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ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

   „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№  98 от 27 май 2020 г. 

 
на основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 106, ал. 6, предл. първо във връзка с чл. 108, т. 1 и т. 3, чл. 109 

и чл. 182, ал.1, т.5 и ал.5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с Решение № 

81/05.05.2020 г. на Изпълнителния директор на БСТ, с което е открита процедура на пряко 

договаряне за услуга, включена в Приложение № 2, към чл. 11, ал. 3 от ЗОП с предмет: 

„Организиране на събития, свързани с дейността на ДП БСТ“, по Обособена позиция № 1: 

"Избор на изпълнител за организиране на седем групи събития, свързани с дейността на ДП 

БСТ", с прогнозна стойност по обособена позиция № 1 – 830 000 лв. без ДДС, предвид Доклад 

вх. № 02-03-696/27.05.2020 г. на комисия, назначена със Заповед № 96/22.05.2020 г. 

Изпълнителния директор на ДП БСТ, публикувани в електронната преписка на профила на 

купувача на адрес: http://profile.toto.bg/13c4b187c4efcb97c99e650d4c594477 
 

 

О Б Я В Я В А М: 
 

I. Класирането на участниците в процедурата по провеждане на обществена поръчка с 

предмет: Организиране на събития, свързани с дейността на ДП БСТ“, по Обособена 

позиция № 1: "Избор на изпълнител за организиране на седем групи събития, свързани с 

дейността на ДП БСТ": 

1. Участникът „АПРА“ ООД, с оферта вх. № 02-01-669/21.05.2020 г., предложил най-

ниска цена /общата цена, формирана за целите на оценката за изпълнение на един брой 

събитие от всички седем групи събития/ -  в размер на 915 398,75 /деветстотин и 

петнадесет хиляди лева, триста деветдесет и осем, 75 ст./ лeва без ДДС; 

2. Участникът „БРАНД ПР“ ЕООД, с оферта вх. № 02-01-669/21.05.2020 г., предложил 

цена /общата цена, формирана за целите на оценката за изпълнение на един брой 

събитие от всички седем групи събития/  -  в размер на 943 990.53 /деветстотин 

четиридесет и три хиляди деветстон и деветдесет лева и 53 ст./ лева без ДДС; 

3. Участникът „Дрийм Тийм Груп“ ЕООД, с оферта вх. № 02-01-675/21.05.2020 г., 

предложил цена /общата цена, формирана за целите на оценката за изпълнение на един 

брой събитие от всички седем групи събития/ -  в размер на 965 103.16 /деветстотин 

шестдесет и пет хиляди сто и три лева и 16 ст./ лeва без ДДС; 

4. Участника „ЛОКАЛС“ ООД, с оферта вх. № 02-01-676/21.05.2020 г., предложил цена 

/общата цена, формирана за целите на оценката за изпълнение на един брой събитие от 

всички седем групи събития/ -  в размер на 981 024,45 /деветстотин осемдесет и една 

хиляди, двадесет и четири лев, 45 ст./ лeва без ДДС; 

5. Участникът „МАД ГРУП“ ЕООД, с оферта вх. № 02-01-667/21.05.2020 г., предложил 

цена /общата цена, формирана за целите на оценката за изпълнение на един брой 

събитие от всички седем групи събития/ - в размер на 1 007 352.43 /един милион седем 

хиляди триста петдесет и два лева и 43 ст./ лeва без ДДС. 

 

II. Наименованието на участника, избран за изпълнител на обществената поръчка с 

предмет: Организиране на събития, свързани с дейността на ДП БСТ“, по Обособена 

позиция № 1: "Избор на изпълнител за организиране на седем групи събития, свързани с 

дейността на ДП БСТ": 

 

„АПРА“ ООД, с оферта вх. № 02-01-669/21.05.2020 г. 

http://profile.toto.bg/13c4b187c4efcb97c99e650d4c594477
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Настоящото решение, на основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от 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  

 

Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници в процедурата. 

 
 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/ 

ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 
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