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I. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. ТЕХНИЧЕСКИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПОРЪЧАКАТА 

 

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ /ДП БСТ/, на основание чл. 73, 

ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), провежда открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с наименование: „Доставка на автомобили за 

нуждите на ДП „Български спортен тотализатор“, по обособени позиции: 
 

Обособена позиция I: „Доставка на фабрично нови автомобили като печалби в 

редовни тиражи на игрите на ДП „Български спортен тотализатор“ 

 

Обособена позиция II: „Доставка на фабрично нови автомобили като печалби в 

специални тиражи на игрите на ДП „Български спортен тотализатор“ 

 

1. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” (наричано за краткост по-

долу и БСТ) е юридическо лице, създадено със Закона за хазарта и има статут на 

държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон към 

Министерството на младежта и спорта. Съгласно чл. 5, ал. 2, т. 14 вр. §2, т. 43 ЗОП, 

представляващият предприятието – изпълнителен директор, е възложител по смисъла на 

закона. 

БСТ има за цел чрез осъществяване на хазартна дейност да набира средства за 

подпомагане на физическото възпитание и спорта в България. При осъществяване на 

дейността си, предприятието предоставя своите развлекателни игри по подходящ, 

модерен и социално отговорен начин. БСТ е член на международните хазартни 

асоциации Световна лотарийна организация (WLA) и Европейски лотарии (EL) и като 

такъв в дейността си съблюдава и прилага принципите на социално отговорната игра и 

ангажираност, работи с международни стандарти, оперира в практиката с инструменти, 

които следват законово поставените рамки. БСТ е носител на лиценз за организиране на 

моментни лотарийни игри, като разработва и предлага на българския пазар различни 

техни разновидности. Игрите се организират и провеждат в съответствие със Закона за 

хазарта, утвърдените от Държавната комисия по хазарта задължителни общи игрални 

условия и правила, за всяка една от тях. Правилата на всяка игра се обявяват 

предварително по подходящ начин и са достъпни за участниците в игрите на интернет 

адрес: http://toto.bg/ 

В рамките на настоящата поръчка, БСТ основно цели да подсигури предметни награди 

за организираните от него развлекателни игри – атрактивни, фабрично нови автомобили, 

както и да подсигури евентуални необходимости на администрацията на предприятието 

от автомобили. 

 

Обект на настоящата обществена поръчка, по всяка от обособените й позиции, е 

осъществяване на доставки на фабрично нови автомобили, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗОП. 

 

Предметът на настоящата поръчка поръчката, по всяка от обособените й позиции, 

обхваща извършването на доставки по заявка на БСТ за фабрично нови автомобили 

http://www.world-lotteries.org/
http://european-lotteries.org/
http://toto.bg/
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като печалба в тиражи /редовни, специални или други/ на организираните от 

предприятието игри и по изключение – автомобилите, предмет на доставка, могат да 

бъдат използвани и за покриване на други необходимости на предприятието. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПОРЪЧКАТА  

 

2.1. Обем/количество на обществената поръчка: 

Подлежащото на доставяне количество автомобили по обособена позиция I – до 90 броя; 

Подлежащото на доставяне количество автомобили по обособена позиция II – до 54 броя. 

Подлежащите на доставка автомобили, са съобразно текущите и подлежащи на 

организиране игри от предприятието и съответно – предявени за получаване предметни 

награди, а по изключение, трябва и да покриват други необходимости на предприятието 

възникнали в периода на договор, като всяка една доставка се осъществява само след 

предварителна заявка от страна на Възложителя. Възложителят може и да не заяви 

цялото предвидено количество; в рамките на обособена позиция, един вид автомобил 

може да бъде поискано от Възложителя да се замени с друг вид автомобил, като се запази 

предложената единична цена на заявявания вид и максималната оферирана от участника 

стойност за изпълнение на поръчката по съответна обособена позиция.  

