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Вх. № 01-04-87/15.01.2018 г.  

ДОКЛАД  

по чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 60 ППЗОП 

от Комисия, назначена със Заповед №1/03.01.2018 г. на Изпълнителния директор на БСТ  

 

Относно: извършен подбор на участниците, подали оферти за участие в откритата с Решение 

№ 296/21.11.2017 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ процедура по реда на ЗОП с 

наименование: „Надграждане на съществуваща Централна компютърна система за приемане 

и обработка на залози за организираните от ДП „Български спортен тотализатор“ игри 

съгласно Закона за хазарта“, за разглеждане, оценка и класиране на подадените от тях оферти 

 

 

Във връзка с Решение № 296/21.11.2017 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП – открита процедура, с наименование: „Надграждане 

на съществуваща Централна компютърна система за приемане и обработка на залози за 

организираните от ДП „Български спортен тотализатор“ игри съгласно Закона за хазарта“, 

със Заповед №1/03.01.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, на основание чл. 103, 

ал. 1 ЗОП и чл. 51, ал. 1 вр. чл. 54 и сл. ППЗОП, е назначена комисия в състав: 

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

2. Веселин Кюркчиев – Директор, ДИТИ, при ЦУ на БСТ – член; 

3. Елин Христов – Ръководител отдел СА, ДИТИ, при ЦУ на БСТ – член. 

4. Живко Николов – Ръководител отдел ЦУОТ, ДОКТ, при ЦУ на БСТ - член; 

5. Йордан Александров – Старши системен администратор, ДИТИ, при ЦУ на БСТ – 

член; 

със следните задачи: 

1. комисията да извърши подбор на участниците, подали оферти за участие в откритата с 

Решение № 296/21.11.2017 г. на Изпълнителния директор на БСТ, открита процедура по 

реда на ЗОП с предмет: „Надграждане на съществуваща Централна компютърна система за 

приемане и обработка на залози за организираните от ДП „Български спортен тотализатор“ 

игри съгласно Закона за хазарта“, да разгледа и оцени подадените от тях оферти при 

спазване на правилата в ЗОП, ППЗОП, Обявлението и Документацията за настоящата 

обществена поръчка; 

2. комисията да започне работа на 03.01.2018 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 и да извърши действията по чл. 54, ал. 1 – 5  

ППЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 1 ЗОП; 

3. комисията, в срок до 02.02.2018 г.: 

- да извърши действията по чл. 54, ал, 1,2,7,8,12,13 ППЗОП, вр. чл.56 – 58 ППЗОП, като 

състави съответни протоколи, отразяващи работата й; 

- да състави Доклад по чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 60 ППЗОП, който да предаде на 

Възложителя ведно с цялата документация по проведената обществена поръчка; 

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

 

Работният процес на комисията протече в четири основни етапа – провеждане на публично 

заседание на 03.01.2018 г. от 10.00 часа, на което се извършиха действията по чл. 54, ал. 1 – 

ал. 6 ППЗОП във връзка с чл.104, ал. 1 ЗОП, на 4, 5, 8 и 10.01.2018 г. бяха проведени закрити 

заседания за извършване на действията по чл. 54, ал. 7 – ал. 13 и чл. 56, ал. 1 и ал. 2 и чл. 57, 

ал. 2 ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 1 ЗОП; за същите е съставен Протокол № 1/10.01.2018 

г., приложен към настоящия. На 15.01.2018 г. от 10.00 часа комисията проведе второ 

публично заседание, на което обяви резултатите от оценяване на подадената оферта по 

показателите, различни от ценовия, отвори и оповести ценовото предложение на участника, 

след което в закрито заседание извърши действията по чл. 57, ал. 2 и чл. 58, ал. 1 ППЗОП вр. 

чл. 104, ал. 1 ЗОП; за същите е съставен Протокол № 2/15.01.2018 г., приложен към 

настоящия. Предвид представените документи и информация в опаковката на единствения 

участник в процедурата, комисията не е намерила основание за изискване на допълнителни 

такива.  

 

Оферти за участие в настоящата процедура са подадени от: 

1.„ДЕКАРТ“ ООД 

вх. № 02-01-1963/28.01.2018 г. 

Офертата е внесена от Пламен Колев в 11.54 часа 

 

В изпълнение на указаното ни, извършихме следното: 

На датата, посочена в Заповед № 1/03.01.2018 г., комисията се събра в сградата на ЦУ на ДП 

БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28 и започна своята работа в 10.00 

часа, след получаване на списък с участниците и представените от тях оферти. На 

проведеното публично заседание присъства представител на участника подал оферта, не 

присъстват представители на средствата за масово осведомяване – обстоятелството е 

отразено в Присъствен списък. Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 

2 ЗОП, след което започна отварянето на подадените запечатани непрозрачни опаковки по 

реда на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното съдържание. 

 

1. Действия и констатации относно отварянето на офертата на „ДЕКАРТ“ ООД с 

вх. № 02-01-1963/28.12.2017 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен кашон, 

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. Трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение на участника, а след това и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".  
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На присъстващия представител на участника „Декарт“ ООД не бяха представени за 

подписване документи. 

С извършване на горните действия комисията приключи публичната част от заседанието си 

в 10.20 часа на 03.01.2018 г. 

 

На 04.01.2018 г., от 09.00 ч. до 11.00, комисията, на свое закрито заседание пристъпи към 

разглеждане на  документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП представени от единствения участник 

в процедурата за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя. 

 

2. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника „ДЕКАРТ“ ООД с оферта с вх. № 02-01-1963/28.12.2017 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: 

2.1. Опис на представените документи – оригинал, попълнен съобразно образеца от 

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

от представляващия участника; 

2.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – оригинал, попълнен 

съгласно изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на 

основанията за отстраняване, съответствие с критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника, поставени от възложителя; документът е подписан от 

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

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

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

възложителя и е подписан от представляващия участника. 

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

установяване съответствието на участника „Декарт“ ООД с поставените от 

възложителя изисквания - към личното състояние, икономическото и финансово 

състояние и техническите и професионални способности, 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 и критериите за подбор. 

