

3002 

3.2.4. Информационен сайт 

912 

000 

Импреси

и 

3648 

3.2.5. Информационен сайт 

760 

000 

Импреси

и 

2280 

3.2.6. Информационен сайт 174 000 

Импреси

и 

5220 

3.2.7. Информационен сайт 

500 

000 

Импреси

и 

4000 

3.2.8. Информационен сайт 

400 

000 

Импреси

и 

4000 

3.2.9. Информационен сайт 

900 

000 

Импреси

и 

2700 

3.2.10. Информационен сайт 

900 

000 

Импреси

и 

2700 

3.2.11. Информационен сайт 

900 

000 

Импреси

и 

2700 

3.2.12. Информационен сайт 

400 

000 

Импреси

и 

6000 

3.2.13. Информационен сайт 

900 

000 

Импреси

и 

2700 

3.2.14. Информационен сайт 

900 

000 

Импреси

и 

2700 

3.2.15. Информационен сайт 

700 

000 

Импреси

и 

3500 

3.2.16. Информационен сайт 

700 

000 

Импреси

и 

3500 

3.2.17. Информационен сайт 

400 

000 

Импреси

и 

3200 

3.2.18. Информационен сайт 

400 

000 

Импреси

и 

3200 

3.2.19. Информационен сайт 

400 

000 

Импреси

и 

4000 

3.2.20. Информационен сайт 

400 

000 

Импреси

и 

4000 
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3.2.21. Информационен сайт 

400 

000 

Импреси

и 

4000 

3.2.22. Информационен сайт 

400 

000 

Импреси

и 

4000 

3.2.23. Информационен сайт 

400 

000 

Импреси

и 

4000 

3.2.24. Информационен сайт 

140 

000 

Импреси

и 

4200 

3.2.25. Информационен сайт 

140 

000 

Импреси

и 

4200 

3.2.26. Информационен сайт 

140 

000 

Импреси

и 

4200 

3.2.27. Информационен сайт 

140 

000 

Импреси

и 

4200 

3.2.28. Информационен сайт 

140 

000 

Импреси

и 

4200 

3.2.29. Информационен сайт 

140 

000 

Импреси

и 

4200 

3.2.30. Информационен сайт 

140 

000 

Импреси

и 

4200 

3.2.31. Информационен сайт 

140 

000 

Импреси

и 

4200 

3.2.32. Информационен сайт 

140 

000 

Импреси

и 

4200 

3.2.33. Информационен сайт 

140 

000 

Импреси

и 

4200 

3.2.34. Информационен сайт 

140 

000 

Импреси

и 

4200 

3.2.35. Информационен сайт 

140 

000 

Импреси

и 

4200 

3.3. 

Рекламно участие в социални 

мрежи 

Мин. 

30000 Клика 

27900 

Дейност 2 

Публично, корпоративно и 

медийно обслужване.   

159072 

Поддейност 1 Връзки с медиите.     

1.1. 

Прессъобщения до национални 

медии. 16 Брой 

8000 
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Така, окончателната обща цена за пълното и точно изпълнение на предмета на настоящата поръчка 

„Рекламно обслужване на ДП „Български спортен тотализатор“, е в размер на 1 128 754 (един 

милион сто двадесет и осем хиляди седемстотин петдесет и четири) лева без ДДС. 

За така проведените преговори се подписа протокол /№2 от 08.01.2018 т./ от членовете на 

комисията и от представляващия участника ГДЗЗД „ДИСПОРТ“, без забележки. 

 

На свое закрито заседание, след приключване на преговорите – 08.01.2018 г., комисията 

извърши оценка на ценовото предложение на участника, постигнато по време на 

проведеното договаряне, а именно: обща предложена цена за пълно изпълнение предмета 

на настоящата поръчка – 1 128 754 (един милион сто двадесет и осем хиляди седемстотин 

петдесет и четири) лева без ДДС. Така предложената цена е в рамките на максимално 

допустимите стойности /посочени в поканата за участие в настоящата процедура/; същата 

е обсъдена при проведеното договаряне и от комисията бе изискано да се редуцира спрямо 

първоначалното предложение на участника, посочено в подадената от него оферта, но 

въпреки невъзможността за такова, се явява най-ниска предложена цена.  