 

2.2. Срок за изпълнение на поръчката; срок за изпълнение на конкретна заявка, по 

всяка от обособените позиции:  

Срокът на действие на договор е до 24 месеца, считано от датата на подписването му или 

до извършване на доставка на цялото определено количество автомобили по обособена 

позиция – което от двете събития настъпи първо, с изключение на клаузите, уреждащи 

гаранционната отговорност  – до изтичане на този срок и начина на плащане на съответна 

цена. 

Всяка доставка на автомобил трябва да бъде предложено да се осъществи в максимален 

срок до 40 /четиридесет/ календарни дни след направена в рамките на срока на действие 

на договора писмена заявка от страна на Възложителя 

 

2.3. Място за изпълнение на обществената поръчка:  

Всяка една доставка на автомобил, извършена след заявка, по която и да е от обособените 

позиции, следва да се осъществи на територията на Р България, в населено място – 

областен център, посочено предварително от Възложителя, чрез специализиран 

подходящ транспорт /т.е. да не е на собствен ход/ и се организира и обезпечава изцяло 

от потенциалния изпълнител.  

Доколкото автомобилите, предмет на настоящата поръчка, са предназначени 

основно за предметни награди в организираните от БСТ хазартни игри и същите 

подлежат на предаване на лице, приносител на квитанция за направен залог, 

материализираща печалба, което ще бъде идентифицирано едва при предявяване на 

квитанцията за получаване, то към настоящия момент Възложителят не би 

могъл точно да посочи населените места на доставка. 

 

2.4. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката и начин на плащане на цената: 
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Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката, която е и предвиденият от 

Възложителя максимален финансов ресурс за изпълнението й, е 5 100 000 (пет милиона 

и сто хиляди) лева без ДДС, разпределен по обособени позиции: 

- по обособена позиция I: до 2 500 000 лева без ДДС.  

- по обособена позиция II: до 2 600 000 лева без ДДС.  

Предложената цена по всяка от позициите трябва да е крайна/обща доставна цена, 

съответно за 90 и 54 броя автомобила, по посочените видове и следва да включва 

всякакви разходи /данъци /без ДДС/, мита, такси, възнаграждения, доставка до мястото 

на изпълнение, други необходими/ на потенциалния изпълнител за извършване 

доставката на автомобилите. Данъци и такси, нормативноопределени за и при 

осъществяване на прехвърлителната сделка не са предмет на настоящата процедура. 

Условията и начина на плащане са посочени в Проекта на договор – р.VI от настоящата 

документация. Финансирането на поръчката се осъществява изцяло със средства, 

набрани от Възложителя при осъществяване предмета му на дейност. 

Възложителят ще заплати заявените и доставени автомобили, като същият има 

право да не заяви всички количества автомобили, без от това за него да произтичат 

каквито и да са неблагоприятни последици. 

 

2.5. Технически характеристики /спецификации/ за подлежащите на доставяне 

автомобили и за тяхната гаранционна отговорност по обособена позиция I: 

„Доставка на автомобили като печалби в редовни тиражи на игрите на ДП 

„Български спортен тотализатор“: 

 

Съгласно тази позиция следва да бъде предложена доставка и гаранционно обслужване 

на два различни вида автомобили, като за всеки вид е посочено максималното 

подлежащо на доставяне /съответно изискуемо се за офериране/ количество автомобили. 

Всички автомобили от даден вид трябва да са от една марка и модел, да са с еднакви 

минимални изискуеми параметри и да са с идентично оборудване. Всички автомобили 

от тази обособена позиция следва да са произведени не по-рано от 2020 г., като в 

съответствие с чл. 47, ал. 5 ЗОП, трябва да отговарят на стандартите за безопасност и 

екологичност за автомобили, продавани на територията на Европейския съюз – 

Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и Съвета.  