 

На 05.01.2018 г., от 09.30 ч. до 14.00 и на 08.01. 2018 г., от 11.00 до 16.00 часа, комисията, 

на свои закрити заседания разгледа техническото предложение от офертата на участника 

Декарт ООД и провери нейното съответствие с изискванията на техническите 

спецификации от документацията за участие: 

 

3. Разглеждане на допуснатата оферта на участника „ДЕКАРТ“ ООД с вх. № 02-

01-1963/28.12.2018 г. и проверка за нейното съответствие с предварително 

обявените условия: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 
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3.1. предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя: 

Относно Разучаване на съществуващата ЦКС (Етап 1), за всяка една от описаните по-долу 

технологии, участникът е направил предложение за следния брой редове от сорс код, които 

негов екип от експерти ще може да проучи за един астрономически час: 

Технология 
Редове код /без коментари и 

празни редове/ 

Брой редове от сорс 

код, които екип от 

експерти на 

участника ще може 

да проучи за един 

астрономически час 

C 216487 216487 

XML 38043 38043 

Javascript 19706 19706 

C/C++ Header 12897 12897 

HTML 9744 9744 

Make 3780 3780 

Bourne Again Shell 2500 2500 

CSS 2285 2285 

Objective C 1962 1962 

Assembly 599 599 

Bourne Shell 320 320 

C# 47437 47437 

SQL 7223 7223 

MSBuild script 3587 3587 

XAML 2189 2189 

Общо 368759 368759 

 

За така направеното предложение са посочени обективни причини и обстоятелства, които 

настоящата комисия приема за логични и поради това достоверни. 

 

Достоверността на направеното предложение за брой редове от сорс код, които екип на 

участника от експерти ще може да проучи за един астрономически час, е посочено че се 

подкрепя от следните факти и обстоятелства: 
 

Технология 

Обосновки за предложения брой редове от сорс код, които екип от 

експерти на участника ще може да проучи за един астрономически 

час  

C 

Предложеният екип на изпълнителя е разработил, внедрил, 

надградил и поддържа сорс кода на ЦКС и познава същия, поради 

което не се нуждае от време за проучването му 
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XML 

Предложеният екип на изпълнителя е разработил, внедрил, 

надградил и поддържа сорс кода на ЦКС и познава същия, поради 

което не се нуждае от време за проучването му 

Javascript 

Предложеният екип на изпълнителя е разработил, внедрил, 

надградил и поддържа сорс кода на ЦКС и познава същия, поради 

което не се нуждае от време за проучването му 

C/C++ Header 

Предложеният екип на изпълнителя е разработил, внедрил, 

надградил и поддържа сорс кода на ЦКС и познава същия, поради 

което не се нуждае от време за проучването му 

HTML 

Предложеният екип на изпълнителя е разработил, внедрил, 

надградил и поддържа сорс кода на ЦКС и познава същия, поради 

което не се нуждае от време за проучването му 

Make 

Предложеният екип на изпълнителя е разработил, внедрил, 

надградил и поддържа сорс кода на ЦКС и познава същия, поради 

което не се нуждае от време за проучването му 

Bourne Again Shell 

Предложеният екип на изпълнителя е разработил, внедрил, 

надградил и поддържа сорс кода на ЦКС и познава същия, поради 

което не се нуждае от време за проучването му 

CSS 

Предложеният екип на изпълнителя е разработил, внедрил, 

надградил и поддържа сорс кода на ЦКС и познава същия, поради 

което не се нуждае от време за проучването му 

Objective C 

Предложеният екип на изпълнителя е разработил, внедрил, 

надградил и поддържа сорс кода на ЦКС и познава същия, поради 

което не се нуждае от време за проучването му 

Assembly 

Предложеният екип на изпълнителя е разработил, внедрил, 

надградил и поддържа сорс кода на ЦКС и познава същия, поради 

което не се нуждае от време за проучването му 

Bourne Shell 

Предложеният екип на изпълнителя е разработил, внедрил, 

надградил и поддържа сорс кода на ЦКС и познава същия, поради 

което не се нуждае от време за проучването му 

C# 

Предложеният екип на изпълнителя е разработил, внедрил, 

надградил и поддържа сорс кода на ЦКС и познава същия, поради 

което не се нуждае от време за проучването му 
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SQL 

Предложеният екип на изпълнителя е разработил, внедрил, 

надградил и поддържа сорс кода на ЦКС и познава същия, поради 

което не се нуждае от време за проучването му 

MSBuild script 

Предложеният екип на изпълнителя е разработил, внедрил, 

надградил и поддържа сорс кода на ЦКС и познава същия, поради 

което не се нуждае от време за проучването му 

XAML 

Предложеният екип на изпълнителя е разработил, внедрил, 

надградил и поддържа сорс кода на ЦКС и познава същия, поради 

което не се нуждае от време за проучването му 

Общо 

Предложеният екип на изпълнителя е разработил, внедрил, 

надградил и поддържа сорс кода на ЦКС и познава същия, поради 

което не се нуждае от време за проучването му 

 

Направеното предложение е логически свързано и е съобразено с предложението за 

изпълнението на Етап 1. 

Като отделни приложения към техническото предложение, участникът подробно е 

представил своите предложения за разработване на: „Нови функционалности на системата 

за онлайн залагания“ (Етап 2); „Система за външни дистрибутори“ (Етап 3), „Система за 

лоялност /лоялни клиенти/(Етап 4)“, „Система за продажби на нехазартни продукти/(Етап 

5)“, Предложение за „Разработка на определени функционалности от системите за лоялност 

и продажба на нехазартни продукти“, със съответните: описание на предоставените 

хардуерни компоненти, предоставени от участниците за нуждите на проверката от страна 

на Възложителя на определените функционалности, включващи производител, модел, тип, 

серийни номера и др. необходимо за еднозначното им идентифициране; описание на 

инсталираните системни софтуери по хардуерни компоненти (като операционни системи, 

системи за управление на бази данни и др.); описание на връзките между хардуерните 

компоненти (логически, физически); описание на специфичните конфигурации на 

системните софтуери, както и структурата на данните, използвани при работата на 

предоставения хардуер; подробно ръководство за работа на разработката и 

специализирания софтуер за нуждите на Възложителя при извършване на тестове за 

наличие на заложена минимална функционалност. Участникът е описал подробно  

изпълнението по отделните етапи на поръчката, като е следвал и доказал стриктно 

съответствието като минимум с всяко едно от изискванията на Възложителя, посочени в 

част I, Технически спецификации на поръчката. Изложението следва последователността и 

съдържа ясно-установима връзка между предложенията и съответните изисквания на 

Възложителя в част I, Технически спецификации на поръчката. Извършената проверка на 

съответствието на представеното техническо предложение е обективирано в следната: 

 
Таблица за съответствие на техническото предложение от офертата на участник „ДЕКАРТ“ ООД с 

поставените от възложителя изисквания към обекта и предмета на поръчката в техническите 

спецификации от документацията за участие 
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ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към софтуерен продукт, 

подлежащ на разработване и надграждащ ЦКС; конкретни 

изисквания за функционалностите му; параметри: 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

УЧАСТНИКА  

  

При изпълнение предмета на поръчка следва да бъдат спазени всички 

изисквания на действащата нормативна уредба, относими към 

функционирането на ЦКС и посочени в Закона за хазарта; Наредба № 1 за 

реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, 

съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията 

на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към 

сървър на Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за 

приходите; Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по 

закона за хазарта; Наредба за реда и начина за включване на лабораториите 

в списъка по чл.22, ал.1, т.8 от Закона за хазарта, за изискванията за 

изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване 

на проверки; Общи технически и функционални изисквания към игралния 

софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залагания; Правила и 

изисквания на ДКХ и Българския институт по метрология /БИМ/. 

