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ПРОТОКОЛ № 2 

 

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

на 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“ 

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

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

и в изпълнение на Заповед № 111/08.04.2019 г., на Изпълнителния директор на ДП БСТ и 

на основание чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 104, ал. 1 ЗОП и 54 и чл. 56 ППЗОП, комисия в 

състав: 

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

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

3. Иван Кирилов –  ръководител отдел „Игри, ДИТИ при ЦУ на ДП БСТ, член, 

се събра в сградата на ЦУ на ДП БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ 

№28 и на проведено на 10.04.2019 г. закрито заседание от 12.00 ч. до 16.30 ч., разгледа  

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП представени от участниците по обособени позиции № 

1 и № 2 в процедурата, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от възложителя; след това разгледа и оцени офертите /техническо 

предложение/ на допуснатите участници.  

 

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

подбор, на участника „ДЕМАКС ДИ ПИ АЙ“ АД  с оферта с вх. № 02-01-531 от 

04.04.2019г., подадени за участие в обособена позиция № 1:  

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: 

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. 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 подписан от представляващия участника; 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) – 

представен на неизтриваем електронен носител, 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 

участника, поставени от закона и възложителя; документът е подписан от всички задължени 

лица за този участник по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП.  

4. Представени са следните документи – сканиран сертификат за внедрен от „Демакс“ 

АД система ISO 27001:2013 с обхват: информационна сигурност на процесите на – 

производство и апликация на холографски оптично вариращи елементи, флексопечат, 

офсетов печат и ситопечат. Търговия със специализирани материали за печат и технически 

филми; - дигитален печат и обработка на бизнес кореспонденция. Реализация на IT решения 

за управление на бизнес процеси; -персонализация на карта с чип, дигитални тахографски 

карти и пластмасови карти. Производство на PVC (поливинил хлорид) и PC 

(поликарбонатни) карти. Решения за картова сигурност, елементи на защита и електронни 
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слоеве и сканиран сертификат WLA Security control standard: 2016 за внедрена от  „Демакс 

ДИ ПИ АЙ“ АД система. 

 

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

установяване съответствието на участника „ДЕМАКС ДИ ПИ АЙ“  АД с поставените 

от закона и възложителя изисквания - за лично състояние и за подбор, 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 изисквания 

към личното състояние и критериите за подбор /годност, технически и професионални 

способности/. 

 

5. В оферта на този участник, е посочено, че същият ще използва подизпълнител за 

изпълнение на част от поръчката, а именно: производство и апликация на холограмна 

защита; посочено е че общият дял от тази дейност, който ще бъде възложен на 

подизпълнителя е 35 % от цялата дейност по поръчката. Декларираният подизпълнител е 

„ДЕМАКС“ АД. На основание чл. 66, ал. 2 ЗОП, подизпълнителят трябва да отговаря на 

съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява, 

и за него да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

За подизпълнителя фигурира нужната информация в представения от участника списък по 

чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП, а така също е представена 

декларация, в оригинал от представляващия  подизпълнителя /1 бр./, видно от която същият 

поема ангажимент за изпълнение на съответен дял от обществената поръчка. Представен е 

на електронен неизтриваем носител от подизпълнителя и еЕЕДОП, подписан от 

съответните задължени лица, в който е декларирана липсата на основанията за 

отстраняване, съответствие с критериите за подбор в съответствие с изпълнявания дял от 

него и съответствие с изискванията за личното състояние на подизпълнителя, поставени от 

закона и възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 

54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП.  

 

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

установяване съответствието на подизпълнителя „ДЕМАКС“ АД с поставените от 

закона и възложителя изисквания - за лично състояние и за подбор, бе установено че 

за същият са представени 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 изисквания 

към личното състояние и критериите за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, 

който той ще изпълнява. 

 

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

подбор, на участника „ДЕМАКС“ АД с вх. № 02-01-532/04.04.2019 г., подадени за 

участие в обособена позиция № 2:  

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: 

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; 
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2. 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 подписан от представляващия участника; 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) – 

представен на неизтриваем електронен носител, 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 

участника, поставени от закона и възложителя; документът е подписан от всички задължени 

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

4. Представени са и следните документи – сканиран сертификат за внедрена от 

ДЕМАКС АД система  ISO 27001:2013, с обхват информационна сигурност на процесите 

на – производство и апликация на холографски оптично вариращи елементи, флексопечат, 

офсетов печат и ситопечат. Търговия със специализирани материали за печат и технически 

филми; - дигитален печат и обработка на бизнес кореспонденция. Реализация на IT решения 

за управление на бизнес процеси; -персонализация на карта с чип, дигитални тахографски 

карти и пластмасови карти. Производство на PVC (поливинил хлорид) и PC 

(поликарбонатни) карти. Решения за картова сигурност, елементи на защита и електронни 

слоеве, сканиран сертификат за внедрена  от „Демакс ДИ ПИ АЙ“ система ISO 27001:2013 

с обхват информационна сигурност на процесите дигитален печат и обработка на бизнес 

кореспонденция. Реализация на IT решения за управление на бизнес процеси, сканиран 

сертификат за внедрена от „Демакс холограми“ АД система ISO 27001:2013, с обхват: 

Информационна сигурност на процесите на производство и апликация на холографски 

оптично вариращи елементи. 

