
 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

 
Във връзка с Решение № 109 от 08.06.2020 г. на Изпълнителния директор на БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП с предмет: "Предоставяне на банкови услуги на ДП 

„Български спортен тотализатор“, по обособени позиции: I. „Предоставяне на банкови 

услуги на ДП „Български спортен тотализатор от основна банкова институция“ II. 

„Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от първа резервна 

банкова институция“ IІІ. „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен 

тотализатор от втора резервна банкова институция“ IV. „Предоставяне на банкови услуги 

на ДП „Български спортен тотализатор от трета резервна банкова институция“ V. 

„Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от четвърта 

резервна банкова институция“, в изпълнение на Заповед № 134/15.07.2020 г., на 

Изпълнителния директор на ДП БСТ и на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, вр. чл. 104, ал. 1 

от ЗОП и чл. 54 и чл. 56 от ППЗОП, комисия в състав:  

1. Борислав Чернаев – Директор ДФС, при ЦУ на БСТ - председател; 

2. Радост Димитрова – Ръководител ОП, ДПОП, при ЦУ на БСТ – лице с юридическо 

образование – член; 

3. Светла Николова – Главен счетоводител при ЦУ на БСТ – член, 

 

се събра в сградата на ЦУ на ДП БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 

28, на 15.07.2020 г. и започна своята работа в 11.00 часа. 

След получаване на Списъка с участниците и представените от тях оферти, членовете на 

комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. В обявения срок – до 17,00 часа 

на 14.07.2020 г. са постъпили оферти от следните участници:  

 

1. „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК “ АД, оферта с вх. № 02-01-943/14.07.2020 г.  в 13.55 часа за 

обособена позиция I: „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен 

тотализатор от основна банкова институция“; 

2. „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, оферта с вх. № 02-01-957/14.07.2020 г., в 15.45 часа за 

обособена позиция II: „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен 

тотализатор от първа резервна банкова институция“; 

3. „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, оферта с вх. № 02-01-958/14.07.2020 г. 

в 15.55 часа за обособена позиция IIІ: Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български 

спортен тотализатор от втора резервна банкова институция“; 

4. „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, оферта с вх. № 02-01-959/14.07.2020 г. в 

16.36 часа за обособена позиция II: „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български 

спортен тотализатор от първа резервна банкова институция“; 

5. ИНВЕСТБАНК“ АД, оферта с вх. № 02-01-960/14.07.2020 г. в 16.45 часа за обособена 

позиция II: „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от 

първа резервна банкова институция“. 

 

За обособени позиции IV. „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен 

тотализатор от трета резервна банкова институция“ и обособена позиция V. „Предоставяне 



на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от четвърта резервна банкова 

институция“, няма подадени оферти. 

На проведеното първо публично заседание не присъстваха представители на участниците, 

подали оферта. 

I. Отваряне на подадените запечатани непрозрачни опаковки по реда на тяхното 

постъпване и оповестяване на тяхното съдържание:  

 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на подадените запечатани непрозрачни 

опаковки по реда на тяхното постъпване и оповести наименованията на участниците, както 

и съдържанието на офертите, както следва: 

I.1 Участникът „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, е подал оферта с вх. № 02-01-

943/14.07.2020 г. за обособена позиция I: „Предоставяне на банкови услуги на ДП 

„Български спортен тотализатор от основна банкова институция“, съдържаща: 

✓ Запечатан непрозрачен плик с надпис: Предложение за изпълнение на 

поръчката по обособена позиция I: „Предоставяне на банкови услуги на ДП 

„Български спортен тотализатор от основна банкова институция“, 

съдържащ:  

- Опис на представените документи, с посочване на тяхната номерация /в 

съответствие с посоченото в настоящата документация/; 

- Предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 39, т.1, б. б/ ППЗОП; 

- Списък с клонова мрежа на УниКредит Булбанк АД; 

- Декларация по чл. 39, ал. 3, т.1, б. д/ ППЗОП; 

- Удостоверение за актуално състояние; 

- Заверено копие на разрешение/лиценз за извършване на банкова дейност, издадено 

от БНБ; 

- Пълномощно – приложено копие на пълномощно на Николай Найденов, в 

качеството му на пълномощник на законните представители, Директор на отдел 

Публични институции; 

✓ Запечатан непрозрачен плик с надпис: Предлагани ценови параметри;  

✓ Електронен носител – диск. 