Всеки от доставяните автомобили следва да бъде окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 

от Закона за движението по пътищата, с обезопасителен триъгълник, аптечка, 

пожарогасител, светло-отразителна жилетка, да се придружава от необходимите за 

регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за 

експлоатация на български език. 

За всеки от доставяните видове автомобили, изпълнителят трябва да притежава права за 

представителство и търговия. За целта към Техническото си предложение, участник 

трябва да представи заверено копие от оторизационно писмо/сертификат или друг 

документ (валиден към крайния срок за подаване на оферти), издаден от производителя 

на предлаганите за доставка видове автомобили или официален негов представител, 

удостоверяващ правата му за представителство и търговия на предлаганите видове 

автомобили. 
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Като доказателство за съответствие с посочените в настоящата документация технически 

изисквания към подлежащите на доставяне автомобили и изискванията на Директива 

2007/46/ЕО на Европейския парламент и Съвета, предвид чл. 52, ал. 1 ЗОП, участниците 

в процедурата, следва да представят към техническото си предложение протокол от 

изпитване от орган за оценяване на съответствието /хомологационен документ/ или 

сертификат, издаден от такъв орган. 

За всеки от доставяните автомобили, участникът следва да може да носи гаранционна 

отговорност при повреди през срока по гаранцията, които ще отстранява за негова 

сметка. Условията на гаранционната отговорност и нейният обхват следва да са посочени 

конкретно в гаранционната карта/книжка, която да бъде предоставяна при доставката на 

всеки един автомобил и същите не следва да са в противоречие с клаузите на проекта на 

договор /приложен към документацията за участие в процедурата/, а в случай че се 

установи такова – участникът следва да осигури прилагането на условието в договора 

или в гаранционната книжка, което е по-благоприятно за приобретателя на автомобила. 

За всеки от доставяните автомобили следва да се осигури гаранционно обслужване в 

оторизиран от производителя на съответния вид автомобили, сервиз на територията на 

страната за предложеният от участник срок на това обслужване. Предвид количеството 

автомобили и възможността същите да бъдат доставени в различни населени градове в 

страната, тези сервизи следва да са не по-малко от 6. 

 

Изисквания към съответните видове автомобили: 

Вид I - Леки автомобили, категория М1, хечбек, фабрично нови, нерегистрирани - до 50 

броя, всеки от който отговарящ на следните минимални технически изисквания: 

Купе, места, размери: 

Купе – 5 врати – хечбек 

Брой места – 4+1  

Разстояние между осите (мм) – максимално 2 500 мм  

Височина (без релси на покрива) – максимална 1 600 мм  

 

Двигател: – бензинов или дизелов; 

Мощност на двигателя – не по-малка от 100 к.с. 

 

Екологична категория – не по-ниска от Евро 6-2 

Емисии на въглероден диоксиди (СО2) (комбинирана стойност по WLTP) – не повече от 

150 г/км 

Разход на гориво (комбинирана стойност по WLTP): не повече от 7,0 литра/100 км. 

 

Скоростна кутия: механична или автоматична, минимум 6-степенна 

 

Минимални изисквания за оборудване: 

Системи за безопасност и оборудване – фабрично монтирани: 

Антиблокираща спирачна система (ABS) 

Електронна стабилизираща система (ESP или еквивалент) 

Система за следене на налягането в гумите 

Въздушни възглавници предни за водача и пътника до водача 
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Въздушни възглавници странични 

Въздушни възглавници тип „завеса“ 

Отключване на вратите с дистанционно управление 

Електрическо управление на предните прозорци 

Електрическо управление на страничните огледала, отопляеми 

Регулиране на седалката на водача: най-малко по дължина и височина 

Климатична система 

Озвучителна система с управление от волана, USB, Bluetooth и дисплей мин. 4`` 

Гуми и джанти – минимум 15`` 

Резервна гума 

Дневни светлини 

Предни фарове за мъгла 

 

Цвят: неметалик, като доставката трябва да може да бъде направена при избор измежду 

не по-малко от три различни основни цвята 

Гаранция на автомобила и оборудването: минимум 5 години без ограничение в пробега. 