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

установяване съответствието на участника „ДЕМАКС“  АД с поставените от закона и 

възложителя изисквания - за лично състояние и за подбор, 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 изисквания към личното 

състояние и критериите за подбор /технически и професионални способности/. 

 

5. В оферта на този участник, е посочено, че същият ще използва подизпълнители за 

изпълнение на част от поръчката, а именно:  

- услуги в сферата на дигиталния печат – персонализация на фишове, представляващи 

45 % от изпълнението на обществената поръчка от подизпълнител „Демакс Ди Пи Ай“ АД;  

- услуги в сферата на производство и апликация на холограмна защита, 

представляващи 35 % от изпълнението на обществената поръчка от подизпълнител 

„Демакс-Холограми“ АД. 

 

 На основание чл. 66, ал. 2 ЗОП, подизпълнителите трябва да отговарят на съответните 

критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да 

не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

За подизпълнителя „Демакс Ди Пи Ай“ АД,  фигурира нужната информация в представения 

от участника списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП, а така също 

е представена декларация, в оригинал от представляващия  подизпълнителя /1 бр./, видно 

от която същият поема ангажимент за изпълнение на съответен дял от обществената 

поръчка. Представен е на електронен неизтриваем носител от подизпълнителя и еЕЕДОП, 
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подписан от съответните задължени лица, в който е декларирана липсата на основанията за 

отстраняване, съответствие с критериите за подбор в съответствие с изпълнявания дял от 

него и съответствие с изискванията за личното състояние на подизпълнителя, поставени от 

закона и възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 

54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП. 

За подизпълнителя „Демакс-Холограми“ АД,  фигурира нужната информация в 

представения от участника списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП, 

а така също е представена декларация, в оригинал от представляващия  подизпълнителя /1 

бр./, видно от която същият поема ангажимент за изпълнение на съответен дял от 

обществената поръчка. Представен е на електронен неизтриваем носител от 

подизпълнителя и еЕЕДОП, подписан от съответните задължени лица, в който е 

декларирана липсата на основанията за отстраняване, съответствие с критериите за подбор 

в съответствие с изпълнявания дял от него и съответствие с изискванията за личното 

състояние на подизпълнителя, поставени от закона и възложителя; документът е подписан 

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

 

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

установяване съответствието на подизпълнителите „Демакс Ди Пи Ай“ АД и „Демакс- 

Холограми“ АД с поставените от закона и възложителя изисквания - за лично 

състояние и за подбор, бе установено че за същите са представени 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 изисквания към личното състояние и критериите за 

подбор, съобразно вида и дела от поръчката, които всеки от тях ще изпълнява. 

 

След това комисията пристъпи към разглеждане на представените технически предложения 

по обособени позиции № 1 и № 2 от поръчката и тяхната оценка по показателите, различни 

от ценовия: 

 

3. Разглеждане на допуснатата оферта на участника „ДЕМАКС ДИ ПИ АЙ“ АД  с 

вх. № 02-01-531 /04.04.2019 г., подадена за участие в обособена позиция № 1 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: 

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: 

Предложение за общо осъществяване на услугите по отпечатване и доставка на 

удостоверителни знаци – талони: 

Удостоверителните знаци щe бъдат отпечатани в съответствие с изискванията на Закона за 

хазарта, по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни 

книжа и при спазване  на установените в областта на хазарта стандарти за информационна 

сигурност и друго посочени от Възложителя изисквания. Отпечатването ще се извършва 

след предварителна заявка от Възложителя на съответен брой конкретно посочени по 

вид/размери и количество удостоверителни знаци. Проектът и дизайнът на 

удостоверителните знаци- талони, в това число и видът защита, ще бъдат 
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предоставяни/посочвани от Възложителя предварително. Възложителят ще заявява за 

отпечатване и доставка количества не по-големи от 10 000 000 (десет милиона) броя талони 

от една разновидност на моментните лотарийни игри.  На възложителя ще бъде предоставен 

образец на заявения за изработка удостоверителен знак/ци, в срок не по-дълъг от 10 (десет) 

работни дни от датата на заявката. При доставката на всяко заявено и отпечатано 

количество удостоверителни знаци-талони, Изпълнителят ще представя на Възложителя, в 

електронен вариант/на цифров носител Опис на печалбите за съответната моментна 

лотарийна игра, за която са отпечатани удостоверителните знаци. Доставката на 

удостоверителните знаци ще да се извършва в пачки, в кашони, всеки от които /пачка и 

кашон/ етикиран с данни относно вида игра, разновидност, количеството и съответно 

разпределение. 