 

Членовете на комисията отвориха и подписаха документите, приложени в плика 

“Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция I: „Предоставяне 

на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от основна банкова 

институция“ и подписаха плика с надпис "Предлагани ценови параметри". 

 

 

I.2 Участникът „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, е подал оферта с вх. № 02-01-

957/14.07.2020 г., за обособена позиция II: „Предоставяне на банкови услуги на ДП 

„Български спортен тотализатор от първа резервна банкова институция“, съдържаща: 

✓ Запечатан непрозрачен плик с надпис: Документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, 

съдържащ:  

- Опис на представените документи, с посочване на тяхната номерация /в 

съответствие с изискването на документация/; 



- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП)/ - на електронен носител; 

✓ Запечатан непрозрачен плик с надпис: Техническо предложение, съдържащ: 

- Предложение да изпълнение на поръчката, съгласно чл. 39, ал.3, т. 1, б. б/ ППЗОП; 

- Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1,  Д/ ППЗОП; 

- Декларация за изградена клонова мрежа на Юробанк АД на територията на РБ; 

- Общи условия за откриване, водене  и закриване на банкови сметки … 

✓ Запечатан непрозрачен плик с надпис: Предлагани ценови параметри. 

 

Членовете на комисията отвориха и подписаха документите, приложени в плика 

„Техническо предложение“ и подписаха плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри". 

 

I.3 Участникът „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД е подал оферта с вх. № 

02-01-958/14.07.2020 г. за обособена позиция IIІ: Предоставяне на банкови услуги на ДП 

„Български спортен тотализатор от втора резервна банкова институция“, съдържаща: 

 

✓ Опис на представените документи, с посочване на тяхната номерация /в 

съответствие с изискването на документация/; 

✓ Стандартен образец за единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП)/ - на електронен носител; 

✓ Документи по чл. 39, ал.3, т.1 ат ППЗОП: 

- Предложение да изпълнение на поръчката, съгласно чл. 39, ал.3, т. 1, б. б/ ППЗОП; 

- 1 брой електронен носител /CD/ с Предложение да изпълнение на поръчката; 

- Списък – декларация за клоновата мрежа; 

- Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1,  Д/ ППЗОП – 4 броя; 

- Нотариално заверено пълномощно на Александър Попов, Директор на Дирекция 

„Институционална банкиране“; 

- Лицензия за извършване на банкова дейност;; 

- Заповед на БНБ за актуализация на лицензията; 

✓ Запечатан непрозрачен плик с надпис: Предлагани ценови параметри. 

 

Членовете на комисията подписаха документите по чл. 39, ал.3, т. 1 от ЗОП и подписаха 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри". 

 

I.4 Участникът „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД е подал оферта с вх. № 02-

01-959/14.07.2020 г. за обособена позиция II: „Предоставяне на банкови услуги на ДП 

„Български спортен тотализатор от първа резервна банкова институция“ съдържаща: 

✓ Опис на представените документи, с посочване на тяхната номерация /в 

съответствие с изискването на документация/; 

✓ Предложение за изпълнение на поръчката; 

✓ Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, б. д/ от ППЗОП; 

✓ Запечатан непрозрачен плик с надпис: Предлагани ценови параметри; 



✓ Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) - на електронен носител; 

 

Членовете на комисията подписаха документите по чл. 39, ал.3, т. 1 от ЗОП и подписаха 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри". 

