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ЛЮБОМИР ПЕТРОВ 

        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

 

ДОКЛАД № 2 

 
от работата на Комисията съгласно чл. 103, ал. 3 от ЗОП, вр. чл. 60, ал.1 от ППЗОП 

На 14.08.2020 г., назначената със Заповед № 134/15.07.2020 г., допълнена със заповед 

156/03.08.2020 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ Комисия за разглеждане и оценка 

на офертите на участниците в процедура открита с Решение № 109 от 08.06.2020 г. на 

Изпълнителния директор на БСТ за откриване на процедура, 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 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/Камелия Дукова-

Стойнева, резервен член, 

 

изготви настоящия Доклад № 2 от работата си, който предаде на Възложителя заедно с 

цялата документация на процедурата, съставена до момента.  

 

Работата на Комисията е проведена съобразно условията, приложими за открита 

процедурата и в изпълнение на разпоредбите на ЗОП, и протече в следния ред: 

 

I. На 15.07.2020 г. от 11,00 часа в сградата на ЦУ на ДП БСТ, находяща се в гр. 

София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, в заседателната зала се проведе първото 

публично заседание, проведено без присъствие на представители на участниците, 

както и на средствата за масово осведомяване. 

В обявения срок – до 17,00 часа на 14.07.2020 г. са постъпили оферти за съответните 

обособени позиции 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“. 

 

II. На 22.07.2020 г. комисията е съставила, на основание чл. 54, ал.7 ППЗОП, 

Протокол № 1,  който е изпратен до всички участници в процедурата и е 

публикуван в профила на купувача, в електронната преписка на поръчката.  

В Протокола комисията е констатирала, че за обособени позиции IV. „Предоставяне на 

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

институция“ и V. „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор 

от четвърта резервна банкова институция“, няма подадени оферти. 

1. При разглеждане на офертите, подадени от участниците, относно изискванията 

свързани с личното състояние на участници и критериите за подбор, комисията е 

установила, че участникът „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД , с подадена оферта за 

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

тотализатор от основна банкова институция“ е представил електронен носител – 

диск, на който освен изискуемите електронно подписани документи - еЕЕДП, 

участникът е поставил, като сканирани файлове ценовото си предложение - Образец 

№ 5 и Образец № 5А. В приложения от участника опис на документацията, 

съдържаща се в Офертата за участие в т. 11 е описано „Електронен носител-диск, 

съдържащ 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. 

 

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. 

С оглед на гореизложеното, относно констатираните 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 и 4 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 са предложили, участникът да бъде отстранен и подадената оферта 

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

тотализатор от основна банкова институция“ от „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК “ АД, да не бъде 

разглеждана, като неотговаряща на изискванията.   

III. Във връзка с липсата на оферти за участие по 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“ и предвид наличието само на една подадена оферта, неотговаряща 

на изискванията за обособена позиция I: „Предоставяне на банкови услуги на ДП 

„Български спортен тотализатор от основна банкова институция“ от участника 

„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК “ АД, комисията е предложила на възложителя 

процедурата да бъде прекратена, за обособени позиции: 

 

- I. „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от основна 

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“. 

С Решение № 153 от 27.07.2020 г. на Изпълнителния директор на БСТ, процедурата е 

прекратена, по обособени позиции I, IV и V. 

 

IV. На 14.08.2020 г. комисията е съставила Протокол № 2,  в който е разгледала, 

допълнително представените документи, разгледала е и е оценила техническите 

предложения на допуснатите участници. След публикувано съобщение, съгласно 

чл. 57, ал. 4 от ППЗОП, комисията е провела на същата дата публично заседание, 

в което: 

- е обявила резултатите от извършеното оценяване по посочените в методиката за 

оценка показатели, различни от ценовия и обхващащи параметри от техническото 

предложение на офертите, подадени за участие в откритата с Решение № 109 от 

08.06.2020 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ процедура, с предмет: 

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

обособени позиции;  

– отворила е ценовите предложения на допуснатите до оценяване участници и 

тяхното оповестяване, подадени в открита процедура по реда на ЗОП, с предмет: 

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

следните обособени позиции: 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“. 

 

V. След  разглеждане и оценяване офертите на допуснатите участници, подробно 

изложено в Протокол № 2, комисията е предложила на възложителя, следното 

класиране на участниците: 

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

тотализатор от първа резервна банкова институция“ в низходящ ред, като на първо място 

класира офертата, получила най-висока комплексна оценка по посочената формула, както 

следва: 

 

• На първо място участникът „ИНВЕСТБАНК“ АД, получил най-висока комплексна 

оценка от 90,78 броя точки; 

• На второ място участникът „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, получил комплексна 

оценка от 78,98 броя точки; 

- За обособена позиция IIІ: Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен 

тотализатор от втора резервна банкова институция“ комисията е класирала на първо място 

единствената подадена оферта на участника „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ 

АД. 

 

С оглед на гореизложеното, Комисията е предложила на Възложителя: 

- Участникът, класиран на първо място „ИНВЕСТБАНК“ АД, да бъде определен за 

Изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция II: „Предоставяне на банкови 

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

- Участникът, класиран на първо място „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД да 

бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция IIІ: 

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

банкова институция“. 

- Участникът „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, да бъде отстранен от участие на 

основание чл. 107, т. 5, във връзка с чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, 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., 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 
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отношение на лицата, подписали еЕЕДОП е налице обстоятелството, посочено в чл. 41, ал. 

1 ППЗОП, предвиждащ, 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. 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.  

Настоящият Доклад № 2 е съставен на основание чл. 106, ал.1 от ЗОП, подписан и 

представен на възложителя за утвърждаване и вземане на решение по чл. 108, т. 1 от ЗОП, 

на 14.08.2020 г.  

 

 

Комисия, назначена със Заповед № 277/20.12.2019 г., допълнена със заповед 156/03.08.2020 

г. 

на Изпълнителния директор на ДП БСТ:  

 

…………………………………………………. 

Борислав Чернаев, Председател 
/заличен подпис на основание чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/  

 

…………………………….. …………………………  

Радост Димитрова, член  
/заличен подпис на основание чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/  

 

……………………….  

Светлана Николова, член 
/заличен подпис на основание чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/  

 

……………………….  

Камелия Дукова-Стойнева, резервен член 
/заличен подпис на основание чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/  
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