Представеното 

предложение декларира 

изпълнение на възложеното 

в съответствие с 

действащата нормативна 

уредба, правила и 

изисквания на 

компетентните органи.   

  

Нови функционалности на системата за онлайн залагания (Етап 2)  

Целта на надграждането на системата за онлайн залагания е да бъде улеснено 

извършването на залози от участниците в игрите, предлагани от ДП БСТ. 

Декларирано е постигане 

на целта 

Спецификации на изискванията:  

Да бъдат ясно различими залозите, които са все още активни (участват в 

предстоящо теглене за някоя от хазартните игри) от останалите извършени 

залози, които са неактивни и служат за справочна цел – да бъдат 

позиционирани хронологично в началото на списъка на залози на 

участника; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Да могат да бъдат създавани и запазвани шаблони с макети на попълнени 

фишове за игрите Тото 2, които да могат да бъдат използвани за 

извършване на залог без повторно попълване на числа; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Да бъдат създадени активни таймери, показващи оставащото време до 

теглене на числата за игрите Тото 2; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Да бъде осигурена функционалност за смяна на парола от потребител, без 

намеса на оператор; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Да бъде изработен опростен графичен дизайн, съответстващ на 

информационната страница www.toto.bg. 

Декларирано е 

разработване на 

http://www.dkh.minfin.bg/document/831
http://www.dkh.minfin.bg/document/831
http://www.dkh.minfin.bg/document/831
http://www.dkh.minfin.bg/document/831
http://www.dkh.minfin.bg/document/831
http://www.dkh.minfin.bg/document/831
http://www.dkh.minfin.bg/document/1670
http://www.dkh.minfin.bg/document/1670
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функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

  

Система за външни дистрибутори (Етап 3)  

Да бъде създадена функционалност за приемане на залози и изплащане на 

печалби за МЛИ, позволяваща унификация за работа с информационни 

системи на трети страни (юридически или физически лица, различни от 

Възложителя и Изпълнителя, възможни партньори на Възложителя при 

дистрибуция на хазартните му продукти), изразяваща се в: 

Декларирано е постигане 

на целта 

Създаване на сървис и протокол, които да бъдат използвани за продажба, 

изплащане и прехвърляне на талони за моментни лотарийни игри /МЛИ/, 

извършвано от системата/ите на трети страни /дистрибутори/; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Да се осигури възможност за свързаност със системи на трети страни чрез 

използване на https и сертификати за сигурност, при използването на 

функционалността от горната точка; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Всеки дистрибутор да бъде въвеждан като отделна структурна единица; Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

За всеки дистрибутор да може да бъде въвеждана йерархична структура от 

негови обекти и служители; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Чрез използване на преносим терминал /с интернет свързаност и баркод 

четец/ да могат да бъдат извършвани приемане и предаване на талони за 

МЛИ /за продажба/, както и отчитане на изплатени талони; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Операциите от горната точка да могат да се извършват на ниво 

дистрибутор и на ниво обект на дистрибутор, чрез създадени права на 

служители; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 
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предложеното ще бъде 

постигнато 

Да се създаде уеб модул за директно извършване на продажби, изплащания 

предаване на талони за МЛИ, свързан с ЦКС посредством сървис и 

протокол по т. 2.1.1.; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Да бъде предложена и въведена съответната информационна сигурност, 

осигуряваща работата с външни дистрибутори. 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

  

Система за лоялност /лоялни клиенти/ (Етап 4)  

Общо описание  

Целта на изграждането на ЦКС със система за лоялност /лоялни клиенти/ е 

чрез надграждане на съществуващите софтуерни модули и без 

допълнителни инвестиции в хардуерно оборудване да бъде въведена 

функционалност, включваща персонализация на клиентите на ДП БСТ, 

възможност за въвеждане на разнообразни бонус схеми, обвързани с 

покупки на комбинации от хазартни продукти, честота на участие и други. 

Декларирано е постигане 

на целта 

Изисквания към системата за лоялност /лоялни клиенти/  

Профили  

Всеки касиер-приемчик да може да активира персонална бонус карта 

(стандартна пластика) с уникален индивидуален баркод на клиент, 

въвеждайки лични данни – две имена и ЕГН; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Персоналната бонус карта е с отпечатан уникален баркод, да се предвиди 

поддръжка на списък от кодове на бонус карти, механизъм за добавяне към 

списъка, поддържане на статуси на бонус картите – валидна, неактивна, 

анулирана и др. по предложение на Участника; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Всяка активна бонус карта следва да се асоциира еднозначно с профил на 

клиент, като зад всяка карта в системата да стоят определени лични данни за 

играча; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Всяка продажба на хазартни продукти да може да се инициализира 

първоначално, по желание на клиента, с персоналната бонус карта; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 
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предложеното ще бъде 

постигнато 

Всички покупки, извършени от клиента, представил персонална бонус карта, 

да се асоциират с профила на клиента, с цел прилагане на дефинираните 

бонус алгоритми; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

По желание на клиента да може да бъде издадена нова персонална бонус 

карта, същата да бъде асоциирана с профила му, предишно издадената да 

бъде деактивирана, цялата история на покупките, както и приложените 

бонус алгоритми да бъдат асоциирани с новоиздадената карта; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

По желание на клиент с вече издадена персонална бонус карта (например в 

случай на изгубване), след предоставяне на лични данни – ЕГН от 

документ за самоличност, да може да бъде анулирана издадена на клиента 

бонус карта по процедура, предложена от Участника; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Модел бонус схеми  

Бонус схемите следва да бъдат параметризирани по следните минимални 

критерии: 

 

Име на бонус схемата; Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

По период – валидност от/до. Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Модел за използване на бонуси от участници Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Всяка бонус схема следва да се параметризира чрез следните минимални 

параметри: 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 
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предложеното ще бъде 

постигнато 

Валидност (от – до/дата, час, минута); Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Участващи в бонус схемата игри (произволно подмножество от всички 

разновидности на игрите Тото 1, Тото 2, както и Моментни лотарийни игри 

/МЛИ/); 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Формализирани правила, описващи обем на покупки и съответствие на 

бонус точки; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Формализирани правила за размяна на бонус точки срещу предварително 

дефинирани награди (парични и/или предметни, залог за игра, участие в 

жребий); 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Комуникация с участници Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Възможност за дефиниране на критерии за сформиране на групи участници 

по сходни признаци и изпращане на „бълк“ имейл съобщения (няколко 

съобщения, изпратени до списък с получатели със сходно съдържание в 

тялото на съобщенията); 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Интеграция с интернет профил на клиент Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 
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При издаване на персонална бонус карта, същата да бъде асоциирана с 

покупки на клиента при наличие или при последствие създаване на профил 

за участие в хазартните игри онлайн (връзка по ЕГН); 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

В случай на участие онлайн на клиент с издадена персонална бонус карта и 

избор на хазартна игра или нейна разновидност, на клиента да бъде 

показвана информация за всички бонус схеми, в които има право да участва; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

  

Система за продажби на нехазартни продукти (Етап 5)  

Общо описание  

Целта на надграждането на ЦКС със система за продажба на нехазартни 

продукти е създаване на възможност на ДП БСТ да използва настоящата 

информационна и комуникационна инфраструктура, включително 

терминали, комуникации и изградени центрове за данни (основен и 

резервен) и чрез необходимата доработка на съществуващите софтуерни 

модули да разшири портфолиото си с нехазартни продукти, използвани и в 

системата за лоялност. 