 

6. I.5 Участникът „ИНВЕСТБАНК“ АД е подал оферта с вх. № 02-01-960/14.07.2020 г за 

обособена позиция II: „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен 

тотализатор от първа резервна банкова институция“, съдържаща: 

✓ Опис на представените документи, с посочване на тяхната номерация /в съответствие 

с изискването на документация/; 

✓ Документ по чл. 39, ал.2, т. 1 от ППЗОП – еЕЕДОП - на хартия и на електронен 

носител /CD/; 

✓ Предложение за изпълнение на поръчката; 

✓ Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, б. д/ от ППЗОП; 

✓ Списък за банковите клонове/офиси/финансови центрове или представителства на 

участника; 

✓ Запечатан непрозрачен плик с надпис: Предлагани ценови параметри; 

 

Членовете на комисията подписаха документите по чл. 39, ал.3, т. 1 от ЗОП и подписаха 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри". 

 

След гореизложените действия, публичната част от заседанието на комисията приключи и 

комисията премина към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  

 

II. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние на участници и 

критериите за подбор:  

II.1 Действия и констатации относно документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, представени в офертата на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, с вх. 

№ 02-01-943/14.07.2020 г.:  

 

Комисията пристъпи към разглеждане офертата на участника, подадена за обособена 

позиция I: „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от 

основна банкова институция“, като установи: 

 

1.1..Участникът е представил на електронен носител - диск с 4 броя еЕЕДОП, както следва: 

1. Е ЕЕДОП подписан от Волпи Джакомо, в качеството на изпълнителен директор; 

2. Е ЕЕДОП подписан от Теодора Петкова, в качеството на изпълнителен директор; 

3. Е ЕЕДОП подписан от Николай Найденов, в качеството му на пълномощник на 

законните представители, Директор на отдел Публични институции; 

4. Е ЕЕДОП подписан от лицата Атанас Симеонов и Александър Митев, в 

качеството им на управители на Вип Секюрити ЕООД, описан в описа към 

офертата, като подизпълнител; 



1.2. На същия електронен носител – диск, на който са  приложени еЕЕДОП 

участникът е поставил, сканирани документи на предложението си за изпълнение на 

поръчката - Образец № 3 и ценовото си предложение - Образец № 5 и Образец № 5А.  

  Съгласно раздел IV. От документацията УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА 

ОФЕРТАТА, В Т.Ч. И НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ, всеки участник е длъжен да постави 

ценовото си предложение в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, за всяка от обособените позиции, за която се подава оферта, който съдържа 

ценовото предложение по чл.39, ал.3, т.2 ППЗОП – Образец 5 и 5 А. Електронният носител 

с ценовото предложение, в образец 5 и 5А също се поставя единствено и само в този плик. 

Според дадените задължителни указания, „Извън плика „Предлагани ценови параметри“ не 

трябва да е посочена никаква информация относно цената. Според предварително обявените 

условия, участниците, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си 

извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата 

цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

  Предвид вида на възлагане, чрез открита процедура, редът и начинът за подаване на 

оферти за участие са уредени в чл. 47, ал. 3 ППЗОП вр. § 131, ал. 2 ПЗР ЗОП, а именно: „При 

открита процедура и публично състезание опаковката по ал. 2 включва документите по чл. 

39, ал. 2 и ал. 3, т. 1, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото 

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2“. С оглед разпоредбата, която е императивна, предвид 

начина на представяне на офертата от участника УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, комисията 

единодушно намира, че е налице основание за отстраняване на участника от процедурата 

съгласно чл. 107, т. 5 ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на 

„условията за представяне, включително за форма, начин и срок“. При изготвяне на 

офертата, участникът не е отговорил на предварително обявените изисквания на ЗОП, както 

и на условията на настоящятя процедура, съгласно които опаковката с офертата трябва да 

съдържа отделен, запечатан и непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", 

в който да бъде поставено ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП и изискуемия 

от възложителя електронен носител с ценовото предложение, в образец 5 и 5А, допускайки 

възможността за узнаване на направеното от него ценово предложение в непозволен етап от 

разглеждането на подадените за участие в процедурата оферти. В противоречие с нормите 

на ЗОП и указанията на Възложителя в различни части от документацията, участникът е 

представил електронния носител с ценовото си предложение незапечатано. Поради 

изложените мотиви и предвид законовите разпоредби, комисията единодушно предлага 

участника за отстраняване от процедурата. 

