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ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

   „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 215  

от 27 септември 2019 г. 
на основание чл. 110, ал. 1, т. 8 вр. чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 108, т. 4 от Закона за обществените поръчки 

/ЗОП/, във връзка с Решение № 192/09.08.2019 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, за откриване на 

процедура по реда на ЗОП – открита процедура, с наименование: „Творческа и техническа реализация на 

ТВ продукция за ефира на бТВ“, с прогнозна стойност 2370000 лв. без ДДС, предвид решение по т. 1 от 

Протокол № 108/24.09.2019 г. на управителния съвет на ДП БСТ, електронна преписка на профила на 

купувача на адрес: http://profile.toto.bg/084abac3e358cfd96915789d55482b10 

 

ПРЕКРАТЯВАМ: 

 

Откритата с Решение № 192/09.08.2019 г. на изпълнителния директор на ДП БСТ, 

процедура с наименование: „Творческа и техническа реализация на ТВ продукция за 

ефира на бТВ“, поради отпадане необходимостта от възлагане на договора в резултат 

на съществена промяна в обстоятелствата. 

 

Мотиви за прекратяването: 

В Документацията за възлагане на горецитираната обществена поръчка е посочено, че: 

„Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се обезпечи дейността на 

предприятието във връзка с организираните от него хазартни игри, като се осигурят 

необходимите ресурси за регулярното организиране и излъчване на телевизионно 

предаване със заглавие „Спорт тото“, в което се осъществява определянето на 

печелившите числа в игрите, по силата на сключен договор за закупуване на програмно 

време между ДП БСТ и БТВ Медиа Груп АД“, а предметът на поръчката е: „Създаване 

на творческо съдържание и техническа реализация чрез организация и заснемане на 

телевизионна продукция „Спорт тото“, излъчвана на живо в ефира на бТВ, продукция 

на автоанонси и заснемане на печеливши от игрите на Спорт тото, излъчвани в ефира 

на бТВ към телевизионна продукция „Спорт тото“.  Т.е., провеждането на процедурата 

и съответно сключването на договор, е необходимо дотолкова доколкото ДП БСТ има 

договор с „БТВ Медиа Груп“ АД, по силата на който в ефира на бТВ се излъчва 

телевизионна продукция на ДП БСТ. 

С решение на управителния орган на предприятието, взето по т. 1 от дневния ред на 

проведено на 24.09.2019 г. заседание, за което е съставен Протокол № 108/24.09.2019 г., 

е преценено за целесъобразно предприемането на действия за прекратяване на 

сключения с „БТВ Медиа Груп“ АД договор за предоставяне на програмно време за 

излъчване и осигуряване на телевизионно предаване, в максимално кратък срок. В 

изпълнение на това решение, на 25.09.2019 г., до ръководството на „БТВ Медиа Груп“ 

АД, е изпратено писмо за уреждане преустановяването на отношенията в максимално 

кратък срок. 

Прекратяването на закупуване на програмно време за излъчване на телевизионна 

продукция на ДП БСТ в ефира на бТВ, представлява съществена промяна в 

обстоятелствата, която обуславя отпадането на необходимостта от сключването на 

договор за творческа и техническа реализация на телевизионна продукция за този ефир, 

поради което и на основание чл. 110, ал. 1, т. 8 ЗОП, е необходимо и прекратяването на 

откритата с Решение № 192/09.08.2019 г. на изпълнителния директор на ДП БСТ, 

процедура с наименование: „Творческа и техническа реализация на ТВ продукция за 

ефира на бТВ“. 
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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 до всички участници в цитираната в него процедура, 

да се връчи на членовете на комисия, назначена със Заповед № 211/17.09.2019 г. 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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