Отпечатването на удостоверителни знаци – талони, ще се осъществява чрез качествени 

материали – т.е. такива, отговарящи на съответните спецификации от документацията за 

участие в поръчката, годни да бъдат  обработени от терминалните устройства на 

Възложителя – марка Мелиора,  и съхраняващи отпечатаната на тях информация в 

максимално изискуемия се по закон срок за тяхното съхранение.  

 

Предложение за специализирано осъществяване на услугите по отпечатване на талони: 

Предложени технически параметри: 

- Материалът от който ще се изработват удостоверителните знаци, ще е картон с грамаж - 

не по-малко от 190 гр./м2; 

- Форматите на подлежащите на изработване удостоверителни знаци, ще бъдат най-малко: 

 

№ Формат 

1 229 х 303 мм 

2 229 х 151 мм 

3 229  х 100 мм 

4 229 х 74 мм 

5 152 х 303 мм 

6 152 х 151 мм 

7 152 х 100 мм 

8 152 х 74 мм 

9 113 х 303 мм 

10 113 х 151 мм 

11 113 х 100 мм 

12 113 х 74 мм 

13 90 х 303 мм 

14 90 х 151 мм 

15 90 х 100 мм 
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16 90 х 74 мм 

17 63 х 102 мм 

18 63 х 140 мм 

19 63 х 203 мм 

20 76 х 102 мм 

21 76 х 140 мм 

22 76 х 203 мм 

23 102 х 102 мм 

24 102 х 140 мм 

25 102 х 203мм 

26 127 х 102 мм 

27 127 х 140 мм 

28 127 х 203 мм 

29 140 х 102 мм 

30 140 х 140 мм 

31 140 х 203 мм 

32 152 х 102 мм 

33 152 х 140 мм 

34 152 х 203 мм 

35 165 х 102 мм 

36 165 х 140 мм 

37 165 х 203 мм 

38 254 х 102 мм 

39 254 х 140 мм 

40 254 х 203 мм 

41 279 х 102 мм 

42 279 х 140 мм 

43 279 х 203 мм 

44 305 х 102 мм 

45 305 х 140 мм 

46 305 х 203 мм 

47 330 х 102 мм 

48 330 х 140 мм 
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49 330 х 203 мм 

- Печатът на подлежащите на изработване удостоверителни знаци е предложен да е: 4 + 2 

цвята, пълноценен  флексо печат 0 мин. 4000 dpi при мин. 150 lpi или пълноцветен офсетов 

печат – мин.  5000 dpi при мин. 175 lpi.; 

- Всеки удостоверителен знак, подлежащ на изработване е предложен да е с 

персонализация: 1 + 0, черен цвят, до 30 % от формата на талона; с резолюция минимум 600 

x 600 dpi; Персонализацията може да съдържа цифри, знаци, баркод CODE 128 и др., които 

ще бъдат заявявани от Възложителя конкретно.  

- Персонализираните полета ще бъдат покривани с изтриващ се непрозрачен слой  мастило, 

върху който се печата текст или символи в до 4 цвята, като конкретните елементи ще могат 

да се заявяват от Възложителя съответно. 

- Допълнителните ефекти, които са предложени са: гланцов или матов лак, ароматно 

мастило, метално фолио до 20% от площта на удостоверителен знак или холографско фолио 

до 10 % от площта на удостоверителен знак, транспарентно скреч мастило, специални 

цветове – пантон, металик, флуоресцентен, които могат да бъдат заявени от Възложителя, 

според конкретния дизайн. 

- За подлежащите на отпечатване удостоверителни знаци е направено предложение за 

осигуряване на всеки от следните видове защити, които ще могат да се заявяват от 

Възложителя съответно: 1) UV фосфоресциращo мастилo на лицето и гърба в различни 

цветове видимо с УВ лампа и невидимо при дневна светлина; 2) микроизображение – текст 

под 1 пункт; 3) дифракционен оптически вариращ елемент с широчина не по-малка от 6 мм 

и не повече от 8 мм. Дифракционният оптически вариращ елемент ще е с високо ниво на 

защита, а именно: ще бъде цифрово синтезирана и генерирана чрез електронно лъчева 

литография с резолюция не по-малко от 500 000 dpi, ще съдържа защитни елементи за 

разпознаване с невъоръжено око (задължително ще съдържа поне един тримерен 

ахроматичен визуален оптичен ефект както и графичен дифракционен обект оцветен в 

постоянен цвят, независимо от ъгъла на наблюдение), ще включва оптични ефекти за 

идентификация от обучен персонал и ще притежава елементи от най-високо ниво на защита 

за разпознаване от експерти – като например векторна нанографика (графика от плавни 

криви, варираща дебелина на линиите под 1 микрона) и нанотекст под 3 микрона.  