 С оглед на гореизложените мотиви, относно констатираните по-горе нарушения в 

офертата на участника УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, вх. № 02-01-943/14.07.2020 г., която 

не отговаря на изискванията на 47, ал. 3 ППЗОП вр. § 131, ал. 2 ПЗР ЗОП и на условията, 

поставени от възложителя в раздел IV. на утвърдената документация (в УКАЗАНИЯ ЗА 



ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТАТА, В Т.Ч. И НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ), на основание 

чл. 107, т. 5 ЗОП, членовете на комисията предлагат участникът да бъде отстранен. 

 

 

II.2 Действия и констатации относно документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, представени от уастника  „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, подал 

оферта с вх. № 02-01-957/14.07.2020 г., за обособена позиция II: „Предоставяне на банкови 

услуги на ДП „Български спортен тотализатор от първа резервна банкова институция“. 

Комисията пристъпи към разглеждане офертата на участника, подадена за обособена 

позиция II: „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от 

първа резервна банкова институция“, като установи: 

2.1. Участникът е представил на електронен носител 1 брой еЕЕДОП, подписан от лицата 

Милена Ванева - прокурист и от Асен Ягодин - изпълнителен директор и член на УС.  

2.1.1. Според декларираните в ЕЕДОП данни, в раздел Б: Информация за представителите 

на икономическия оператор, посочените представители на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, с 

изпълняваните длъжности са следните: 

1. Петя Димитрова – главен изпълнителен директор и Председател на Управителния 

съвет /УС/, без посочена информация за представителството (форми, обхват, цел...); 

2. Димитър Шумаров – изпълнителен директор, главен финансов директор и член на 

УС, без посочена информация за представителството (форми, обхват, цел...); 

3. Асен Ягодин - изпълнителен директор и член на УС, без посочена информация за 

представителството (форми, обхват, цел...); 

4. Панайотис Мавридис - главен мениджър операции и член на УС, без посочена 

информация за представителството (форми, обхват, цел...); 

5. Милена Ванева – прокурист; 

6. Георгиос Провопулос – Председател и член на Надзорния съвет; 

7. Теодорос Каракасис – Заместник-председател на Надзорния съвет; 

8. Ставрос Йоану – Член на Надзорния съвет; 

9. Михалакис Луис - Член на Надзорния съвет; 

10. Анастасиос Николау - Член на Надзорния съвет; 

11. Джон Бътс - Член на Надзорния съвет, под който е посочено, че „Банката се 

представлява съвместно от всеки двама изпълнителни директори, или от прокурист, 

заедно с изпълнителен директор“. 

2.1.2. В представения ЕЕДОП в раздел Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ - Специфични 

национални основания за изключване е посочен отговор: Да, а в описанието е посочено, че 

„За участника не са налице съответните национални основания за изключване: …..“ 

2.2.Предвид гореизложените констатации, комисията установи следните липси и 

непълноти или несъответствия на информацията, в еЕЕДОП от участника 

„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, както следва: 



2.2.1. В представения ЕЕДОП в раздел Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ - Специфични 

национални основания за изключване не е коректно посочен отговор: ДА, като е 

описано, че „За участника не са налице съответните национални основания за 

изключване: …..“.  

Това несъответствие в информацията, следва да бъде отстранено чрез представяне 

на нов еЕЕДОП коректно попълнен електронен документ. 

 

2.2.2. Представеният еЕЕДОП е подписан само за част от задължените лица /от прокуриста 

и от изпълнителния директор и член на УС/. Съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, 

основанията посочени съответно в чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, се 

отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите 

управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът. 