 

Вид II - Леки автомобили, категория М1, хечбек, фабрично нови, нерегистрирани - до 40 

броя, всеки от който отговарящ на следните минимални технически изисквания: 

Купе, места, размери: 

Купе – 5 врати - хечбек 

Брой места – 4+1  

Разстояние между осите (мм) – минимално 2 500 мм  

Височина (без релси на покрива) – минимална 1 600 мм  

 

Двигател: – бензинов или дизелов; 

Мощност на двигателя – не по-малка от 125 к.с. 

 

Екологична категория – не по-ниска от Евро 6-2 

Емисии на въглероден диоксиди (СО2) (комбинирана стойност по WLTP) – не повече от 

150 г/км 

Разход на гориво (комбинирана стойност по WLTP): не повече от 7,0 литра/100 км. 

 

Скоростна кутия: механична или автоматична, минимум 6-степенна 

 

Минимални изисквания за оборудване: 

Системи за безопасност и оборудване – фабрично монтирани: 

Антиблокираща спирачна система (ABS) 

Електронна стабилизираща система (ESP или еквивалент) 

Система за следене на налягането в гумите 

Въздушни възглавници предни за водача и пътника до водача 

Въздушни възглавници странични 

Въздушни възглавници тип „завеса“ 

Отключване на вратите с дистанционно управление 

Електрическо управление на предните прозорци 
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Електрическо управление на страничните огледала, отопляеми 

Регулиране на седалката на водача: най-малко по дължина и височина 

Климатична система 

Озвучителна система с управление от волана, USB, Bluetooth и дисплей мин. 4`` 

Гуми и джанти – минимум 16`` 

Резервна гума 

Дневни светлини 

Предни фарове за мъгла 
 

Цвят: неметалик, като доставката трябва да може да бъде направена при избор измежду 

не по-малко от три различни основни цвята 

Гаранция на автомобила и оборудването: минимум 5 години без ограничение в пробега 

 

2.6. Технически характеристики /спецификации/ за подлежащите на доставяне 

автомобили и за тяхната гаранционна отговорност по обособена позиция II: 

„Доставка на автомобили като печалби в специални тиражи на игрите на ДП 

„Български спортен тотализатор“: 

Съгласно тази позиция следва да бъде предложена доставка и гаранционно обслужване 

на три различни вида автомобили, като за всеки вид е посочено максималното 

подлежащо на доставяне /съответно изискуемо се за офериране/ количество автомобили. 

Всички автомобили от даден вид трябва да са от една марка и модел, да са с еднакви 

минимални изискуеми параметри и да са с идентично оборудване. Всички автомобили 

от тази обособена позиция следва да са произведени не по-рано от 2020 г., като в 

съответствие с чл. 47, ал. 5 ЗОП, трябва да отговарят на стандартите за безопасност и 

екологичност за автомобили, продавани на територията на Европейския съюз. 

Всеки от доставяните автомобили следва да бъде окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 

от Закона за движението по пътищата, с обезопасителен триъгълник, аптечка, 

пожарогасител, светло-отразителна жилетка, да се придружава от необходимите за 

регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за 

експлоатация на български език. 

За всеки от доставяните видове автомобили, изпълнителят трябва да притежава права за 

представителство и търговия. За целта към Техническото си предложение, участник 

трябва да представи заверено копие от оторизационно писмо/сертификат или друг 

документ (валиден към крайния срок за подаване на оферти), издаден от производителя 

на предлаганите за доставка видове автомобили или официален негов представител, 

удостоверяващ правата му за представителство и търговия на предлаганите видове 

автомобили. 

