
ПРОТОКОЛ № 1 

 

ЗА ПРОВЕДЕНИ ПРЕГОВОРИ 

с поканен участник, подал оферта за участие в пряко договаряне по обособена позиция 

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

ДП БСТ" 

 

 

Предмет на поръчката: „Организиране на събития, свързани с дейността на ДП БСТ“ 

Обособена позиция 
№ 1 "Избор на изпълнител за организиране на седем групи 

събития, свързани с дейността на ДП БСТ" 
 

Място, дата и час на 

провеждане на  

преговори  

Централно управление на ДП БСТ - град София, ул. 

“Хайдушко изворче” № 28, заседателна зала, 

22.05.2020 г. от 15:05 часа 

Преговорите ще се състоят 

между: 

 

Възложител:  

ДП  „Български спортен тотализатор”, с представители: 

Комисия, назначена със заповед № 96/22.05.2020г., в 

състав: Радост Димитрова – председател, членове: 

Рада Гьонова и Красимира Пейчева 

Участник:  

АПРА ООД, ЕИК 831727361, 

Представляван от управителя 

ТОМИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЦОЛОВ 

 

След направена проверка и установено съответствие на участника с изискванията за 

лично състояние, с критериите за подбор и с предварително обявените условия, Комисията 

прегледа и представеното техническо и ценово предложение в първоначалната оферта. 

Съгласно проведения жребии, на основание чл. 67 от ППЗОП за определяне поредността, в 

която ще се извършат преговорите, страните проведоха дискусии по предварително 

обявените теми, а именно:  



1. Начинът на организиране изпълнението на услугите включени в седемте групи 

събития, след получаване на писмена заявка от възложителя, съдържаща вида, броя 

и честотата на необходимите събития и извършваните за тях дейности.  

2. Изготвяне на ежемесечен график за изпълнение на събитията от Изпълнителя, 

съгласуван от Възложителя, в сроковете и при условията, посочени в проекта на 

Договор, както следва: 

- т.1. В срок до 5 работни дни след сключването на Договора двете страни изготвят 

подробен график, съдържащ всички събития и съответните конкретизирани 

дейности за тях, които ще се изпълняват през първия месец от действието на 

договора; 

- т.2. В срок до 10 работни дни преди началото на всеки останал месец от 

действието на Договора, двете страни изготвят подробен график, съдържащ 

всички събития и съответните конкретизирани дейности за тях, които ще се 

изпълняват през съответния период; 

- т.3. В срок до 5 работни дни от възникване за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимост от 

организиране на събитие, невключено в график по т. 1 или т. 2 по-горе, той го 

заявява и двете страни изготвят подробен график, съдържащ конкретизираните 

дейности за това събитие и периода на изпълнението им. 

- т.4. В срок до 3 работни дни от възникване за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимост от 

включване на допълнителна /по вид или по брой/ дейност, касаеща провеждането 

на събитие, включено в график по т. 1, т. 2 или т. 3, по-горе, то той изпраща 

писмена заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това, съдържащ конкретизираната 

дейност и периода на изпълнението й.  

 

3. Ценовото предложение, за изпълнение на услугите по организиране на седемте 

групи събития, с периодично повтарящ се характер и всички включени в тях 

относими дейности:  

- Услуги, свързани с цялостна организация, провеждане и отчитане на събития за 

връчване на парични и предметни печалби, определени в играта Тото 1; 

- Услуги, свързани с цялостна организация, провеждане и отчитане на събития за 

връчване на парични и предметни печалби, определени в играта Тото 2; 

- Услуги, свързани с цялостна организация, провеждане и отчитане на събития за 

връчване на парични и предметни печалби, определени в моментните лотарийни 

игри; 

- Услуги, свързани с цялостна организация, провеждане и отчитане на събития за 

популяризиране правилата и промените в тях при провеждане на числови 

лотарийни игри и техните разновидности /Тото 2/; 

- Услуги, свързани с цялостна организация, провеждане и отчитане на събития за 

популяризиране правилата и промените в тях при провеждане на игри със 

залагания върху резултатите от спортни състезания /Тото 1/;  

- Услуги, свързани с цялостна организация, провеждане и отчитане на събития за 

популяризиране правилата и промените в тях при провеждане на моментни 

лотарийни игри и техните разновидности; 



- Услуги, свързани с цялостна организация, провеждане и отчитане на събития за 

популяризиране мисията, визията и целите на БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН 

ТОТАЛИЗАТОР. 

4. Общата цена, формирана за целите на оценката, за изпълнение на един брой събитие 

от всички гореизброени седем групи събития. 

 

В резултат на проведените преговори, страните постигнаха следните договорености, 

по предварително обявените теми, както следва: 

1. Начинът на организиране изпълнението на услугите включени в седемте групи 

събития, ще става след получаване на писмена заявка от възложителя, 

съдържаща вида, броя и честотата на необходимите събития и извършваните за 

тях дейности.  

2. Изпълнителят ще изготвя ежемесечен график за изпълнение на събитията, 

съгласуван с Възложителя, в сроковете и при условията, както следва: 

- т.1. В срок до 5 работни дни след сключването на Договора двете страни изготвят 

подробен график, съдържащ всички събития и съответните конкретизирани 

дейности за тях, които ще се изпълняват през първия месец от действието на 

договора; 

- т.2. В срок до 10 работни дни преди началото на всеки останал месец от 

действието на Договора, двете страни изготвят подробен график, съдържащ 

всички събития и съответните конкретизирани дейности за тях, които ще се 

изпълняват през съответния период; 

- т.3. В срок до 5 работни дни от възникване за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимост от 

организиране на събитие, невключено в график по т. 1 или т. 2 по-горе, той го 

заявява и двете страни изготвят подробен график, съдържащ конкретизираните 

дейности за това събитие и периода на изпълнението им. 