Представени от участника са изискуемият се вид и брой мостри на удостоверителни знаци 

– талони, измежду които и такива с размери 229х151 мм, 229х100 мм, 152х100 мм, 113х74 

мм, 90х151 мм, отпечатани чрез технологиите, необходими за изработка на изискуемите от 

Възложителя удостоверителни знаци, като всяка от мострите е с поне една персонализирана 

зона, с поне една зона с изтриващ се непрозрачен слой и надпечат, и една от мострите е и с 

дифракционен оптически вариращ елемент /ДОВЕ/. От всички представени мостри са 

видни всички изискуеми от Възложителя технологии за отпечатването на подлежащите на 

доставяне удостоверителни знаци. 

Предложено е, че ще се отпечатват и доставят удостоверителни знаци – талони съгласно 

направена заявка и предоставени от Възложителя проект, формат и дизайн, на посочени от 

Възложителя видове игри/ техни разновидности. Декларирано е че ще се гарантира 

информационната сигурност на талоните и че няма да се извършва транспортиране на 

непокрити с непрозрачен изтриваем слой мастило персонализирани удостоверителни 

знаци. Декларирано е, че на всички етапи от процеса на полиграфическата изработка на 

елементите за защита ще се извършват задължително на една работна площадка 

(производствена площ). 
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Декларирано е, че участника може да извършва доставка на отпечатаните от него 

удостоверителни знаци на всички посочени от възложителя места за доставка /в р. I, т. 2.2. 

от документацията за участие/, а именно: 

№ по 

ред 
Населено място Административен адрес 

1 Благоевград пл. "Македония" №2 

2 Бургас ул. “Калофер“ №10 

3 Варна бул. "Мария Луиза" 30 

4 Велико Търново ул."Баба Мота" №13 

5 Видин ул. " Пазарска" № 6 

6 Враца ул. " Никола Войводов " № 17 

7 Габрово ул."Бедек"№5 

8 Добрич ул "25-ти септември" 10 

9 Кърджали ул. "Екзарх Йосиф" № 4 блок "Рилите" 

10 Кюстендил бул. "Демокрация" №58 

11 Ловеч бул. "България" №102 

12 Монтана ул. " Хан Аспарух " № 8 

13 Пазарджик ул. "Хан Крум" № 9 

14 Перник пл. "Петко Каравелов" №1, СИЦ 

15 Плевен ул.  "Димитър Константинов" №23А 

16 Пловдив ул. "Абаджийска"№ 25 

17 Разград жк. ”Освобождение” №8, тото-пункт 

18 Русе бул. ”Цар Освободител” № 123, тото-пункт 

19 Силистра ул. ”Македония” №137, тото-пункт 

20 Сливен 

кръстовище на ул. "Цар Освободител“ и 

ул.“Толбухин“ 

21 Смолян бул. "България" № 86 

22 София ул. "Хайдушко изворче" № 28 

23 Стара Загора ул. "Армейска" № 5а 

24 Търговище пл."Славейков",ул."Св.Св.Кирил и Методий"№2 

25 Хасково ул. "Дунав" № 20 

26 Шумен ул. "Цар Иван Александър" 98 

27 Ямбол ул. “Търговска“ №60 

 

Участникът е декларирал, че: 

- всяко отпечатване и доставка на удостоверителни знаци ще бъде осъществявано след 

одобрение от Възложителя на предоставената мостра за съответната игра, в срок:  

 

КОЛИЧЕСТВО /бр./ СРОК ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И 

ДОСТАВКА в календарни дни 

до  1 000 000 15 работни дни 

от 1 000 001 до 2 000 000 20 работни дни 

от 2 000 001 до 3 000 000 25 работни дни 
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от 3 000 001 до 4 000 000 30 работни дни 

от 4 000 001 до 5 000 000 35 работни дни 

от 5 000 001 до 6 000 000 40 работни дни 

от 6 000 001 до 7 000 000 45 работни дни 

от 7 000 001 до 8 000 000 50 работни дни 

от 8 000 001 до 9 000 000 55 работни дни 

от 9 000 001 до 10 000 000 60 работни дни 

        Усреднен срок: 37.5 работни дни 

 

- изработването на матрица на дифракционен оптически вариращ елемент, ще бъде 

извършвано в срок от 2 /два/ работни дни, считано от подаване на готов дизайн на талон от 

Възложителя; 

- отстраняването на констатирани количествени недостатъци в отпечатаните и доставени 

удостоверителни знаци - талони, ще бъде осъществявано в срок от 5 календарни дни 

считано от датата на получаване на конкретно възражение за недостатък. 

- че отстраняването на констатирани качествени недостатъци в отпечатаните и доставени 

удостоверителни знаци - талони, ще бъде осъществявано в срок от 5 календарни дни 

считано от датата на получаване на конкретно възражение за недостатък, чрез замяната на 

негодните такива.  