Не се установиха електронно подписан/и документ/и от следните лица: Петя 

Димитрова – главен изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет 

/УС/, Димитър Шумаров – изпълнителен директор, главен финансов директор и член 

на УС, Панайотис Мавридис - главен мениджър операции и член на УС, Георгиос 

Провопулос – Председател и член на Надзорния съвет, Теодорос Каракасис – 

Заместник-председател на Надзорния съвет, Ставрос Йоану – Член на Надзорния 

съвет, Михалакис Луис - Член на Надзорния съвет, Анастасиос Николау - Член на 

Надзорния съвет, Джон Бътс - Член на Надзорния съвет. 

Липсват данни, че по отношение на лицата, подписали еЕЕДОП е налице 

обстоятелството, посочено в чл. 41, ал. 1 ППЗОП.  Чл. 41, ал. 1 ППЗОП предвижда, 

че “когато за лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма 

различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, 

т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че 

подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните 

обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.“. Такива данни /дали 

подписващите лица разполагат с информация, че по отношение на останалите 

задължени лица не са налице обстоятелствата посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 

и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП/, липсват в офертата на участника.  

 

Констатираното несъответствие в т 2.2.2., следва да бъде отстранено чрез 

представяне на нов/и еЕЕДОП, подписани от членовете на УС: Петя Димитрова 

– главен изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет /УС/, 

Димитър Шумаров – изпълнителен директор, главен финансов директор и член 

на УС, Панайотис Мавридис - главен мениджър операции и член на УС, 

Георгиос Провопулос – Председател и член на Надзорния съвет, Теодорос 

Каракасис – Заместник-председател на Надзорния съвет, Ставрос Йоану – Член 

на Надзорния съвет, Михалакис Луис - Член на Надзорния съвет, Анастасиос 

Николау - Член на Надзорния съвет, Джон Бътс - Член на Надзорния съвет или 

други документи, които съдържат допълнена информация, от която да бъде 

видно, че по отношение на задължените лица, подписващите ЕЕДОП лица 
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разполагат с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по 

отношение на тези задължени лица.  

 

На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9  ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 4 ЗОП и предвид 

констатациите, посочени по-горе по отношение на офертата на участника 

„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, подал оферта за обособена позиция II: 

„Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от първа 

резервна банкова институция“, настоящият протокол ще бъде изпратен на всички 

участници и публикуван в профила на купувача, като на участника „УНИКРЕДИТ 

БУЛБАНК“ АД се предоставя срок от 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол, в който да представи, посочените по-горе, в т. от 2.2.1 и 2.2.2. документи 

– нов/и ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация /Допълнително предоставената информация може да 

обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти/. 

II.3 Действия и констатации относно документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, представени от уастника „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА 

БАНКА“ АД, подал оферта с вх. № 02-01-958/14.07.2020 г., за обособена позиция IIІ: 

Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от втора резервна 

банкова институция“. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане офертата на участника, подадена за обособена 

позиция IIІ: Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор, като 

установи: 

Представеният еЕЕДОП е подписан от лицата: 

- Георги Константинов -Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор; 

- Георги Костов -  Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор; 

- Сава Стойнов - Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор; 

- Тихомир Атанасов – Прокурист; 

- Александър Воденичаров – Председател на Управителния съвет; 

- Цветан Ботев – Заместник-председател на Управителния съвет /УС/; 

- Александър Керезов – Член на УС; 

- Бисер Славков - Член на УС; 

- Иво Георгиев – Председател на Надзорния съвет /НС/; 

- Марин Митев – Член на НС; 

- Петър Стефанов – Председател на ЦКС, член на НС; 

- Райна Кузмова - Член на УС; 

- Александър Попов - Директор на Дирекция „Институционална банкиране“, 

пълномощник. 

Дружеството се представлява от заедно от двама от изпълнителните директори или 

един от тях и прокуриста, съвместно. 



От представената в еЕЕДОП информация, относно липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор е видно, че участникът 

„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД отговаря на изискванията на 

възложителя и декларираните в еЕЕДОП обстоятелства и електронния документ е 

подписан от всички задължени, посочени в чл. 40, ал. 4 ППЗОП лица.  