Декларирано  е постигане 

на целта 

Изисквания към системата за продажба на нехазартни продукти:  

Изисквания към терминалната мрежа:  

Всеки терминал, който ще се използва за продажба на нехазартни продукти, 

да се свързва към Централната система и да обработва информация за 

продажбите с нея; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Да бъде осигурена функционалност за работата и връзката към НАП на 

централната система за период от 3 години, считано от приемането на 

системата от Възложителя; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Да бъдат създадени всички необходими връзки, комуникации и др., 

свързани с необходимата сертификация от НАП и други органи, 

позволяваща законното използване на системата; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Да се използват наличните баркод скенери за извършване на продажби на 

стоки, идентифицирани с баркод; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 
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предложеното ще бъде 

постигнато 

Да не се налага внедряване на никакво хардуерно оборудване към 

съществуващите терминали; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

 За комуникация с централната система да бъде използвана текущо 

въведената комуникация със съществуващите центрове за данни (основен и 

резервен) и е допустимо само увеличение на трафика, но не и създаване на 

допълнителни/дублиращи комуникационни връзки; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Да бъде разработен софтуерен модул, управляващ всички операции, 

свързани с зареждане, приемане, предаване, продажба, отчитане и бракуване 

на стоки/продукти; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

При вече заведени стоки в централната система, софтуерът да позволява 

приемане и предаване на стоки с промяна на статус на притежание, 

аналогично с функционалността за приемане и предаване на билети от МЛИ 

(моментни лотарийни игри) по предварително дефинирани пакетни единици 

с „дълбочина“ на влагане до 3 нива пакетни единици; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Продажбата на стоки с отпечатан баркод да се извършва единствено с 

използването на наличния баркод скенер, продажбата да се извършва след 

верификация от централната система, гарантираща отчитането на 

съответната промяна в наличността и последващо издаване на бон от 

терминалния принтер; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Софтуерният модул да изпълнява функциите си единствено при наличие на 

връзка с централната система; Функционалност за фактуриране, 

интегрирана в софтуерният модул, не се предвижда; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Изисквания към Централната компютърна система:  

 Централната система следва да притежава функционалност, позволяваща 

да бъде стандартизирана от Българския институт по метрология /БИМ/ и 

приета от Националната агенция по приходите /НАП/ като валидна за 

обработка на данни и информация, свързани с продажбата на нехазартни 

продукти, като самата стандартизация не се включва в предмета на 

обществената поръчка; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 
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Централната система следва да функционира в основния център за данни; Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Трябва да бъде осигурено дублиране на централната система в резервния 

център за данни; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Трябва да бъде осигурено репликирането на данните за продажби между 

двата центъра – основен и резервен; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

При реализацията на решението да се използват наличните лицензи за бази 

данни MS SQL; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Софтуерът на централната система трябва да:  

Позволява въвеждането в централната система на стоки с отпечатан еднакъв 

баркод на всяка бройка, позволяващ пакетиране с „дълбочина“ до 3 – 

„пакет“, „кутия“ и „кашон“, като отчитането се извършва по бройки; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Да може да бъдат задавани права на потребителите на системата, 

аналогични на правата на потребителите, свързани с обработката на МЛИ; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Да могат да се създават виртуални персонализирани продукти, като:  

Въвеждане на списък от краен брой уникални идентификатори в база данни 

(БД), осигуряване на достъп от точките за продажба до списъка, с 

възможност за извършване на транзакция по продажба на идентификатор от 

списъка, отбелязана в централната система (аналогично на продажба на 

МЛИ), отпечатване на информация за продажбата на идентификатора 

(зададена в БД) и издаване на бон от терминалния принтер; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Въвеждане на виртуален продукт като наименование в системата и 

създаване на свързан към него двупосочен сървис към трета страна 

Декларирано е 

разработване на 
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посредством интернет (xml или еквивалентен) с унифициран интерфейс, 

който да може да бъде активиран от точка за продажба с терминално 

устройство, да предава унифицирана информация (до 10 предварително 

идентифицирани информационни единици) към трета страна, да приема 

отговор от третата страна (до 10 предварително идентифицирани 

информационни единици), която да предава към терминалното устройство, 

последното да може да отпечатва получената информация, както и да 

издава бон от терминалния принтер; 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Интеграция на Системата за лоялност със Системата за продажби на 

нехазартни продукти 

 

Да се предостави възможност за закупуване на нехазартни продукти с 

дефинирана отстъпка, която да може да се ползва срещу натрупани бонус 

точки от определена/определени бонус схеми; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

Отстъпките по предходната точка да могат да се дефинират като процент 

или твърда сума; 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

За всеки продукт следва да се въвежда нетна стойност, дефинирането на 

отстъпките да може да сигнализира при получаване на отстъпка под нетната 

стойност. 

Декларирано е 

разработване на 

функционалността, 

посочени са методите, от 

които става ясно как 

предложеното ще бъде 

постигнато 

  

● Разработка на определени функционалности от системите за 

лоялност и продажба на нехазартни продукти  

 

Като част от техническото си предложение, всеки Участник следва да 

предостави разработена и конфигурирана компютърна система, състояща 

се от свързани хардуерни компоненти, инсталиран системен и 

специализиран софтуер, необходимото окабеляване и всичко друго 

необходимо, създаващи условия за извършване на самостоятелна проверка 

от страна на Възложителя на минималната функционалност, описана по-

долу.  

Предоставена е разработена 

и конфигурирана 

компютърна система, 

състояща се от свързани 

хардуерни компоненти, 

инсталиран системен и 

специализиран софтуер, 

необходимото окабеляване 

и друго необходимо 

Компютърната система следва да бъде снабден със следната съпътстваща 

информация: 

 

Описание на предоставените хардуерни компоненти, включващи 

производител, модел, тип, серийни номера и др. необходимо за 

еднозначното им определяне; 

Представено е изисканото 

описание 

Описание на инсталираните системни софтуери по хардуерни компоненти; Представено е изисканото 

описание 

Описание на връзките между хардуерните компоненти (логически, 

физически); 

Представено е изисканото 

описание 
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Описание на специфичните конфигурации на системните софтуери, както и 

структурата на данните, използвани при работата на прототипа; 

Представено е изисканото 

описание 

Подробно ръководство за работа на прототипа и специализирания софтуер 

за нуждите на Възложителя при извършване на тестове за наличие на 

заложена минимална функционалност. 

