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ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

   „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 153/27.07. 2020 г. 

на основание чл. 22, ал. 1, т. 8, чл. 106, ал. 6, предл. второ във връзка с чл. 108, т. 4, чл. 110, ал. 1, т. 1 и т. 2 

от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с Решение № 109/08.06.2020 г. на Изпълнителния 

директор на ДП БСТ за откриване на процедура по реда на ЗОП – открита процедура, с предмет: 

„Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор“, по обособени позиции: 

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

основна кредитна институция (банка)“; Обособена позиция II: „Предоставяне на финансови услуги на ДП 

„Български спортен тотализатор от първа резервна кредитна институция (банка)“; Обособена позиция IIІ: 

„Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от втора резервна кредитна 

институция (банка)“; Обособена позиция IV: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български 

спортен тотализатор от трета резервна кредитна институция (банка)“; Обособена позиция V: 

„Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от четвърта резервна 

кредитна институция (банка)“, с прогнозна стойност за изпълнението на поръчката – до 555 000 лв. без 

ДДС, от които по позиция I – до 200 000 лева без ДДС, по позиция II – до 180 000 лв. без ДДС, по позиция 

III – до 130 000 лева без ДДС, по позиция IV – до 25  000 лева без ДДС, по позиция V – до 20 000 лева без 

ДДС и предвид Доклад № 1/27.07.2020 г. на комисия, назначена със Заповед № 134/15.07.2020 г. на 

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

адрес: http://profile.toto.bg/767228ccdf2dbd53cc79ff71d6f51de6 

 

  

 

I. О Б Я В Я В А М: 

 

 
Отстранения участник по обособена позиция: I. „Предоставяне на банкови услуги на ДП 

„Български спортен тотализатор от основна банкова институция“  и мотивите за неговото 

отстраняване:  

Участникът „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК “ АД, с оферта вх. № 02-01-943/14.07.2020 г. подадена за 

обособена позиция I, на основание чл. 107, т. 5 ЗОП, поради нарушения на чл. 101, ал. 5 ЗОП вр. 

част IV, т. 5, тире осмо от Документацията за участие и чл. 47, ал. 3 и ал. 4 ППЗОП. 

Мотиви: При разглеждане на офертата, относно изискванията свързани с личното състояние и 

критериите за подбор е установено, че участникът „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД  е подал 

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

тотализатор от основна банкова институция“, в която е представил електронен носител – диск, 

на който освен изискуемите електронно подписани документи - еЕЕДОП, се съдържат и 

сканирани файлове на ценово предложение - Образец № 5 и Образец № 5А. От приложения от 

участника опис на документацията, съдържаща в Офертата за участие в т. 11, също е посочено, 

че електронният носител-диск, съдържа следните файлове: 11.1. еЕЕДОП от Теодора Петкова, 

Изпълнителен директор на Уникредит Булбанк АД; 11.2. еЕЕДОП от Джакомо Волпи, 

Изпълнителен директор на Уникредит Булбанк АД; 11.3. еЕЕДОП от Николай Найденов, 

пълномощник на изпълнителните директори на на Уникредит Булбанк АД; 11.4. еЕЕДОП на 

изпълнителните директори на Вип Секюрити ЕООД; 11.5. Образец №3; 11.6. Образец №5; 11.7. 

Образец №5А.  

Участникът е представил оферта неотговаряща на законовите изисквания и тези, посочени от 

Възложителя в документацията за участие, тъй като ценовото му предложение не е поставено в 

запечатан плик. Това представлява нарушение на предварително обявените условия в 

Документацията за участие, съгласно които, в раздел IV. От документацията в 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 

http://profile.toto.bg/767228ccdf2dbd53cc79ff71d6f51de6


2 

 

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.“. Офертата на участника е подадена и в нарушение на чл. 47, ал. 4, във връзка с 

чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, според които, при открита процедура, когато офертата не се подава чрез 

електронни средства, ценовото предложение се поставя в опаковката в отделен непрозрачен 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 

 

II. ПРЕКРАТЯВАМ: 

 

1. Процедурата по обособена позиция I: „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български 

спортен тотализатор от основна банкова институция“, откритата с Решение № 

109/08.06.2020 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, по реда на ЗОП, с предмет: 

„Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор“, поради липса 

на оферти, отговарящи на условията за представяне. Подадената единствена оферта от 

участника „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК “ АД е отстранена по т. I от настоящата заповед. 

2. Процедурата по обособена позиция IV: „Предоставяне на финансови услуги на ДП 

„Български спортен тотализатор от трета резервна кредитна институция (банка)“ и 

обособена позиция V: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен 

тотализатор от четвърта резервна кредитна институция (банка)“, откритата с Решение № 

109/08.06.2020 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, по реда на ЗОП, поради липса 

на представени оферти за участие. 

Мотиви: В срока, определен за подаване на оферти за участие в настоящата обществена 

поръчка, по обособена позиция IV и V – до 14.07.2020 г., в мястото за получаване на оферти, 

посочено в Обявлението за обществената поръчка - деловодство на Възложителя, Централно 

управление на ДП БСТ – гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, няма подадени оферти за 

участие по тези обособени позиции. Така посоченото обстоятелство е отразено в 

представения от назначената със Заповед № 134/15.07.2020 г., на Изпълнителния директор 

Комисия по чл. 103, ал.1 от ЗОП Протокол № 1 и Доклад № 1/27.07.2020 г. от работата й. 

 

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 ЗОП, решението 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 процедурата и да се публикува на 

Профила на купувача на ДП БСТ, в деня на издаването му, да се обяви в РОП по надлежния ред и срок. 

 

 

 

 

 

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

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 
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