  

II.4 Действия и констатации относно документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, представени от уастника „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ 

АД, подал оферта за обособена позиция II: „Предоставяне на банкови услуги на ДП 

„Български спортен тотализатор от първа резервна банкова институция“. 

Комисията пристъпи към разглеждане офертата на участника, подадена за обособена 

позиция II: „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от 

първа резервна банкова институция“, като установи: 

2.4.1. Участникът е представил на електронен носител 2 броя еЕЕДОП.  

2.4.1.1. Единият еЕЕДОП е подписан от лицата: 

- Никола Бакалов – Главен изпълнителен директор и член на Управителния съвет 

/УС/, без да е отбелязано представителството /форма, обхват цел…/; 

- Чавдар Златев - изпълнителен директор и член на Управителния съвет /УС/, без да 

е отбелязано представителството /форма, обхват цел…/; 

- Светозар Попов - изпълнителен директор и член на Управителния съвет /УС/, без 

да е отбелязано представителството /форма, обхват цел…/; 

- Ралица Богоева - изпълнителен директор и член на Управителния съвет /УС/, без 

да е отбелязано представителството /форма, обхват цел…/. 

В представения еЕЕДОП, в отговор на въпроса: Икономическият оператор участва ли 

в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически 

оператори1?, участникът е посочил с „НЕ“. 

2.4.1.2. Вторият еЕЕДОП е от ю.л. „Селена 52“ ЕООД и е подписан от лицата Чавдар 

Петров – управител и от Борис Стоянов – също управител, без да е отбелязано 

представителството /форма, обхват цел…/ и от двете лица. В Част IV на ЕЕДОП в 

Годност е посочено, че ю.л. притежава Лиценз № 704/14.11.2005 г., издаден от 

Министерство на вътрешните работи на основание чл. 4 от Закона за частната 

охранителна дейност. 

С оглед на констатираното в т. 2.4.1.2., участникът „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА 

БАНКА“ АД следва да има предвид, даденото на 23.06.2020 г. разяснение, 

неразделна част към документацията за участие, в което възложителят 

еднозначно е отговорил на постъпило запитване, че в предмета на настоящата 

поръчка не се включва физическото инкасиране на суми, за което се изисква 

Лиценз по реда на ЗЧОД. Това инкасиране, с Лиценз по реда на ЗЧОД е дейност, 

която не е включена в настоящата процедура, която има единствено изискването 

 

 

 



за притежаване на лиценз/разрешение за извършване на банкова дейност, издаден от 

БНБ/ аналогичен за чуждестранните лица. 

2.4.2. При съпоставка на декларираните  в еЕЕДОП от участника данни и тези вписани 

в ТР, се установи, че в органите на управление се включват, следните лица: 

2.4.2.1. Представители са: СВЕТОЗАР ПОПОВ, ЧАВДАР ЗЛАТЕВ, НИКОЛА 

БАКАЛОВ И РАЛИЦА БОГОЕВА. Представителството е заедно всеки двама от 

изпълнителните директори. 

2.4.2.2. В Управителния съвет /УС/ са включени, освен представителите, посочени по-

горе и лицата: Надя Кошинска и Янко Караколев; 

2.4.2.3. В Надзорния съвет са включени лицата: 

- ГЕОРГИ МУТАФЧИЕВ;  

- РАДКА МИНЕВА;  

- МАЯ ГЕОРГИЕВА;  

- ЙОРДАН СКОРЧЕВ; 

- ЕВГЕНИ ЛУКАНОВ;  

- ЮРКИ КОСКЕЛО. 

 

 

 
2.4. 3. Предвид гореизложените констатации, комисията установи следните липси и 

непълноти или несъответствия на информацията, в еЕЕДОП от участника „ПЪРВА 

ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, както следва: 

2.4.3.1. В представения ЕЕДОП, подписан от лицата Никола Бакалов – Главен изпълнителен 

директор и член на Управителния съвет /УС/, Чавдар Златев - изпълнителен директор и член 

на Управителния съвет /УС/, Светозар Попов - изпълнителен директор и член на 

Управителния съвет /УС/, Ралица Богоева - изпълнителен директор и член на Управителния 

съвет /УС/, без да е отбелязано представителството /форма, обхват цел…/. на подписалите 

лица. 