Представено е изисканото 

ръководство 

Функционални изисквания, подлежащи на проверка от Възложителя:  

Хардуерен компонент, симулиращ терминално устройство за приемане на 

залози и действия по издаване на клиентски карти за лоялност и връзка със 

залози: 

Представено е изисканото 

Активиране на карта за лоялност (симулирана чрез предварително отпечатан 

баркод номер, предоставен от Участника) на нов клиент посредством баркод 

четец – въвеждане на лични данни на клиента, като минимум 2 имена и ЕГН, 

създаване на логическа връзка на клиента с номера на картата му за лоялност 

(за нуждите на демонстрацията е необходимо Участниците да предоставят 

предварително отпечатани поне 20 номера с баркод, симулиращи карти за 

лоялност); 

Описана е 

функционалността   

Симулация на приемане на фиш за две от игрите Тото 2 – 6 от 49 и Тото 1 - 

13 срещи и отчитане на направените залози към вече издадена карта за 

лоялност, активиране на бонус схема; 

Описана е 

функционалността 

Издаване на нова карта за лоялност на клиент с вече издадена такава 

(симулация на изгубване на клиентска карта); 

Описана е 

функционалността 

Издаване на карта за лоялност на клиент с интернет регистрация; Описана е 

функционалността 

Хардуерен компонент, симулиращ интернет приемане на залози и връзка 

между залозите и карта за лоялност: 

Представено е изисканото   

Регистрация на нов клиент – минимум въвеждане на 2 имена и ЕГН, 

зареждане на средства в клиентски профил (параметри, подлежащи на 

въвеждане); 

Описана е 

функционалността 

Симулация на приемане на фиш за две от игрите Тото 2 – 6 от 49 и Тото 1 - 

13 срещи и отчитане на направените залози към вече издадена карта за 

лоялност – активиране на бонус схема; 

Описана е 

функционалността 

Хардуерен компонент, симулиращ основни действия в бекенд офиса на 

Възложителя: 

Представено е изисканото 

Възможност за справки за налични клиенти на Възложителя със следните 

филтри – период, регистрирани в интернет, регистрирани в пункт, с или без 

издадени клиентски карти за лоялност; 

Описана е 

функционалността 

Възможност за справка за регистрирани клиенти в системата за лоялност – 

история на връзки между залози и карти за лоялност; 

Описана е 

функционалността 

Симулация на определяне на печеливши комбинации за тираж за две от 

игрите Тото 2 – 6 от 49 и Тото 1 - 13 срещи, връзка с профила на клиента в 

системата за лоялност – справка по период за реализирани печалби от 

клиент, направени залози и използвани бонус схеми; 

Описана е 

функционалността 

Дефиниране на Бонус схема 1 (безплатни залози) със следните параметри: 

период на валидност на бонус схемата, процент на отстъпка от крайната 

цена, срок за ползване на отстъпката при залагане), активиране на бонус 

схемата по игри (всички параметри следва да могат да се редактират); 

Описана е 

функционалността 

Дефиниране на Бонус схема 2 (бонус точки) със следните параметри: 

период на валидност на бонус схемата, срок за ползване на бонус точките, 

активиране на бонус схемата по игри, „цена“ на бонус точка - стойност на 

залог в лв. за получаване на една бонус точка (всички параметри следва да 

могат да се редактират); 

Описана е 

функционалността 

Дефиниране на артикул – минимум 2 броя, с параметри наименование на 

артикул, единична цена за продажба, цена в бонус точки, нетна цена, 

Описана е 

функционалността 



 
Доклад от работата на Комисия, назначена със Заповед № 1/03.01.2018 г. на изпълнителния директор на ДП БСТ 

   стр. 17 

 

 

доплащане на продукта в бонус точки (заплащане на нетна цена плюс 

бонус точки) и количество; 

Създаване на връзка между един артикул за размяна срещу бонус точки – 

възможност за получаване на артикул срещу бонус точки; 

Описана е 

функционалността 

Симулация на използване на Бонус схема 1 (безплатни залози) при залагане 

в интернет и чрез терминал – отчитане на средства от бонус схемата при 

направа на залог. 

Описана е 

функционалността 

 

В техническото си предложение участникът е посочил следните срокове за изпълнение 

предмета на поръчката: 

Предложено е изпълнение предмета на поръчката в общ срок до 95 календарни дни, считано 

от датата на сключване на договора за изпълнение, в т.ч.: 

Етап 1: Срок за разучаване на съществуващата ЦКС до 0 календарни дни, считано от 

подписване на договора; 

Етап 2: Срок за разработка, доставка и тестване на „Нови функционалности на системата за 

онлайн залагания“, надграждащ ЦКС, в състояние позволяващо проверка на 

функционалността им – до 15 календарни дни, считано от изтичане на срока за изпълнение 

на Етап 1. 

Прието и декларирано е, че окончателна доставка и интегриране на „Нови 

функционалности на системата за онлайн залагания“, надграждащ ЦКС, с осъществена 

проверка на функционалността му и отстраняване на всички констатирани недостатъци, ще 

бъдат изпълнени в срок до 10 календарни дни, считано от изтичането на срока за проверка 

на софтуерния продукт от страна на Възложителя. 

Етап 3: Срок за разработка, доставка и тестване на „Система за външни дистрибутори“, 

надграждаща ЦКС, в състояние позволяващо проверка на функционалността й – до 15 

календарни дни, считано от приемането на окончателната доставка и интегрирането на 

софтуера от Етап 2. 

Прието и декларирано е, че окончателна доставка и интегриране на „Система за външни 

дистрибутори“, надграждаща ЦКС, с осъществена проверка на функционалността й и 

отстраняване на всички констатирани недостатъци ще бъдат изпълнени от участника в срок 

до 10 календарни дни, считано от изтичането на срока за проверка на софтуерния продукт 

от страна на Възложителя. 

Етап 4: Срок за разработка, доставка и тестване на „Система за лоялност /лоялни клиенти/“, 

надграждаща ЦКС, в състояние позволяващо проверка на функционалността й – до 45 

календарни дни, считано от приемането на окончателната доставка и интегрирането на 

софтуера от Етап 3. 

Прието и декларирано е, че окончателна доставка и интегриране на „Система за лоялност 

/лоялни клиенти/“, надграждаща ЦКС, с осъществена проверка на функционалността й и 

отстраняване на всички констатирани недостатъци ще бъдат изпълнени от участника в срок 

до 10 календарни дни, считано от изтичането на срока за проверка на софтуерния продукт 

от страна на Възложителя. 