- отстраняването на неточности в предадения Опис на печалбите за отпечатаните и 

доставени удостоверителни знаци за съответна моментната лотарийна игра, ще бъде 

осъществено в срок от 1 календарен ден, считано от датата на получаване на конкретно 

възражение за неточност. 

 

Декларирано е, че при изрично възлагане от страна на ДП БСТ, участникът ще отпечатва и 

доставя и информационни печатни материали за хазартните игри, организирани  от 

възложителя – по вид и спецификация посочени в раздел I – „опция“ от документацията за 

участие и със съдържание, визия и в срок, каквито бъдат заявени от възложителя. 

 

Посочено е, че работите от обекта на поръчката, които ще се изпълняват от подизпълнител, 

както и техният дял са, както следва: Производство и апликация на холограмна защита – 35 

% - „ДЕМАКС“ АД, ЕИК 831453003. 
 

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. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката по 

обособена позиция № 1, с поставените от възложителя изисквания за тази позиция, бе 
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установено че офертата на участника ДЕМАКС ДИ ПИ АЙ АД отговаря на 

предварително обявените условия. 

 

След като констатира, че предвид разгледаните до момента документи, съдържащи се в 

офертата на този участник, подадена за участие по обособена позиция № 1, същият отговаря 

на изискванията на ЗОП и документацията за участие в процедурата, пристъпи към оценка 

на техническите му предложение в съответствие с предварително обявените условия, по 

посочения от възложителя критерий. 

 

4. Оценка на допуснатата оферта на участника „ДЕМАКС ДИ ПИ АЙ“ АД  с вх. 

№ 02-01-531 /04.04.2019 г. – част техническо предложение, подадена за участие в 

обособена позиция № 1: 

В документацията за възлагане на поръчката /в т.ч. и в Обявлението/ по обособена позиция 

№ 1, 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.  

Показатели за оценка на офертите, различни от ценовия – вид, точки, методика за 

определяне на точките по показател, заложени с документацията за участие: 

Усреднен срок за отпечатване и доставка (A) за удостоверителни знаци, по количество. 

За целите на настоящата оценка, участниците изчисляват и предлагат усреднен срок 

/изчислен като средноаритметична стойност на отделните срокове за отпечатване и 

доставка на удостоверителни знаци в зависимост от заявеното количество/, в работни 

дни. Усредненото предложение за срок на отпечатване и доставка подлежи на оценяване 

по формулата по-долу. Участниците нямат право да предлагат по-дълъг срок за 

отпечатване и доставка от този, посочен в р. I, т. 2.3.1. от Документацията; 

участниците нямат право да предлагат срок за доставка по-кратък от 1 ден /за който и 

да е от отделните срокове за отпечатване и доставка/, а ако такъв бъде посочен, то за 

целите на оценяването ще се смята, че предложението за доставка е 1 ден и тази 

стойност ще бъде взета предвид при изчисляване точките по този показател. 

Максималният брой точки, които даден участник може да получи по този показател е 

100 точки. Конкретният брой точки се изчислява по следната формула: 

  

        Минимален предложен усреднен срок на доставка  

А = ------------------------------------------------------------------  х 100 = Брой точки 

        Предложение на участника 

 

Срок за изработване на матрица за изработване на дифракционен оптически вариращ 

елемент (Б) – за целите на настоящата оценка се оценява предложеният срок в работни 

дни. Участниците нямат право да предлагат срок по-кратък от 1 ден, а ако такъв бъде 

посочен, то за целите на оценяването ще се смята, че предложението е за 1 ден и тази 

стойност ще бъде взета предвид при изчисляване точките по този показател. 

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 100 т. Конкретният 

брой точки се изчислява по следната формула: 
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         Минимален предложен срок за изработване 

         на матрица за изработване на дифракционен оптически  

         вариращ елемент 

Б = ---------------------------------------------------------------------------  х 100 = Брой точки 

        Предложение на участника 

 

Срок за отстраняване на констатирани количествени недостатъци в отпечатаните 

и доставени удостоверителни знаци /талони/ (В) – за целите на настоящата оценка се 

оценява предложеният срок в календарни дни. Участниците нямат право да предлагат 

срок по-кратък от 1 ден, а ако такъв бъде посочен, то за целите на оценяването ще се 

смята, че предложението е за 1 ден и тази стойност ще бъде взета предвид при 

изчисляване точките по този показател. Максималният брой точки, който може да 

получи всеки участник е 100 т. Конкретният брой точки се изчислява по следната 

формула: 

 

        Минимален предложен срок за отстраняване на 

      констатирани количествени недостатъци в 

       отпечатаните и доставени удостоверителни знаци /талони/ 

В = ---------------------------------------------------------------------------  х 100 = Брой точки 

