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Вх. № 01-04-640/22.04.2019 г.  

 

ДОКЛАД 

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

от Комисия, назначена със Заповед № 111/08.04.2019 г. на изпълнителния директор на ДП 

БСТ 

 

Относно: резултатите от работата на назначената със Заповед № 111/08.04.2019 г. на 

изпълнителния директор на ДП БСТ комисия за разглеждане на подадени оферти за участие 

в откритата с Решение № 72/28.02.2019 г. на Изпълнителния директор на БСТ, открита 

процедура по реда на ЗОП с наименование: "Отпечатване и доставка на удостоверителни 

знаци“, по обособени позиции с наименования, както следва: Обособена позиция № 1: 

„Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие в моментни лотарийни игри“ 

и Обособена позиция № 2: „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие в 

числови лотарийни игри и игри със залагания върху резултатите от спортни състезания“  

 

 

I. Във връзка с Решение № 72/28.02.2019 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ за 

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

"Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци“, по обособени позиции с 

наименования, както следва: Обособена позиция № 1: „Отпечатване и доставка на 

удостоверителни знаци за участие в моментни лотарийни игри“ и Обособена позиция № 2: 

„Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие в числови лотарийни игри и 

игри със залагания върху резултатите от спортни състезания“, 

със Заповед №111/08.04.2019 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. Иван Кирилов – Ръководител отдел Игри, ДИТИ при ЦУ на БСТ – член; 

 

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

 

II. Оферти за участие в настоящата процедура са подадени както следва: 

 

1. „ДЕМАКС ДИ ПИ АЙ“ АД  с вх. № 02-01-531 от 04.04.2019 г.  

Офертата е подадена за участие по обособена позиция № 1 „Отпечатване и доставка на 

удостоверителни знаци за участие в моментни лотарийни игри“; 

 

2. „ДЕМАКС“ АД с вх. № 02-01-532 от 04.04.2019г.  

Офертата е подадена за участие по обособена позиция № 2: „Отпечатване и доставка на 

удостоверителни знаци за участие в числови лотарийни игри и игри със залагания върху 

резултатите от спортни състезания“. 
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III. Въз основа на извършените оценителни действия, съобразно заложената в 

документацията методика за оценка по съответна обособена позиция, като бе взето предвид 

кои участници са допуснати до участие в процедурата, комисия извърши следното: 

 

Класиране по обособена позиция № 1 „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци 

за участие в моментни лотарийни игри“: 

1. Оферта на участника „ДЕМАКС ДИ ПИ АЙ“ АД  с вх. № 02-01-531 от 04.04.2019 г., 

по обособена позиция № 1, с комплексна оценка от 100 т. 

 

Класиране по обособена позиция № 2 „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци 

за участие в числови лотарийни игри и игри със залагания върху резултатите от спортни 

състезания“: 

1. Оферта на участника „ДЕМАКС“ АД  с вх. № 02-01-532 от 04.04.2019 г. по обособена 

позиция № 2, с най-ниска предложена цена. 

 

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

в настоящата обществена поръчка по всяка от обособените позиции, предлагаме да бъде 

сключен договор с класирания на първо място участник по съответна обособена позиция, а 

именно: 

По обособена позиция № 1: „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие 

в моментни лотарийни игри“ с участника: 

 „ДЕМАКС ДИ ПИ АЙ“ АД, подал оферта за участие с вх. № 02-01-531/04.04.2019 

г. и която оферта за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1, съгласно 

методиката за оценка, е получила 100 точки. 

 

По обособена позиция № 2: „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие 

в числови лотарийни игри и игри със залагания върху резултатите от спортни състезания“ 

с участника: 

 „ДЕМАКС“ АД, подал оферта за участие с вх. № 02-01-532/04.04.2019 г. и която 

оферта за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2, е класирана на първо място 

поради предложената в нея най-ниска цена за изпълнение на поръчката. 

 

IV. Няма основания за прекратяване на процедурата, по която и да е от обособените й 

позиции. 

Предвид спецификата на предмета на поръчката, липсата на повече от една оферта, не е 

достатъчно само по себе си основание за прекратяването й. 

 

V. Няма основания за отстраняване на участници в процедурата, по която и да е от 

обособените й позиции. 

 

VI. Мостри: 

VI.1. По обособена позиция № 1 са представени следните мостри от участника „Демакс Ди 

Пи Ай“ АД: 

- 5 /пет/ броя мостри на удостоверителни знаци – талони с размери 229х151 мм, отпечатани 

чрез технологиите, необходими за изработка на изискуемите от Възложителя 
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удостоверителни знаци, като е всяка от мострите е с повече от една персонализирана зона, 

с повече от една зона с изтриващ се непрозрачен слой и надпечат, и всяка от тях е и с 

дифракционен оптически вариращ елемент /ДОВЕ/; 

- 4 /четири/ броя мостри на удостоверителни знаци – талони с размери 229х100 мм, 

отпечатани чрез технологиите, необходими за изработка на изискуемите от Възложителя 

удостоверителни знаци, като всяка от мострите е с повече от една персонализирана зона, с 

