
 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

 На основание чл. 57, ал. 3, изр. 1 ППЗОП, Комисия назначена със Заповед № 

251/17.09.2018 г. на Изпълнителния директор на БСТ, обявява, че на 03.10.2018 г., в 11:00 

часа в сградата на ЦУ на БСТ - гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, ще се извърши: 

- обявяване на 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 № 215/10.08.2018 г. на Изпълнителния 

директор на ДП БСТ процедура по реда на ЗОП – открита процедура, с наименование: 

„Предоставяне на застрахователни услуги", по Обособена позиция № 3: „Застраховане 

срещу рискове, свързани с имущество – сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ“; 

Обособена позиция № 4: „Застраховане срещу рискове, свързани с пари, събирани като 

постъпления от ДП БСТ“; Обособена позиция № 5: „Застраховане срещу рискове, свързани 

с автомобилите, стопанисвани от ДП БСТ“ и 

– отваряне на ценовите предложения и тяхното оповестяване, от офертите, подадени за 

участие в откритата с Решение № 215/10.08.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ 

процедура по реда на ЗОП – открита процедура, с наименование: „Предоставяне на 

застрахователни услуги", по: Обособена позиция № 1 „Застраховане срещу рискове, 

свързани с живота и здравето на служителите на ДП БСТ, в резултат на трудова злополука“; 

Обособена позиция № 3: „Застраховане срещу рискове, свързани с имущество – сгради и 

тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ“; Обособена позиция № 4: „Застраховане срещу 

рискове, свързани с пари, събирани като постъпления от ДП БСТ“; Обособена позиция № 

5: „Застраховане срещу рискове, свързани с автомобилите, стопанисвани от ДП БСТ“. 

 

 Горепосочените действия ще се извършат на публично заседание, на което могат да 

присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 54, ал. 2 ППЗОП.  

  

 Дата на обявяване на настоящото съобщение в интернет страницата на възложителя, 

Профила на купувача: 28.09.2018 г. 

 

 

/подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/ 

Рада Гьонова, 

председател на комисия, 

назначена със Заповед № 251/17.09.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ 