2.4.4.Представеният еЕЕДОП е подписан само за част от задължените лица /СВЕТОЗАР 

ПОПОВ, ЧАВДАР ЗЛАТЕВ, НИКОЛА БАКАЛОВ И РАЛИЦА БОГОЕВА/. Съгласно чл. 

54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, основанията посочени съответно в чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 

55, ал. 1, т. 5 ЗОП, се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на 

неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът. 

Не се установиха електронно подписан/и документ/и от следните лица членове на 

Управителния съвет: Надя Кошинска и Янко Караколев, както и от членовете на Надзорния 

съвет: ГЕОРГИ МУТАФЧИЕВ;., РАДКА МИНЕВА, МАЯ ГЕОРГИЕВА, ЙОРДАН СКОРЧЕ, 

ЕВГЕНИ ЛУКАНОВ и ЮРКИ КОСКЕЛО. Липсват данни, че по отношение на лицата, 

подписали еЕЕДОП е налице обстоятелството, посочено в чл. 41, ал. 1 ППЗОП.  Чл. 41, ал. 

1 ППЗОП предвижда, че “когато за лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за 

тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 

1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че 

подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства 

по отношение на останалите задължени лица.“. Такива данни /дали подписващите лица 

разполагат с информация, че по отношение на останалите задължени лица не са налице 
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обстоятелствата посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП/, липсват в 

офертата на участника.  

Констатираното несъответствие в т 2.4.3., следва да бъде отстранено чрез 

представяне на нов/и еЕЕДОП, подписан/и от лицата Никола Бакалов – Главен 

изпълнителен директор и член на Управителния съвет /УС/, Чавдар Златев - 

изпълнителен директор и член на Управителния съвет /УС/, Светозар Попов - 

изпълнителен директор и член на Управителния съвет /УС/, Ралица Богоева - 

изпълнителен директор и член на Управителния съвет /УС/, в който да бъде 

отбелязано представителството /форма, обхват цел…/. на лицата. Относно 

посоченото в т. 2.4.4. е необходимо представяне на нов/и еЕЕДОП, подписан/и 

следните лица членове на Управителния съвет: Надя Кошинска и Янко 

Караколев, както и от членовете на Надзорния съвет: ГЕОРГИ МУТАФЧИЕВ;., 

РАДКА МИНЕВА, МАЯ ГЕОРГИЕВА, ЙОРДАН СКОРЧЕ, ЕВГЕНИ 

ЛУКАНОВ и ЮРКИ КОСКЕЛО. или други документи, които съдържат 

допълнена информация, от която да бъде видно, че по отношение на 

задължените лица, подписващите ЕЕДОП лица разполагат с информация за 

достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на тези 

задължени лица.  

 

На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9  ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 4 ЗОП и предвид 

констатациите, посочени по-горе по отношение на офертата на участника „ПЪРВА 

ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, подал оферта за обособена позиция II: 

„Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от първа 

резервна банкова институция“, настоящият протокол ще бъде изпратен на всички 

участници и публикуван в профила на купувача, като на участника „ПЪРВА 

ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД се предоставя срок от 5 работни дни от получаване 

на настоящия протокол, в който да представи, посочените по-горе, в т. от 2.4.3 и 

2.4.4. документи – нов/и ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация /Допълнително предоставената информация може да 

обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти/. 

 

II.5 Действия и констатации относно документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, представени от уастника „ИНВЕСТБАНК“ АД, подал оферта за 

обособена позиция II: „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен 

тотализатор от първа резервна банкова институция“. 