повече от една зона с изтриващ се непрозрачен слой и надпечат; 

- 5 /пет/ броя мостри на удостоверителни знаци – талони с размери 152х100 мм отпечатани 

чрез технологиите, необходими за изработка на изискуемите от Възложителя 

удостоверителни знаци, като всяка от мострите е с повече от една персонализирана зона, с 

повече от една зона с изтриващ се непрозрачен слой и надпечат; 

- 5 /пет/ броя мостри на удостоверителни знаци – талони с размери 113х74 мм, отпечатани 

чрез технологиите, необходими за изработка на изискуемите от Възложителя 

удостоверителни знаци, като всяка от мострите е с една персонализирана зона и с една зона 

с изтриващ се непрозрачен слой и надпечат; 

- 5 /пет/ броя мостри на удостоверителни знаци – талони с размери 90х151 мм, отпечатани 

чрез технологиите, необходими за изработка на изискуемите от Възложителя 

удостоверителни знаци, като всяка от мострите да е с повече от една персонализирана зона, 

и с повече от една зона с изтриващ се непрозрачен слой и надпечат. 

Мострите са с с нулева номерация и печат „образец“, с отличителни знаци на ДП БСТ.  

 

VI.2. По обособена позиция № 2 са представени следните мостри от участника „Демакс“ 

АД: 

- три вида мостри на еднопластов фиш на играта Тото 1 /обикновен/, които ще бъдат 

отпечатвани и доставяни, съгласно техническите спецификации, посочени по-горе -  като 

са представени по три броя от всяка разновидност на играта – Тото 1 – 10 от 10; Тото 1 – 12 

тип 1х2; Тото 1 – 13 срещи; 

- три вида мостри на еднопластов фиш на играта Тото 1 /системен/, които ще бъдат 

отпечатвани и доставяни, съгласно техническите спецификации, посочени по-горе -  като 

са представени по три броя от всяка разновидност на играта – Тото 1 – 10 от 10; Тото 1 – 12 

тип 1х2; Тото 1 – 13 срещи; 

- три вида мостри на еднопластов фиш на играта Тото 2 /обикновен/, които ще бъдат 

отпечатвани и доставяни, съгласно техническите спецификации, посочени по-горе -  като 

са представени по три броя от всяка разновидност на играта – Тото 2 – 5 от 35; Тото 2 – 6 

от 42 и Тото 2 – 6 от 49; 

- три вида мостри на еднопластов фиш на играта Тото 2 /персонализиран/, които ще бъдат 

отпечатвани и доставяни, съгласно техническите спецификации, посочени по-горе -  като 

са представени по три броя от всяка разновидност на играта – Тото 2 – 5 от 35; Тото 2 – 6 

от 42 и Тото 2 – 6 от 49; 

- 1 бр. мостра на ролка за издаване на удостоверителен знак - квитанция, която ще бъде 

отпечатвана и доставяна, съгласно техническите спецификации, посочени по-горе.  

Мострите са с нулева номерация и печат „образец“, като върху някои от тях има 

отличителни знаци на БСТ. Всеки дизайн на мостра на фиш /графичното му оформление/ е 

идентичен с някой от посочените от Възложителя в документацията за участие – технически 

спецификации, текущи фишове за игрите на Тото 1 и Тото 2. 
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Настоящият Доклад, състоящ се общо от 4 страници, е съставен на 22.04.2018 г., в 11.00 

часа, с което приключи работата на назначената със Заповед № 111/08.04.2019 г. на 

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

разглеждане и оценка на подадените от тях оферти за участие в откритата с Решение № 

72/28.02.2019 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ процедура по реда на ЗОП – открита 

процедура, с наименование: "Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци“, по 

обособени позиции с наименования, както следва: Обособена позиция № 1: „Отпечатване и 

доставка на удостоверителни знаци за участие в моментни лотарийни игри“ и Обособена 

позиция № 2: „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие в числови 

лотарийни игри и игри със залагания върху резултатите от спортни състезания“. 

 

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

документацията за обществената поръчка, постъпилите оферти и приложени в тях мостри, 

изготвените протоколи от работата на комисията -  Протокол № 1/08.04.2019 г., Протокол 

№ 2/10.04.2019 г., Протокол № 3/16.04.2019 г. и Протокол № 4/19.04.2019 г., с 

приложенията към тях, 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 № 111/08.04.2019 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/ 

…………………………. 

Иван Кирилов, член 
 

 

УТВЪРЖДАВАМ Доклад вх. № 01-04-640/22.04.2019 г., изготвен от комисия, 

назначена със Заповед № 111/08.04.2019 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, на 

основание чл. 106, ал. 3 ЗОП, след запознаване със съдържанието му и въз основа на 

утвърдената и влязла в сила документация за обществената поръчка, постъпилите 

оферти и приложени в тях мостри и изготвените протоколи от работата на комисията, 

със съответните приложения към тях.  

 

 

 

Дата: 24 април 2019 г.          Възложител: /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

Дамян Дамянов, 

Изпълнителен директор на 

ДП „Български спортен тотализатор“  