Етап 5: Срок за разработка, доставка и тестване на „Система за продажби на нехазартни 

продукти“, надграждаща ЦКС, в състояние позволяващо проверка на функционалността й 

– до 20 календарни дни, считано от приемането на окончателната доставка и интегрирането 

на софтуера от Етап 4. 
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Приемаме и декларираме, че окончателна доставка и интегриране на „Система за продажби 

на нехазартни продукти“, надграждаща ЦКС, с осъществена проверка на функционалността 

й и отстраняване на всички констатирани недостатъци ще бъдат изпълнени от участника в 

срок до 10 календарни дни, считано от изтичането на срока за проверка на софтуерния 

продукт от страна на Възложителя. 

Прието и декларирано е, че изпълнението на отделните етапи, така както са посочени от 

Възложителя, ще бъде извършвано линейно (последователно), съгласно описанието на 

сроковете в техническите спецификации на Документацията. 

Предложено е, след успешното интегриране на софтуерния продукт в цялост, надграждащ 

ЦКС на Възложителя, участника да извършва гаранционно обслужване и поддържане на 

ЦКС за 1460 календарни дни, считано от датата на подписване на протокола за приемане на 

Етап 5. Посочено е че, гаранционното обслужване на надградените софтуерни системи ще 

се извършва на място при Възложителя. За възникналите в гаранционния срок недостатъци 

по Софтуерния продукт, е декларирано, че в срок от 2 (два) часа от уведомяването от 

Възложителя, участника може да започне работа по отстраняването им, в срокове както 

следва: 

- Глобален проблем, водещ до некоректно функциониране на главни модули от 

Системата – 1 ден; 

- Минорен проблем, водещ до некоректно функциониране на второстепенни модули 

от Системата – 3 дни, 

като времето за отстраняване на недостатъците няма да е по-дълго от 5 дни. 

Предложено е като начина и обхвата на гаранционното обслужване същото да се 

осъществява чрез криптирана VPN връзка от системата на Възложителя към определени IP 

адреси на Изпълнителя. 

В техническото си предложение, участникът е заявил готовност и възможност да 

предостави на Възложителя правата на интелектуална собственост върху следните отделни 

компоненти на Системата по начина, посочен в Проекта на Договор: 

Нови функционалности на Системата за онлайн залагания; 

Система за външни дистрибутори; 

Система за лоялност; 

Система за продажба на нехазартни продукти. 

 

В предложението е представена и Декларация за конфиденциалност на отделни части от 

техническото предложение на участника, на основание чл. 102, ал. 1 ЗОП. 

 

3.2. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – оригинал 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващия участника; 

3.3. декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващия участника; 

3.4. 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 – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана 

от представляващия участника; 
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От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката с поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на 

участника „Декарт“ ООД отговаря на предварително обявените условия. 

 

На 10.01.2018 г., от 10.00 ч. до 13.00, комисията, на свое закрито заседание, след като 

констатира, че предвид разгледаните до момента документи, съдържащи се в офертите на 

участника „Декарт“ ООД, същият отговарят на изискванията на ЗОП и документацията за 

участие в процедурата, пристъпи към оценка на техническото му предложение от офертата 

в съответствие с предварително обявените условия, по посочения от възложителя критерий.  

В документацията за възлагане на поръчката /в т.ч. и в Обявлението/, възложителят е 

посочил, че обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-

изгодната оферта, която ще бъде определена по критерий „оптимално съотношение 

качество/цена“, съгласно чл.70, ал.2, т.3 ЗОП. Определеният критерий за оценка на 

офертите на участниците в настоящата процедура е икономически най-изгодната оферта. 

Възложителят е определил показателите, относителната им тежест и методиката за 

определяне на оценката по всеки показател, която включва допустимите за него стойности 

в цифрово изражение и оценката му в предварително определени граници:  

 

4. Оценка на оферта на участника „ДЕКАРТ“ ООД с вх. № 02-01-1963/28.12.2018 

г., по показателя, обхващащ параметри от техническото му предложение: 

Показатели за оценка – вид, точки и методика, посочени в Документацията за участие: 

Показател „Срок за разучаване на съществуващата ЦКС“ (Ср) 

Оценява се предложението на участника за общ брой предложени от него календарни дни 

за разучаване на съществуващата ЦКС.  

Участник/ици, предложил/и най-малко на брой календарни дни, получава/т 100 точки по 

показателя. 

Точките на всеки един друг участник се изчисляват по формулата: 

  

     Ср мин участник 

----------------------------- х 100 = Ср точки на участника, 

        Ср участника 

 

където „Ср мин участник“ са най-малко предложените календарни дни за разучаване на 

съществуващата ЦКС от участник в процедурата, чиято оферта подлежи на оценка, 

„Ср участника“ са предложените календарни дни за разучаване на съществуващата ЦКС от 

участника в процедурата, чиято оферта се оценява, 

„Ср точки на участника“ са получените от участника точки по този показател  
 

Показател „Срок за реализация“ (Т) 

Оценява се предложението на участника за общ брой предложени от него календарни дни 

за изпълнение на Етапи от 2 до 5, посочени в техническите спецификации на 

Документацията. Точките на всеки един участник се изчисляват по формулата: 

 

Т мин участник 
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----------------------------- х 100 = Т точки на участника 

 Т участника 

 

където „Т мин участник“ са най-малко предложените календарни дни за изпълнение на 

Етапи от 2 до 5, от участник в процедурата, чиято оферта подлежи на оценка, 

„Т участника“ са предложените календарни дни за изпълнение на Етапи от 2 до 5, от 

участника в процедурата, чиято оферта се оценява, 

„Т точки на участника“ са получените от участника точки по този показател. 

 

Показател „Разработени функционалности на системата“ (Рф) 

На оценка по този показател подлежи предложената от участник разработка на 

функционалности на системата, посочени в т. 5 от Техническите спецификации на 

Документацията. Участник, който не е представил разработка или за представената 

такава, липсва което и да е от функционалните изисквания или са установени две или 

повече неточности (грешка при изчисляване или некоректно изпълнение на някое от 

функционалните изисквания, установено при извършен тест), се отстранява от 

процедурата поради представяне оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. 

По показателя Рф, се присъждат точки както следва: 

Участник, разработил всички описани функционални изисквания и допълнително е 

разработил всички съществуващи характеристики на система за залагане в частта за 

приемане на залози, необходими за извършването на тестове за система за лоялност от 

страна на Възложителя, както и не е налице нито една неточност получава 100 точки; 

Участник, разработил всички описани функционални изисквания, но липсва разработен 

един елемент от съществуващите характеристики на система за залагане в частта за 

приемане на залози, необходими за извършването на тестове от страна на Възложителя, и 

не е налице нито една неточност, получава 50 точки; 

Участник, разработил всички описани функционални изисквания, но не е разработил и 

двата елемента от съществуващите характеристики на система за залагане в частта за 

приемане на залози, необходими за извършването на тестове за система за лоялност от 

страна на Възложителя, или при разработката му е открита една неточност (грешка при 

изчисляване или некоректно изпълнение на някое от функционалните изисквания, 

установено при извършен тест), получава 10 точки. 
 

