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ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

   „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 198 от 23 юли 2018 г. 
на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 и т. 9 вр. чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 108, т. 4 от Закона за обществените поръчки 

/ЗОП/, във връзка с Решение № 177/26.06.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, за откриване на 

процедура по реда на ЗОП – открита процедура, с наименование: „Предоставяне на застрахователни 

услуги“, по четири обособени позиции, с обща прогнозна стойност 492 000 лв. без ДДС, предвид 

Докладна записка вх. № 01-04-1188/20.07.2018 г. на ДДПОП – председател на работна група,  електронна 

преписка на профила на купувача на адрес: http://profile.toto.bg/9925759bd83d7cd5132a1748b1f1c151 

 

ПРЕКРАТЯВАМ: 

 

Откритата с Решение № 177/26.06.2018 г. на изпълнителния директор на ДП БСТ, процедура с 

наименование: „Предоставяне на застрахователни услуги“ по 5 обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Застраховане срещу рискове, свързани със здравето на служителите 

на ДП БСТ, в резултат на трудова злополука“, с прогнозна стойност -  до 100 000 лв. без ДДС, с 

включен ДЗП; 

Обособена позиция № 2: „Застраховане отговорността към трети лица на служителите на ДП 

БСТ, използващи огнестрелно оръжие с цел охрана“ “, с прогнозна стойност -  до 3 000 лв. без 

ДДС, с включен ДЗП; 

Обособена позиция № 3: „Застраховане срещу рискове, свързани с имущество – сгради и 

тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ“ “, с прогнозна стойност -  до 130 000 лв. без ДДС, с 

включен ДЗП; 

Обособена позиция № 4: „Застраховане срещу рискове, свързани с пари, събирани като 

постъпления от ДП БСТ“ “, с прогнозна стойност -  до 60 000 лв. без ДДС, с включен ДЗП; 

Обособена позиция № 5: „Застраховане срещу рискове, свързани с автомобилите, стопанисвани 

от ДП БСТ“, с прогнозна стойност -  до 100 000 лв. без ДДС, с включен ДЗП,  

поради установени нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат 

отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, като и поради 

необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили 

кръга на заинтересованите лица. 

 

Мотиви за прекратяването: 

1. Относно основанието за „установени нарушения при откриването и провеждането ѝ, 

които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена 

процедурата“: 

Настоящата обществена поръчка е обявена с максимална прогнозна стойност от 492 000 

лева, без ДДС, но с включен ДЗП и опции по обособени позиции № 1, 3 и 5 – в размер на 

20% от стойността на съответната обявена позиция. Така обявената максимална прогнозна 

стойност е изчислена погрешно, тъй като в нея не е включена стойността на обособена 

позиция № 2, предвидена за възлагане по реда, приложим за индивидуалната й стойност – 

3 000 лева. В обявлението за обществената поръчка следва да се посочи: 1/ прогнозната 

стойност на цялата обществена поръчка – включващо стойностите на всички обособени 

позиции (възлагани или не с процедурата, за която се одобрява обявление) и евентуални 

опции, 2/ по отделно прогнозните стойности на всяка обособена позиция, в т.ч. и на тази, за 

която е предвидено да се възложи по реда, приложим за самостоятелната й стойност; след 

което да се поясни, кои обособени позиции се възлагат с процедурата, за която е одобрено 

обявление и на каква стойност са те. Дотолкова доколкото обявените стойности по 

обособени позиции са: 

За обособена позиция № 1 „Застраховане срещу рискове, свързани със здравето на 

служителите на ДП БСТ, в резултат на трудова злополука“ – 100 000 лева без ДДС, но с 

включен ДЗП; стойност на опцията – 20 000 лв. без ДДС, но с включен ДЗП; 
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За обособена позиция № 2 „Застраховане отговорността към трети лица на служителите на 

ДП БСТ, използващи огнестрелно оръжие с цел охрана“ - 3 000 лева без ДДС, но с включен 

ДЗП; 

За обособена позиция № 3: „Застраховане срещу рискове, свързани с имущество – сгради и 

тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ“ – 130 000 лева без ДДС, но с включен ДЗП; 

стойност на опцията – 26 000 лв. без ДДС, но с включен ДЗП; 

За обособена позиция № 4: „Застраховане срещу рискове, свързани с пари, събирани като 

постъпления от ДП БСТ“ – 60 000 лева без ДДС, но с включен ДЗП; 

За обособена позиция № 5: „Застраховане срещу рискове, свързани с автомобилите, 

стопанисвани от ДП БСТ“ – 130 000 лева без ДДС, но с включен ДЗП; стойност на опцията 

– 26 000 лв. без ДДС, но с включен ДЗП, 

то общата максимална прогнозна стойност е сума в размер на 495 000 лева без ДДС 

/включва ДЗП/. Същата не е посочена нито в обявлението, нито в документацията на 

обществената поръчка, а предвид етапа на процедурата /изтекъл срок по чл. 100, ал. 3 

ЗОП/, това нарушение не може да бъде отстранено, без това да промени условията, при 

които е обявена процедурата. 

 

2. Относно основанието „необходими съществени промени в условията на обявената 

поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица“: 

С Докладна записка вх. № 01-04-1188 от 20.07.2018 г. на ДДПОП, продиктувано от 

подадени жалби срещу решението за откриване на процедурата, е направено предложение 

за промяна в обявените критерии за подбор на участници в настоящата процедура, като се 

обосновава тезата, че с променените изисквания ще се разшири потенциалният кръг от 

участници, а от тук и възможността за получаване на повече и по-добри за предприятието 

оферти. Прието е предложението за отпадане като критерии за подбор на участниците 

изискването за прилагане от тях на система за управление на качеството, съответстваща на 

стандарт БДС ЕN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват в областта на застрахователните 

услуги и на система за управление на сигурността на информацията, съответстваща на 

стандарт БДС ЕN ISO 27001 или еквивалентен, с обхват в областта на застрахователните 

услуги“. Това, предвид посоченото в методическо указание № МУ-6 от 24.11.2017 г. на 

АОП относно прилагане на чл. 100 от ЗОП, обосновава необходимостта от издаване на 

настоящото решение: „при необходимост от изменения на първоначалните условия, които 

биха променили кръга на потенциалните участници в процедурата, възложителят трябва да 

я прекрати с мотивирано решение“. 

  

Настоящото решение, на основание чл. 197, ал. 1, т. 7 ЗОП, подлежи на обжалване в десет 

дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията, гр. София – 

п.к.1000, бул. „Витоша“ № 18, е-mail: cpcadmin@cpc.bg, URL: http:// www.cpc.bg  

 

Настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички заинтересовани, КЗК и да се 

публикува в профила на купувача, в преписката по обществената поръчка. 

 

 

 

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

ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 
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