        Предложение на участника 

 

Срок за отстраняване на констатирани качествени недостатъци в отпечатаните и 

доставени удостоверителни знаци /талони/ (Г) – за целите на настоящата оценка се 

оценява предложеният срок в календарни дни. Участниците нямат право да предлагат 

срок по-кратък от 1 ден, а ако такъв бъде посочен, то за целите на оценяването ще се 

смята, че предложението е за 1 ден и тази стойност ще бъде взета предвид при 

изчисляване точките по този показател. Максималният брой точки, който може да 

получи всеки участник е 100 т. Конкретният брой точки се изчислява по следната 

формула: 

 

        Минимален предложен срок за отстраняване на  

      констатирани качествени недостатъци в 

       отпечатаните и доставени удостоверителни знаци /талони/ 

Г = ---------------------------------------------------------------------------  х 100 = Брой точки 

        Предложение на участника 
 

Срок за отстраняване на констатирани неточности в предадения Опис на печалбите 

(Д) – за целите на настоящата оценка се оценяват предложеният срок в календарни дни. 

Участниците нямат право да предлагат срок за отстраняване на неточност в Описа на 

печалбите, по-кратък от 1 ден, а ако такъв бъде посочен, то за целите на оценяването ще 

се смята, че предложението е 1 ден и тази стойност ще бъде взета предвид при 

изчисляване точките по този показател. Максималният брой точки, който може да 

получи всеки участник е 100 т. Конкретният брой точки се изчислява по следната 

формула: 

 

        Минимален предложен срок за отстраняване на неточности 
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        в предадения Опис на печалбите 

Д = ---------------------------------------------------------------------------  х 100 = Брой точки 

       Предложение на участника 

 

 

Предложение на участника „Демакс Ди Пи Ай“ АД, подлежащо на оценка по показателя 

„Усреднен срок за отпечатване и доставка“ /А/ – 37.5 работни дни 

Брой точки по този показател - 100, получени както следва: 

37.5 

---------- = 100 

37.5 

 

Предложение на участника „Демакс“ АД, подлежащо на оценка по показателя „Срок за 

изработване на матрица за изработване на дифракционен оптически вариращ 

елемент“ /Б/ – 2 работни дни 

Брой точки по този показател - 100, получени както следва: 

2 

---------- = 100 

2 

 

Предложение на участника „Демакс“ АД, подлежащо на оценка по показателя „Срок за 

отстраняване на констатирани количествени недостатъци в отпечатаните и доставени 

удостоверителни знаци /талони/“ /В/– 5 календарни дни 

Брой точки по този показател - 100, получени както следва: 

5 

---------- = 100 

5 

 

Предложение на участника „Демакс Ди Пи Ай“ АД, подлежащо на оценка по показателя 

„Срок за отстраняване на констатирани качествени недостатъци в отпечатаните и 

доставени удостоверителни знаци /талони/“ /Г/– 5 календарни дни 

Брой точки по този показател - 100, получени както следва: 

5 

---------- = 100 

5 

Предложение на участника „Демакс“ АД, подлежащо на оценка по показателя „Срок за 

отстраняване на констатирани неточности в предадения Опис на печалбите“ /Д/ – 1 

календарен ден 

Брой точки по този показател - 100, получени както следва: 

1 

---------- = 100 

1 

 

5. Разглеждане на допуснатата оферта на участника „ДЕМАКС“ АД  с вх. № 02-

01-532/04.04.2019 г., подадена за участие в обособена позиция № 2 и проверка за 

нейното съответствие с предварително обявените условия: 
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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: 

5.1. предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, попълнено съобразно образеца 

от Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя: 

Предложение за общо осъществяване на услугите по отпечатване и доставка на 

удостоверителни знаци – фишове и ролки за квитанции: 

Удостоверителните знаци – фишове и ролки за квитанции относно направен залог, ще  

бъдат отпечатани в съответствие с изискванията на Закона за хазарта, при спазване на 

установените в областта на хазарта стандарти за информационна сигурност и другите, 

посочени от Възложителя изисквания. Отпечатването на даден вид удостоверителен знак – 

фиш, ще се извърши след предварителна заявка от Възложителя на съответен брой 

конкретно посочени по вид и количество знаци, по проект, формат и дизайн на 

удостоверителните знаци - предоставян от Възложителя предварително.  

Отпечатването на ролки за издаване на удостоверителен знак - квитанция, ще се  извърши 

след предварителна заявка от Възложителя на съответно количество ролки, по дизайн на 

ролките, предоставян от Възложителя предварително.  

Отпечатването на удостоверителни знаци – фишове/ролки за квитанции относно направен 

залог, ще се осъществява чрез качествени материали – т.е. такива, отговарящи на 

съответните спецификации от документацията, годни да бъдат обработени от 

терминалните устройства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – марка Мелиора и годни за  да с ъхранят 

отпечатаната на тях информация в максимално изискуемия се по закон срок за тяхното 

съхранение. 