Под „съществуващи характеристики на система за залагане в частта за приемане на 

залози и определяне на печалби“ се разбира следното: приемане на фиш за две от игрите 

Тото 2 – 6 от 49 и Тото 1 - 13 срещи чрез симулиран терминал и симулиране на интернет 

приемане, изчисляване на цена на залог, съгласно „ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА „ТОТО 2 - 6 от 49”, приети с решение на 

ДКХ № 000030-11076 от 29.09.2017 г.; „ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА „ТОТО 1 – 13 СРЕЩИ”, приети с решение 

на ДКХ № 000030 - 7673/28.06.2017 г.; „ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ОНЛАЙН НА ИГРА „ТОТО 2 - 6 от 49”, приети с 

решение на ДКХ № 000030-11074 от 29.09.2017 г.; и „ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ОНЛАЙН НА ИГРА „ТОТО 1 – 13 СРЕЩИ”, 
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приети с решение на ДКХ № 000030-11075 от 29.09.2017 г., находящи се на електронни 

адреси „http://toto.bg/toto1-i-toto2/toto-2-6-ot-49“ и “http://toto.bg/toto1-i-toto2/toto-1-13-

sreshti”, във връзка осигуряване на възможност за извършване на проверка за правилно 

прилагане на бонус схеми и по точно следните елементи: 

- Приемане на фишове със съкратено записване и/или пълно комбиниране с цел 

извършване на проверки за различни ценови диапазони на залози и прилагане на 

бонус схеми; 

- Участие в група последователни тиражи с цел прилагане на бонус схеми.  

 

Предложение на участника Декарт ООД за „Срок за разучаване на съществуващата ЦКС“ 

(Ср) – 0 календарни дни 

 

Оценка на офертата на участника Декарт по показателя „Срок за разучаване на 

съществуващата ЦКС“ (Ср) - 100 точки /пояснение: няма подадени други оферти/ 

 

Предложение на участника Декарт ООД за „Срок за реализация“ (Т) – 95 календарни дни 

Оценка на офертата на участника Декарт по показателя „Срок за реализация“ (Т) - 100 точки 

/пояснение: няма подадени други оферти/ 

 

Предложение на участника Декарт ООД за „Разработени функционалности на системата“ 

(Рф): Комисията извърши проверка на представената от участника разработка на 

функционалности на системата, посочени в т. 5 от Техническите спецификации на 

Документацията. За проверката се състави Протокол за извършени тестове на представено 

от участник Декарт ООД с оферта с вх. № 02-01-1963/28.12.2017 г., техническо 

предложение, част -  „Разработка на определени функционалности от системите за лоялност 

и продажба на нехазартни продукти“ /приложен към настоящия/. От извършената проверка, 

отразена в цитирания протокол, се установи, че този участник е разработил всички описани 

функционални изисквания и допълнително е разработил всички съществуващи 

характеристики на система за залагане в частта за приемане на залози, необходими за 

извършването на тестове за система за лоялност от страна на Възложителя, както и не е 

налице нито една неточност, поради което и съгласно заложеното в методиката за оценка 

по този показател - „Разработени функционалности на системата“ (Рф), офертата на 

участника Декарт ООД, се оценява със 100 точки. 

 

След извършване на горното, комисията, в 13:10 ч на 10.01.2018 г., приключи настоящото 

заседание и прие, че обявяване на резултатите от оценяването на подадената оферта по 

техническите показатели – „Срок за разучаване на съществуващата ЦКС“ (Ср), „Срок за 

реализация“ (Т), „Разработени функционалности на системата“ (Рф) и отваряне на ценовото 

предложение и неговото оповестяване, ще се състои на 15.01.2018 г., в 10.00 часа в сградата 

на ЦУ на БСТ - гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28. Комисията възлага на г-жа Рада 

Гьонова – председател, да организира публикуване на съобщение за това със съдържанието 

по чл. 57, ал. 3, изр. 1 ППЗОП. След направена проверка в Профила на купувача, се 

установи, че така възложеното е изпълнено точно и в съответствие със закона. 
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Горепосочените действия и констатации са обективирани в Протокол № 1/10.01.2018 г., 

състоящ се от общо 21 страници и който протокол е подписан от всеки от членовете на 

комисията. Приложения към този протокол са: Декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП – 3 бр., 

Списък на участниците и протокол по чл. 48, ал. 6 ППЗОП, Присъствен списък, Протокол 

за извършени тестове на представено от участник Декарт ООД с оферта с вх. № 02-01-

1963/28.12.2017 г., техническо предложение, част -  „Разработка на определени 

функционалности от системите за лоялност и продажба на нехазартни продукти“. 

 

На 15.01.2018 г., членовете на настоящата комисия се събраха в сградата на ЦУ на ДП БСТ, 

находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28, като започнаха своята работа в 10.00 

часа - по провеждане на второ публично заседание, на което да обявят резултатите от 

ценяване на подадената оферта по показателите, различни от ценовия и да отворят и 

оповестят ценовите предложения от офертата на участника в настоящата процедура, така 

както е указано в Протокол № 1/10.01.2018 г. и за което участника е уведомен чрез 

публикуване на съобщение за това на 10.01.2018 г. на Профила на купувача на Възложителя. 

На провежданото публично заседание не присъстваха представители на участника, нито на 

средствата за масово осведомяване – обстоятелството е отразено в Присъствен списък.  

 

 

5. Действия и констатации относно обявяване на резултатите от оценяването на 

офертата на участника „Декарт“ ООД с вх. № 01-02-1963/28.12.2017 г. по 

показателите, различен от ценовия:  

Комисията съобщи резултатите от оценяването на офертата на този участник, за която е 

установено, че отговаря на изискванията на Възложителя, по показателите, различни от 

ценовия и която се съдържа в подписан от членовете на комисията протокол – Протокол № 

1/10.01.2018 г., а именно: 

Оценка на офертата на участника Декарт по показателя „Срок за разучаване на 

съществуващата ЦКС“ (Ср) - 100 точки  

Оценка на офертата на участника Декарт по показателя „Срок за реализация“ (Т) - 100 точки  

Оценка на офертата на участника Декарт ООД по показателя „Разработени 

функционалности на системата“ (Рф) – 100 точки 

 

След това комисията извърши следните 

6. Действия и констатации относно отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения от офертата на „Декарт“ ООД с вх. № 02-01-1963/28.12.2017 г.: 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника и оповестяването 

му. Установено бе, че този плик е неотварян и запечатан, така както на първото проведено 

