
 

Разяснение № 1 

 

Дата: 29.08.2018 г. 

 

Разяснения по документацията за възлагане на обществена поръчка с 

наименование:  

"Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на служителите 

на БСТ" 

по постъпили на 28.08.2018 г. искания: 

 

Във връзка с обявена от ДП „Български спортен тотализатор“ обществена поръчка с 

предмет: "Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на 

служителите на БСТ, чрез събиране на оферти с обява по реда на ЗОП, имаме следните 

уточняващи въпроси към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

1. В представен образец от документацията за участие – Опис на представените 

документи по чл. 47, ал. 3 ППЗОП – Приложение 1, трябва да се изброят 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП. 

В чл. 39, ал. 2 ППЗОП са изброени най-малко следните документи: 

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата 

в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а 

когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което 

не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито 

ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката; 

2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо; 

3. Документите по чл.37, ал. 4, когато е приложимо. 

ВЪПРОС: ОЗНАЧАВАТ ЛИ ЦИТИРАНИТЕ ПО-ГОРЕ РАЗПОРЕДБИ, 

ЧЕ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА УЧАСТНИКА ТРЯБВА ДА Е 

ПРИЛОЖЕН ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП)? 

 

2. Във връзка с по-прецизно определяне на времетраенето на профилактичните 

медицински прегледи и изследвания, ни е необходимо разпределението на 

персонала на ДП БСТ по посочените в Техническата спецификация градове. 

ВЪПРОС: МОЖЕ ЛИ ДА НИ БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ БРОЙ 

РАБОТЕЩИ ПО ГРАДОВЕ, КАТО СЕ ОТБЕЛЕЖАТ БРОЙ ЖЕНИ И 

БРОЙ МЪЖЕ ЗА СЪОТВЕТНИЯ ГРАД? 

 

Отговор на Въпрос 1:  

Предвид фактът, че Възложителят не е поставил към участниците изисквания за 

годност и критерии за подбор, то в настоящото събиране на оферти, не се изисква 

попълване и прилагане на ЕЕДОП.  

 

 

 



 

 

Отговор на Въпрос 2: 

Възложителят, в т. 2 "Изисквания за изпълнение предмета на поръчката" от 

Техническите спецификации към Обява за събиране на оферти за възлагане на 

обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 ЗОП с наименование: „Извършване на 

задължителни профилактични  медицински прегледи на служителите на БСТ“ е 

посочил, че "За изпълнение на предмета на поръчката е необходимо еднократно 

извършването на следните прегледи и изследвания по отношение на служителите на 

БСТ, чиято численост към датата на възлагане на поръчката възлиза на 1078 души, от 

които – жени 980 и мъже – 98". Разпределението на тези служители по градовете, в 

които подлежи предоставянето на услугите, по брой и по пол, е както следва: 

 

Място на 

извършване на 

прегледите 

Подлежащи на преглед 

Всичко Жени Мъже 

гр. София 339 294 45 

гр. Пловдив 103 97 6 

гр. Стара Загора 47 46 1 

гр. Благоевград 64 60 4 

гр. Бургас 64 56 8 

гр. Варна 105 98 7 

гр. Русе 56 52 4 

гр. Велико 

Търново 67 62 5 

гр. Плевен 32 29 3 

гр. Ловеч 13 13 0 

гр. Монтана 37 33 4 

гр. Велинград 43 36 7 

гр. Хасково 36 34 2 

гр Смолян 11 11 0 

гр. Сливен 25 24 1 

гр. Силистра 12 12 0 

гр. Шумен 17 16 1 

гр. Видин 7 7 0 

Общо 1078 980 98 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

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

Рада Гьонова, съгласно Заповед № 223/21.08.2018 г. , 

на Изпълнителния директор на БСТ  