 Доставката на удостоверителните знаци – фишове, ще се извършва в пачки от по 250 броя 

всяка, в кашони от по 20 пачки, етикетирани с данни относно вида игра, разновидност, 

количеството и поредни номера /№…от…до/. 

Доставката на ролки за издаване на удостоверителен знак - квитанция, ще се извършва в 

опаковки от по 10 ролки, етикетирани с данни относно количеството им. 

Предложение за осъществяване на услугите по отпечатване на еднопластови 

удостоверителни знаци: 

за отпечатване на обикновени фишове /печатат се за игрите на Тото 1 и Тото 2/:  

- формат: до 100мм х 150мм; 

- хартия: тип за оптично четене 90 гр./кв.м.; белота CIE по ISO 11475  - 164; непрозрачност 

в %  ISO 2471 - 93%; грапавина на повърхността ISO 8791-2  220 mm/min; дебелина ISO 534  

0,115 mm; 

- печат: 2 + 1 цвята + номерация  с  шрифт 7В фарингтон в черен цвят;;  

- защити: микротекст. 

за отпечатване на персонализирани фишове /печатат се за игрите на Тото 2/: 

- формат: до 100мм х 150мм; 

- хартия: тип за оптично четене 90 гр./кв.м.; белота CIE по ISO 11475  - 164; непрозрачност 

в %  ISO 2471 - 93%; грапавина на повърхността ISO 8791-2  220 mm/min; дебелина ISO 534  

0,115 mm; 

- печат: 2 + 1 цвята;  

- персонализация: номерация  с  шрифт 7В фарингтон в черен цвят; 

- фишове с предварително попълнени игрални полета на случаен принцип, маркирани в 

игралното поле със знак „х“ или „●“. 
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- защити: микротекст. 

за отпечатване на ролки за издаване на удостоверителни знаци – квитанции относно 

направен залог: 

- формат: ширина 80 мм, външен диаметър 83 мм, диаметър на шпулата 30мм.; 

- хартия: тип термочувствителна 70 гр./кв.м., с висока динамична чувствителност с 

трайност при правилно съхранение минимум 7 години; дебелина по ISO  534  0,075 мм.; 

гладкост по  ISO 5627 по-голяма от 350 сек.; белота  по ISO 2470 по-голяма от 85 %; 

- печат: - 0+7 цвята, рекламно поле CMYK, лого на БСТ 2 цвята по пантони;  

- защити:  1) холографска лента с широчина не по-малка от 6 мм и не повече от 8 мм. 

Холограмата е посочено, че ще е с високо ниво на защита, а именно: цифрово синтезирана 

и генерирана чрез електронно лъчева литография с резолюция не по-малко от 500 000 dpi, 

да съдържа защитни елементи за разпознаване с невъоръжено око (задължително ще 

съдържа поне един ахроматичен визуален оптичен ефект както и графичен дифракционен 

обект оцветен в постоянен цвят), ще включва оптични ефекти за идентификация от обучен 

персонал и ще притежава елементи от най-високо ниво на защита за разпознаване от 

експерти – като например векторна нанографика (графика от плавни криви) с дебелина на 

линиите 1 микрон или нанотекст с височина на буквата 3 микрона; 2) UV светещо мастило; 

3) микротекст. 

Декларирано е, че ще се отпечатват и доставят удостоверителни знаци – квитанции за 

направен залог, съгласно направената заявка и предоставения проект, формат и дизайн от 

Възложителя, на посочените от него видове игри/техни разновидности. 

Декларирано е, че всички етапи в процеса на полиграфическата изработка на елементите за 

защита ще се извършват на една работна площадка (производствена площ); че ще се 

отпечатват и доставят удостоверителни знаци - фишове и ролки за издаване на 

удостоверителни знаци - квитанции за направен залог, съгласно направена заявка и 

представени проект, формат и дизайн от Възложителя, на посочени от него видове 

игри/техни разновидности; че всички етапи от процеса на полиграфическата изработка на 

елементите за защита задължително ще се извършват на една работна площадка 

(производствена площ); че участникът може да извършва доставка на отпечатаните от него 

удостоверителни знаци на всички посочени от възложителя места за доставка /в р. I, т. 2.2. 