Като доказателство за съответствие с посочените в настоящата документация технически 

изисквания към подлежащите на доставяне автомобил и изискванията на Директива 

2007/46/ЕО на Европейския парламент и Съвета, предвид чл. 52, ал. 1 ЗОП, участниците 

в процедурата, следва да представят към техническото си предложение протокол от 

изпитване от орган за оценяване на съответствието /хомологационен документ/ или 

сертификат, издаден от такъв орган. 

За всеки от доставяните автомобили, участникът следва да може да носи гаранционна 

отговорност при повреди през срока по гаранцията, които ще отстранява за негова 
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сметка. Условията на гаранционната отговорност и нейният обхват следва да са посочени 

конкретно в гаранционната карта/книжка, която да бъде предоставяна при доставката на 

всеки един автомобил и същите не следва да са в противоречие с клаузите на проекта на 

договор /приложен към документацията за участие в процедурата/, а в случай че се 

установи такова – участникът следва да осигури прилагането на условието в договора 

или в гаранционната книжка, което е по-благоприятно за приобретателя на автомобила. 

За всеки от доставяните автомобили следва да се осигури гаранционно обслужване в 

оторизиран от производителя на съответния вид автомобили, сервиз на територията на 

страната за предложеният от участник срок на това обслужване. Предвид количеството 

автомобили и възможността същите да бъдат доставени в различни населени градове в 

страната, тези сервизи следва да са не по-малко от 2. 

 

Вид I - Леки автомобили, категория М1, седан, фабрично нови, нерегистрирани - до 20 

броя, всеки от който отговарящ на следните минимални технически изисквания: 

Купе, места, размери: 

Купе – 4 врати – седан  

Брой места – 4+1  

Разстояние между осите (мм) – минимално 2 700 мм  

Височина (без релси на покрива) – минимална 1 450 мм  

 

Двигател: – бензинов или дизелов; 

Мощност на двигателя – не по-малка от 125 к.с. 

 

Екологична категория – не по-ниска от Евро 6-2 

Емисии на въглероден диоксиди (СО2) (комбинирана стойност по WLTP) – не повече от 

150 г/км 

Разход на гориво (комбинирана стойност по WLTP): не повече от 7,0 литра/100 км. 

 

Скоростна кутия: механична или автоматична, минимум 6-степенна 

 

Минимални изисквания за оборудване: 

Системи за безопасност и оборудване – фабрично монтирани: 

Антиблокираща спирачна система (ABS) 

Електронна стабилизираща система (ESP или еквивалент) 

Система за следене на налягането в гумите 

Въздушни възглавници предни за водача и пътника до водача 

Въздушни възглавници странични 

Въздушни възглавници тип „завеса“ 

Отключване на вратите с дистанционно управление 

Електрическо управление на предните и на задните прозорци 

Електрическо управление на страничните огледала, отопляеми 

Регулиране на седалката на водача: най-малко по дължина и височина, с лумбална опора 

Климатична система 

Озвучителна система с управление от волана, USB, Bluetooth и дисплей мин. 8`` 

Гуми и джанти – минимум 16``, алуминиеви 
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Резервна гума 

Дневни светлини 

Предни фарове за мъгла 

 

Цвят: металик, като доставката трябва да може да бъде направена при избор измежду не 

по-малко от три различни основни цвята 

 

Гаранция на автомобила и оборудването: минимум 5 години без ограничение в пробега. 

 

Вид II - Леки хибридни автомобили, категория М1, седан от висок клас, фабрично нови, 

нерегистрирани – до 20 броя, всеки от който отговарящ на следните минимални 

технически изисквания: 

Купе, места, размери: 

Купе – 4 врати - седан 

Брой места – 4+1  

Междуосие (мм) – минимална 2 700 мм  

Височина (мм) – максимална 1 500 мм  

 

Задвижване: – хибридно (ДВГ и електромотор), с възможност за движение на автомобила 

и изцяло на електричество; 

Максимална полезна мощност на хибридната система – не по-малка от 150 к.с. 