- т.4. В срок до 3 работни дни от възникване за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимост от 

включване на допълнителна /по вид или по брой/ дейност, касаеща провеждането 

на събитие, включено в график по т. 1, т. 2 или т. 3, по-горе, то той изпраща 

писмена заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това, съдържащ конкретизираната 

дейност и периода на изпълнението й.  

 

3. Ценовото предложение, за изпълнение на услугите по организиране на седемте 

групи събития, с периодично повтарящ се характер и всички включени в тях 

относими дейности, за всяко събитие, за нуждите на оценяването, съгласно 

таблица – образец 3, както следва:  

- За услуги, свързани с цялостна организация, провеждане и отчитане на събития 

за връчване на парични и предметни печалби, определени в играта Тото 1 – по 

първоначална оферта – в размер на 130 771,25 /сто и тридесет хиляди 

седемстотин седемдесет и един лев, 25 ст./ лева, без вкл.ДДС. След постигнатите 

в процеса на преговори резултати, по единични цени, участникът потвърждава 



предложените единични цени, с което общата цена за нуждите на оценяването е 

посочената по-горе и в ценовото предложение. 

- За услуги, свързани с цялостна организация, провеждане и отчитане на събития 

за връчване на парични и предметни печалби, определени в играта Тото 2 – по 

първоначална оферта – в размер на 130 771,25 /сто и тридесет хиляди 

седемстотин седемдесет и един лев, 25 ст./, без вкл.ДДС. След постигнатите в 

процеса на преговори резултати, по единични цени, участникът потвърждава 

предложените единични цени, с което общата цена за нуждите на оценяването е 

посочената по-горе и в ценовото предложение. 

- За услуги, свързани с цялостна организация, провеждане и отчитане на събития 

за връчване на парични и предметни печалби, определени в моментните 

лотарийни игри – по първоначална оферта – в размер на 130 771,25 /сто и 

тридесет хиляди седемстотин седемдесет и един лев, 25 ст./, без вкл.ДДС. След 

постигнатите в процеса на преговори резултати, по единични цени, участникът 

потвърждава предложените единични цени, с което общата цена за нуждите на 

оценяването е посочената по-горе и в ценовото предложение; 

- За услуги, свързани с цялостна организация, провеждане и отчитане на събития 

за популяризиране правилата и промените в тях при провеждане на числови 

лотарийни игри и техните разновидности /Тото 2/ – по първоначална оферта – в 

размер на 130 771,25 /сто и тридесет хиляди седемстотин седемдесет и един лев, 

25 ст./, без вкл.ДДС. След постигнатите в процеса на преговори резултати, по 

единични цени, участникът потвърждава предложените единични цени, с което 

общата цена за нуждите на оценяването е посочената по-горе и в ценовото 

предложение; 

- За услуги, свързани с цялостна организация, провеждане и отчитане на събития 

за популяризиране правилата и промените в тях при провеждане на игри със 

залагания върху резултатите от спортни състезания /Тото 1/– по първоначална 

оферта – в размер на 130 771,25 /сто и тридесет хиляди седемстотин седемдесет 

и един лев, 25 ст./, без вкл.ДДС. След постигнатите в процеса на преговори 

резултати, по единични цени, участникът потвърждава предложените единични 

цени, с което общата цена за нуждите на оценяването е посочената по-горе и в 

ценовото предложение. 

- За услуги, свързани с цялостна организация, провеждане и отчитане на събития 

за популяризиране правилата и промените в тях при провеждане на моментни 

лотарийни игри и техните разновидности– по първоначална оферта – в размер на 

130 771,25 /сто и тридесет хиляди седемстотин седемдесет и един лев, 25 ст./, без 

вкл.ДДС. След постигнатите в процеса на преговори резултати, по единични 

цени, участникът потвърждава предложените единични цени, с което общата 

цена за нуждите на оценяването е посочената по-горе и в ценовото предложение. 

- За услуги, свързани с цялостна организация, провеждане и отчитане на събития 

за популяризиране мисията, визията и целите на БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН 

ТОТАЛИЗАТОР-– по първоначална оферта – в размер на 130 771,25 /сто и 

тридесет хиляди седемстотин седемдесет и един лев, 25 ст./, без вкл.ДДС. След 

постигнатите в процеса на преговори резултати, по единични цени, участникът 

потвърждава предложените единични цени, с което общата цена за нуждите на 

оценяването е посочената по-горе и в ценовото предложение. 



4. Общата цена, формирана само за целите на оценката, за изпълнение на един брой 

събитие от всички гореизброени седем групи събития – предложена в 

първоначалната  ценова оферта и потвърдена в процеса на преговори, възлиза на 

-  915 398,75 /деветстотин и петнадесет хиляди лева, триста деветдесет и осем, 75 

ст./ лeва без ДДС. 

 

 

Настоящият Протокол отразява постигнатите договорености от проведените на 22.05.2020  

г. преговори от 15,05 часа между двете страни - Комисията, назначена от Възложителя по 

процедурата и представителя на участника – „АПРА" ООД,  

 

Настоящият Протокол се подписва в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за Възложителя и 

Участника. 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                  За УЧАСТНИКА „АПРА" ООД: 

Комисия за провеждане    ТОМИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЦОЛОВ 

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

 

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

1. Радост Димитрова 

 

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

2. Рада Гьонова   

 

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

3. Красимира Пейчева 

  

 


