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ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

   „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 171/18.08.2020 г. 

на основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 106, ал. 6, във връзка с чл. 108, т. 1 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 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)“, с прогнозна стойност за изпълнението на 

поръчката – до 555 000 лв. без ДДС, от които по позиция II – до 180 000 лв. без ДДС, по позиция III – до 

130 000 лева без ДДС и предвид Доклад № 2/14.08.2020 г. на комисия, назначена със Заповед № 

134/15.07.2020 г. допълнена със заповед 156/03.08.2020 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, 

публикувани в електронната преписка на профила на купувача на адрес: 

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

 

  

 

О Б Я В Я В А М: 

 

  
I Класирането на участниците в процедурата по провеждане на обществена поръчка с предмет: 

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

I.1. За Обособена позиция II: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор 

от първа резервна кредитна институция (банка)“:  

1. Участникът „ИНВЕСТБАНК“ АД, с оферта вх. № 02-01-960/14.07.2020 г. и допълнително 

представени документи с вх. №  02-01-1054/27.07.2020 г., получила най-висока оценка при 

прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за 

възлагане от 90,78 броя точки; 

2. Участникът „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, подал оферта с вх. № 02-01-957/14.07.2020 г. и 

допълнителни документи с вх. № 02-01-1072/29.07.2020 г. получил комплексна оценка от 78,98 

броя точки; 

I.2. За Обособена позиция IIІ: Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от 

втора резервна банкова институция“: 

1.  Участникът „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, подал единствена оферта, с вх. № 02-01-

958/14.07.2020 г.   

 

II. Отстранения участник ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, 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“ и допълнителни документи с вх. № 02-01-

1065/29.07.2020 г., на основание чл. 107, т. 5, във връзка с чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, която не 

отговаря на условията за представяне. Приложеният еЕЕДОП не е подписан от задълженото, по чл. 54, 

ал.2 от ЗОП лице - Юрки Коскело, член на Надзорния съвет на Банката, съгласно чл. 40, ал.1, т. 4 от 

ППЗОП, с което участникът не може да докаже съответствието си с изискванията за лично състояние, по 

отношение на обстоятелствата, които са основания за задължително отстраняване,  по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 

и 7 от ЗОП.  

Мотиви: 

В Протокол № 1, комисията е констатирала липси, непълноти и несъответствия на информацията, в 

еЕЕДОП, които не са отстранени от участника с допълнително представените документи. В Надзорния 

съвет на участника „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД са включени шест ф.л., като новият 

електронно подписан документ е подписан само от пет от задължените шест лица, членове на Надзорния 

съвет на Банката. Новият еЕЕДОП не е подписан от задълженото лице Юрки Коскело, в качеството му на 

член на Надзорния съвет. В допълнително представените документи, липсват данни, че по отношение на 

лицата, подписали еЕЕДОП е налице обстоятелството, посочено в чл. 41, ал. 1 ППЗОП, предвиждащ, че 
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“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. Съгласно изискванията на 

възложителя в р-л II, т. 4 от Документацията в ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ И 

СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, в т. 4.1 и т. 4.2. от „Участникът декларира липсата на 

основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на подписан 

електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) (Образец № 3), попълнен 

съгласно изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП. Когато изискванията посочени в Раздел 2, т.2.1.1., 

т.2.1.2., т.2.1.7 и т.2.2.4 от документацията се отнасят за повече от едно лице 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 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.“ 

Предвид установената липса и непълнота на информацията, предоставена от участника „ПЪРВА 

ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД и несъответствието на приложения нов еЕЕДОП – неподписан от 

задълженото лице Юрки Коскело, в качеството му на член на Надзорния съвет, изискан от комисията, 

същата не може да установи, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние, което 

несъответствие е посочено в протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП и не е отстранено с допълнително 

представените документи.  

III. Наименованието на участниците, избрани за изпълнители на обществената поръчка с предмет: 

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

позиции:  

 

III.1. За Обособена позиция II: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен 

тотализатор от първа резервна кредитна институция (банка)“: „ИНВЕСТБАНК“ АД, с оферта вх. № 02-

01-1054/27.07.2020 г. и допълнително представени документи с вх. №  02-01-1054/27.07.2020 г.; 

III.2. За Обособена позиция IIІ: Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор 

от втора резервна банкова институция“: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, с оферта, с вх. 

№ 02-01-958/14.07.2020 г.   

 

 

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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