 
Класиране на участниците – икономически най-изгодна оферта: 

Гражданско дружество по ЗЗД „ДИСПОРТ“, с оферта с вх. № 02-01-2/03.01.2018 г. – най-

ниска предложена цена. 

 

1.2. 

Прессъобщения до регионални 

медии. 16 Брой 

5072 

Поддейност 2 Консултации – 60 часа. 60 Час 6000 

Поддейност 3 Обучения 12 Брой 18000 

Поддейност 4 

Онлайн активности насочени 

към младите хора (18 – 30 год.)   

 

4.1.  

Активности, насочени към 

младите семейства 1 Брой 

12000 

4.2. 

Активности, насочени към 

младежи 1 Брой 

12000 

4.3. 

Кампания за популяризиране на 

онлайн залаганията на БСТ 1 Брой 

12000 

Поддейност 5 

Събития за официално 

връчване на парични и 

предметни награди, спечелени 

във игрите на Възложителя. 18 Брой 

36000 

Поддейност 6 

Национална социалноотговорна 

кампания. 1 Брой 

50000 

Обща цена:    1128754 
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Предвид извършените в хода на работата на комисията констатации, нямаме предложения 

за отстраняване на участник в процедурата. 

Предвид извършените в хода на работата на комисията констатации, предлагаме да бъдат 

допуснати следните участници в процедурата: 

Участник ГДЗЗД „ДиСпорт“, с оферта с вх. № 02-01-2/03.01.2018 г.  

Мотиви: Участникът е представил първоначална оферта /техническо и ценово 

предложение/, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

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 за участие в процедурата. С участника бяха проведени преговори, на които бяха 

уточнени предложенията му по предварително обявените въпроси, като тези предложения 

са също направени в съответствие с изискванията на възложителя, ЗОП и ППЗОП.  

 

Предвид извършените в хода на работата на комисията констатации и оценителни действия, 

при наличие на предпоставките в правната норма на чл. 66 ППЗОП, предлагаме да бъде 

сключен договор с класирания на първо място участник, а именно: 
1. Участник ГДЗЗД „ДиСпорт“ с оферта с вх. № 02-01-2/03.01.2018 г. 
 

Настоящият Доклад, състоящ се общо от десет страници, е съставен на 08.01.2018 г., в 16.00 

часа, с което приключи работата на назначената със Заповед № 4/04.01.2018 г. на 

Изпълнителния директор на ДП БСТ, Комисия за разглеждане и оценка на оферти, 

подадени за участие в процедура на договаряне без обявление, открита с Решение № 

326/18.12.2017 г. на Изпълнителния директор на БСТ, с наименование: “Рекламно 

обслужване на ДП Български спортен тотализатор“. 

Неразделна част от настоящия доклад са изготвените протоколи от работата на комисията 

и от проведените с участника преговори -  Протокол № 1/04.01.2018 г., Протокол № 2 от 

08.01.2018 г. и Протокол № 3 от 08.01.2018 г., с посочените към тях приложения. 

 

На основание чл. 106, ал. 1 ЗОП и чл. 60, ал. 3 ППЗОП, настоящият доклад ведно с Поканата 

за участие в настоящата процедура, постъпилите оферти и протоколи, се предават на 

Изпълнителния директор на ДП БСТ за утвърждаване, на датата, на която същият е 

входиран в деловодството на ДП БСТ. 

 

Комисия съгласно Заповед № 4/04.01.2018 г. 

на Изпълнителния директор на ДП БСТ: 

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

Рада Гьонова, председател           Милчо Димитров, член 

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

…………………………. 

Светлана Големанова, член 
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УТВЪРЖДАВАМ Доклад вх. № 01-04-40/08.01.2018 г., изготвен от комисия, назначена 

със Заповед № 4/04.01.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, на основание 

чл. 106, ал. 3 ЗОП, след запознаване със съдържанието му и приложенията към него,  

 

 

 

Дата: 08.01.2018 г.  Възложител: /подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/ 

Дамян Дамянов, 

Изпълнителен директор на ДП 

„Български спортен тотализатор“  
 