от документацията за участие/, а именно: 

№ по 

ред 
Населено място Административен адрес 

1 Благоевград пл. "Македония" №2 

2 Бургас ул. “Калофер“ №10 

3 Варна бул. "Мария Луиза" 30 

4 Велико Търново ул."Баба Мота" №13 

5 Видин ул. " Пазарска" № 6 

6 Враца ул. " Никола Войводов " № 17 

7 Габрово ул."Бедек"№5 

8 Добрич ул "25-ти септември" 10 

9 Кърджали ул. "Екзарх Йосиф" № 4 блок "Рилите" 

10 Кюстендил бул. "Демокрация" №58 

11 Ловеч бул. "България" №102 

12 Монтана ул. " Хан Аспарух " № 8 
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13 Пазарджик ул. "Хан Крум" № 9 

14 Перник пл. "Петко Каравелов" №1, СИЦ 

15 Плевен ул.  "Димитър Константинов" №23А 

16 Пловдив ул. "Абаджийска"№ 25 

17 Разград жк. ”Освобождение” №8, тото-пункт 

18 Русе бул. ”Цар Освободител” № 123, тото-пункт 

19 Силистра ул. ”Македония” №137, тото-пункт 

20 Сливен 

кръстовище на ул. "Цар Освободител“ и 

ул.“Толбухин“ 

21 Смолян бул. "България" № 86 

22 София ул. "Хайдушко изворче" № 28 

23 Стара Загора ул. "Армейска" № 5а 

24 Търговище пл."Славейков",ул."Св.Св.Кирил и Методий"№2 

25 Хасково ул. "Дунав" № 20 

26 Шумен ул. "Цар Иван Александър" 98 

27 Ямбол ул. “Търговска“ №60 

 

Декларирано е, че всяко отпечатване и доставка ще бъде осъществявано в срок от 20 

работни дни след направена писмена заявка от Възложителя.  

Декларирано е, че отстраняването на констатирани количествени недостатъци в 

отпечатаните и доставени удостоверителни знаци - фишове и ролки за издаване на 

удостоверителни знаци - квитанции за направен залог, ще бъде осъществявано в срок от 5 

календарни дни считано от датата на получаване на конкретно възражение за недостатък. 

Декларирано е, че отстраняването на констатирани качествени недостатъци в отпечатаните 

и доставени удостоверителни знаци - фишове и ролки за издаване на удостоверителни знаци 

- квитанции за направен залог, ще бъде осъществявано в срок от 5 календарни дни считано 

от датата на получаване на конкретно възражение за недостатък, чрез замяната на негодните 

такива. 

Декларирано е, че при изрично възлагане на ДП БСТ, участникът може, ще отпечата и 

достави и информационни печатни материали за хазартните игри, организирани от 

възложителя – по вид и спецификации, посочени в раздел I - „опция“ от документацията за 

участие и със съдържание, визия и в срок, каквито ни бъдат заявени.  

 

Посочени са работите от обекта на поръчката, които ще бъда предложени да се изпълняват 

от подизпълнители и техният дял, а именно: „Демакс ДИ ПИ АЙ“ АД – дигитален печат- 

персонализация на фишове – 45 % и „Демакс-Холограми“ АД – производство и апликация 

на холограмна защита за ролки за квитанция относно направен залог – 35 %. 

 

Представени от участника са изискуемите се по вид, дизайн и брой мостри на 

удостоверителни знаци – талони, измежду които са налични повече от две мостри на 

еднопластов фиш на играта Тото 1 /обикновен и системен/ и Тото 2 /обикновен/, които ще 

бъдат отпечатвани и доставяни, съгласно посочените техническите спецификации по-горе 

– за различните разновидности на играта; повече от една мостра на еднопластов фиш на 

играта Тото 2 /персонализиран/, който ще бъде отпечатван и доставян, съгласно посочените 

технически  спецификации, посочени по-горе -  за раличните разновидността на играта; 
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както и една мостра на ролка за издаване на удостоверителен знак - квитанция, която ще 

бъде отпечатвана и доставяна, съгласно посочените технически спецификации. От всички 

представени мостри са видни всички изискуеми от Възложителя технологии за 

отпечатването на подлежащите на доставяне удостоверителни знаци/ролки. 

 

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

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващия участника; 

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

Документацията за участие и подписана от представляващия участника; 

4.4. 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. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката по 

обособена позиция № 2, с поставените от възложителя изисквания за тази позиция, бе 

установено че офертата на участника ДЕМАКС АД отговаря на предварително 

обявените условия. 

 

Съгласно заложената от възложителя методика за оценка на офертите по обособена позиция 

№ 2, не се предвижда оценка на показатели, различни от ценовия, поради което, комисията 

обяви, че ще продължи работата си в открито заседание на 16.04.2019 г., от 11.00 часа, на 

което ще обяви резултатите по обособена позиция №1 от оценяването на подадените оферти 

по техническите показатели, посочени в методиката за оценка; ще отвори ценовите 

предложения по обособена позиция № 1 и № 2 и ще ги оповести. Заседанието ще се проведе 

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. 

 

Настоящият протокол, състоящ се от 16 страници, се състави и подписа днес: 10.04.2019 г. 

в 16.30 часа, от назначената със Заповед № 111/08.04.2019 г. на изпълнителния директор на 

ДП БСТ, комисия както следва: 

 

  

/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  