Комисията пристъпи към разглеждане офертата на участника, подадена за обособена 

позиция II: „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от 

първа резервна банкова институция“, като установи: 

 



2.5.1. Представеният от участника еЕЕДОП е подписан от лицата: Здравка Русева – 

Изпълнителен директор и Председател на УС и от Весела Колева-Джиджева – 

Изпълнителен директор и Член на УС, в качеството им на представляващи Инвестбанк АД; 

2.5.2. При съпоставка на декларираните  в еЕЕДОП от участника данни и тези вписани в ТР, 

се установи, че в органите на управление се включват, следните лица: 

- В Управителния съвет са включени, освен лицата посочени в т. 2.5.1. и лицето Людмила 

Василева; 

- В Надзорния съвет са включени: Петя Баракова-Славова – Председател,  „Феста холдинг“ 

АД и Димитрийка Андреева. Ю.л. „Феста холдинг“ АД, се представлява заедно и поотделно 

от лицата: Петя Баракова-Славова, Минка Киркова и от Златомир Димитров. 
2.5. 3. Предвид гореизложените констатации, комисията установи следните липси и 

непълноти в еЕЕДОП от участника „ИНВЕСТБАНК“ АД, както следва: 

Представеният еЕЕДОП е подписан само за част от задължените лица /Здравка Русева – 

Изпълнителен директор и Председател на УС и от Весела Колева-Джиджева – 

Изпълнителен директор и Член на УС/, в качеството им на представляващи Инвестбанк 

АД /. Съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, основанията посочени съответно в чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, се отнасят за лицата, които представляват 

участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно 

регистъра, в който е вписан участникът. 

Не се установиха електронно подписан/и документ/и от следните лица членове на 

Управителния съвет и Надзорния съвет: Людмила Василева – Член на УС, Петя 

Баракова-Славова – Председател на Надзорния съвет и представляващ ю.л. „Феста 

холдинг“ АД, Димитрийка Андреева – Член на Надзорния съвет. Липсват данни, че по 

отношение на лицата, подписали еЕЕДОП е налице обстоятелството, посочено в чл. 41, 

ал. 1 ППЗОП.  Чл. 41, ал. 1 ППЗОП предвижда, че “когато за лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 

от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно 

от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на 

декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.“. Такива 

данни /дали подписващите лица разполагат с информация, че по отношение на 

останалите задължени лица не са налице обстоятелствата посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 

2 и т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП/, липсват в офертата на участника.  

2.5.4. Констатираното несъответствие в т 2.5.3., следва да бъде отстранено чрез 

представяне на нов/и еЕЕДОП, подписан/и от лицата: Людмила Василева – в 

качеството на Член на УС, Петя Баракова-Славова – в качеството на Председател 

на Надзорния съвет и представляващ ю.л. „Феста холдинг“ АД и Димитрийка 

Андреева – в качеството на Член на Надзорния съвет или други документи, които 

съдържат допълнена информация, от която да бъде видно, че по отношение на 

задължените лица, подписващите ЕЕДОП лицата разполагат с информация за 

достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на тези задължени 

лица.  

 

На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9  ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 4 ЗОП и предвид 

констатациите, посочени по-горе по отношение на офертата на участника 

„ИНВЕСТБАНК“ АД, подал оферта за обособена позиция II: „Предоставяне на 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240843
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240843
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https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240844
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240845


банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от първа резервна банкова 

институция“, настоящият протокол ще бъде изпратен на всички участници и 

публикуван в профила на купувача, като на участника „ИНВЕСТБАНК“ АД се 

предоставя срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, в който 

да представи, посочените по-горе, в т. 2.5.4. документи – нов/и ЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация 

/Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти/. 

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 54, ал.7 ППЗОП, подписан на 22.07.2020 

г. и изпратен на всички участници в процедурата и публикуван в профила на купувача, в 

електронната преписка на поръчката, при спазване на изискванията на чл. 54, ал. 8 ППЗОП.  

 

Приложения: Декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП – 3 бр., Списък на участниците и протокол 

по чл. 48, ал. 6 ППЗОП.  

 

 

Комисия, назначена със Заповед № 134/15.07.2020 г.,  

на Изпълнителния директор на ДП БСТ:  

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

Борислав Чернаев, Председател 

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

Радост Димитрова, член  

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

……………………….  

Светлана Николова, член 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