публично заседание. Участникът „Декарт“ ООД е направил следното ценово предложение 

за изпълнение на обществената поръчка: 

Обща цена за изпълнение на предмета на поръчката, в размер на 2 100 000 лева без ДДС, 

Цената включва следните ценови елементи: 

№ Ценови елемент Цена в лева без ДДС  

1 Разработка, доставка и 

внедряване на софтуерен продукт 

1 995 000 
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3 Гаранционна поддръжка 105 000 

 

С извършване на горните действия комисията приключи публичната част от заседанието си 

в 10.15 часа на 15.01.2017 г., след което в закрито заседание, започнало непосредствено след 

това, пристъпи към разглеждане на  документите по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП представени 

от единствения участник в процедурата за съответствие с изискванията на възложителя  

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

 

7. Разглеждане на допуснатата оферта на участника „Декарт“ ООД с вх. № 02-01-

1963/28.12.2018 г. и проверка за нейното съответствие с предварително 

обявените финансови и ценови условия. Оценка по ценовия показател: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за разработка, 

доставка, внедряване и гаранционно поддържане на софтуерен продукт, попълнено 

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

възложителя.  

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на участника 

„Декарт“ ООД отговаря на предварително обявените финансови и ценови условия и 

комисията пристъпи към оценка на офертата. 

По показател „Цена“ (Ц), съгласно посоченото в документацията за участие, се оценява 

предложението на участника за обща, крайна цена за цялостно изпълнение на предмета на 

поръчката – в лева, без ДДС. Точките на всеки един участник се изчисляват по формулата: 

Ц мин участник 

----------------------------- х 100 = Ц точки на участника 

 Ц участника 

където „Ц мин участник“ е най-ниската обща, крайна предложена цена за цялостно 

изпълнение предмета на поръчката, от участник в процедурата, чиято оферта подлежи на 

оценка, 

„Ц участника“ е предложението на участника в процедурата, чиято оферта се оценява, за 

обща, крайна цена за цялостно изпълнение предмета на поръчката 

„Ц точки на участника“ са получените от участника точки по този показател  

 

Предложение на участника „Декарт“ ООД по показателя „Цена“ (Ц) – 2 100 000 лева без 

ДДС 

Оценка на офертата на участника „Декарт“ ООД по показателя „Цена“ (Ц) – 100 точки 

/пояснение – настоящата оферта е единствена подадена за участие в процедурата/. 

 

8. Оценка на оферта на участника „Декарт“ ООД с вх. № 02-01-1963/28.12.2017 г. 

Класиране: 

Съгласно посоченото в документацията за участие, общата (комплексна) оценка на 

офертите се определя, като първоначално се определят присъдените точки по техническите 

показатели. Тези точки  се обявяват на присъстващите при отваряне на ценовите 
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предложения. След отваряне на пликовете с ценовите предложения тези, които отговарят 

на изискванията се вземат предвид и се изготвя комплексна оценка на съответната оферта. 

Общата /комплексна/ оценка на офертите (КО) се определя по следната формула: 

КO = цена (Ц) * 35% + срок за разучаване на ЦКС (Ск) * 20% + срок за реализация (Т) * 

15% + разработени функционалности (Рф) * 30% 

Класирането се извършва в низходящ ред, като на първо място се класира офертата, 

получила най-висока комплексна оценка (КО) по посочената формула. В случай, че 

комплексните оценки на две или повече оферти са равни, при класирането им се прилагат 

правилата на чл. 58 от ППЗОП. 

 

Общата /комплексна/ оценка на офертата на участника „Декарт“ ООД: 

Оценка по показателя Цена (Ц) – 100 т. 

Оценка по показателя Срок за разучаване на ЦКС (Ск) – 100 т. 

Оценка по показателя Срок за реализация (Т) – 100 т. 

Оценка по показателя Разработени функционалности (Рф) – 100 т. 

 

КO Декарт ООД = 100 * 35% + 100 * 20% + 100 * 15% + 100 * 30% = 100 точки 

 

На основание чл. 58, ал. 1 ППЗОП, предвид горепосоченото, комисията извърши следното 

класиране на подадените за участие в настоящата процедура: 

1. Оферта на участника „Декарт“ ООД с вх. № 02-01-1963/28.12.2017 г. – 100 точки 
 

С извършване на класирането, комисията приключи закритата част от заседанието си в 

11.30 часа на 15.01.2018 г. 

Горепосочените действия и констатации са обективирани в Протокол № 2/15.01.2018 г., 

състоящ се от общо 3 страници и който протокол е подписан от всеки от членовете на 

комисията. Приложения към този протокол са: Съобщение по чл. 57, ал. 3, изр. 1 ППЗОП, 

Присъствен списък. 

 

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

отстранявани участници в процедурата. 

 

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

допуснати следните участници в процедурата: 

1. Участник „Декарт“ ООД с вх. № 02-01-1963/28.12.2018 г. 

Мотиви: Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение за участие в 

процедурата /, 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, икономическото и финансово състояние и 

техническите и професионални способности, 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 критерии за 

подбор.  
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Предвид извършените в хода на работата на комисията констатации и оценителни действия 

в настоящата обществена поръчка, предлагаме да бъде сключен договор с класирания на 

първо място участник, а именно: 
1. „Декарт“ ООД, подал оферта за участие с вх. № 02-01-1963/28.12.2017 г. – 100 точки 
 

Настоящият Доклад, състоящ се общо от двадесет и пет страници, е съставен на 15.01.2018 

г., в 15.30 часа, с което приключи работата на назначената със Заповед № 1/03.01.2018 г. на 

Изпълнителния директор на ДП БСТ, Комисия за извършване на подбор на участниците, 

подали оферти за участие в откритата с Решение № 296/21.11.2017 г. на Изпълнителния 

директор на ДП БСТ, процедура по реда на ЗОП – открита процедура, с наименование: 

„Надграждане на съществуваща Централна компютърна система за приемане и обработка на 

залози за организираните от ДП „Български спортен тотализатор“ игри съгласно Закона за 

хазарта“. 

Неразделна част от настоящи доклад са изготвените протоколи от работата на комисията -  

Протокол № 1/10.01.2018 г. и Протокол № 2/15.01.2018 г., с посочените към тях приложения. 

 

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

Документацията за участие в настоящата процедура и постъпилите оферти, 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 № 1/03.01.2018 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            Веселин Кюркчиев, член 

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

Живко Николов, челн            Елин Христов, член 

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

…………………………. 

Йордан Александров, член 

 

УТВЪРЖДАВАМ Доклад вх. № 01-04-87/15.01.2018 г., изготвен от комисия, назначена 

със Заповед № 1/03.01.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, на основание чл. 

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

 

 

Дата: 16 януари 2018 г.                  Възложител: /подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/ 

Дамян Дамянов Изпълнителен директор 

на ДП „Български спортен тотализатор“  