 

Екологична категория – не по-ниска от Евро 6-2 

Емисии на въглероден диоксиди (СО2) (комбинирана стойност по WLTP) – не повече от 

150 г/км 

Разход на гориво (комбинирана стойност по WLTP): не повече от 7,0 литра/100 км. 

 

Скоростна кутия: автоматична  

 

Минимални изисквания за оборудване: 

Системи за безопасност и оборудване – фабрично монтирани: 

Антиблокираща спирачна система (ABS) 

Електронна стабилизираща система (ESP или еквивалент) 

Система за следене на налягането в гумите 

Въздушни възглавници предни за водача и пътника до водача 

Въздушни възглавници странични 

Въздушни възглавници тип „завеса“ 

Отключване на вратите с дистанционно управление 

Електрическо управление на предните и на задните прозорци 

Електрическо управление на страничните огледала, отопляеми 

Регулиране на предните седалки: най-малко по дължина и височина, с лумбална опора 

Климатична система - автоматична 

Озвучителна система с управление от волана, USB, Bluetooth и дисплей мин. 8`` 

Гуми и джанти – минимум 16``, алуминиеви 

Дневни светлини 
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Предни фарове за мъгла 

Автоматични фарове 

Автопилот 

Отопляемо челно стъкло 

 

Цвят: неметалик, като доставката трябва да може да бъде направена при избор измежду 

не по-малко от три различни основни цвята 

 

Гаранция на автомобила и оборудването: минимум 5 години без ограничение в пробега 

 

Вид III - Леки автомобили, категория М1, комби, фабрично нови, нерегистрирани - до 

14 броя, всеки от който отговарящ на следните минимални технически изисквания: 

Купе, места, размери: 

Купе – 5 врати - комби 

Брой места – 4+1  

Междуосие (мм) – минимално 2 650 мм  

Височина (без релси на покрива) – минимална 1 600 мм  

Пътен просвет между осите – минимално 200 мм 

 

Двигател: – бензинов или дизелов; 

Работен обем – не по-малко от 1990 см. куб. 

Мощност на двигателя – не по-малка от 150 к.с. 

Максимален въртящ момент – не по-малко от 350 Nm 

 

Екологична категория – не по-ниска от Евро 6-2 

Емисии на въглероден диоксиди (СО2) (комбинирана стойност по WLTP) – не повече от 

200 г/км 

Разход на гориво (комбинирана стойност по WLTP): не повече от 7,5 литра/100 км. 

 

Скоростна кутия: механична или автоматична, минимум 6-степенна  

 

Минимални изисквания за оборудване: 

Системи за безопасност и оборудване – фабрично монтирани: 

Антиблокираща спирачна система (ABS) 

Електронна стабилизираща система (ESP или еквивалент) 

Система за следене на налягането в гумите 

Въздушни възглавници предни за водача и пътника до водача 

Въздушни възглавници странични 

Въздушни възглавници тип „завеса“ 

Система за автономно спиране при опасност от ПТП 

Система за спазване на лентата на движение 

Предни и задни сензори за паркиране 

Камера за заден ход 

Аларма 

Отключване на вратите с дистанционно управление 
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Електрическо управление на предните и на задните прозорци 

Електрическо управление на страничните огледала, отопляеми 

Регулиране на предните седалки: най-малко по дължина и височина 

Климатична система – автоматична, минимум двузонова 

Озвучителна система с управление от волана, USB, Bluetooth и дисплей мин. 8`` 

Гуми и джанти – минимум 17``, алуминиеви 

Резервна гума 

Предни и задни LED фарове 

Дневни светлини - LED 

Автоматични фарове 

Автоматични чистачки със сензори за дъжд 

Автопилот 

 

Цвят: металик, като доставката трябва да може да бъде направена при избор измежду не 

по-малко от три различни основни цвята 

 

Гаранция на автомобила и оборудването: минимум 5 години без ограничение в пробега 
 

Не се допуска офериране на различни минимални изискуеми параметри на 

автомобили от един вид. 

 
 


