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Вх. № 01-04-1709/18.10.2018 г.  

 

ДОКЛАД 

по чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 60 ППЗОП 

от Комисия, назначена със Заповед № 251/17.09.2018 г. на Изпълнителния директор на 

БСТ 

 

Относно: извършен подбор на участниците, подали оферти за участие в откритата с 

Решение № 215/10.08.2018 г. на Изпълнителния директор на БСТ за откриване на процедура 

по реда на ЗОП с наименование: "Предоставяне на застрахователни услуги“, по обособени 

позиции с наименования, както следва: Обособена позиция № 1: „Застраховане срещу 

рискове, свързани със 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“, за разглеждане, оценка и класиране на подадените от тях оферти 

 

Във връзка с Решение № 215/10.08.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП – открита процедура, с наименование: 

"Предоставяне на застрахователни услуги“, по обособени позиции с наименования, както 

следва:  

Обособена позиция № 1: „Застраховане срещу рискове, свързани със 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“, 

със Заповед №251/17.09.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, на основание чл. 

103, ал. 1 ЗОП и чл. 51, ал. 1 вр. чл. 54 и сл. ППЗОП, е назначена комисия в състав: 

 

1. Рада Гьонова – Директор, ДПОП, при ЦУ на БСТ – председател; 

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

3. Жельо Христозов – Външен експерт, с образование и професионална квалификация 

в съответствие с предмета на поръчката – член; 

със следните задачи: 

 

1. комисията да извърши подбор на участниците, подали оферти за участие в откритата с 

Решение № 215/10.08.2018 г. на Изпълнителния директор на БСТ, открита процедура по 

реда на ЗОП с наименование: „Предоставяне на застрахователни услуги", по обособени 

позиции: Обособена позиция № 1 „Застраховане срещу рискове, свързани с живота и 

здравето на служителите на ДП БСТ, в резултат на трудова злополука“; Обособена позиция 
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№ 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 да разгледа и оцени 

подадените от тях оферти при спазване на правилата в ЗОП, ППЗОП, Обявлението и 

Документацията за настоящата обществена поръчка; 

2. комисията да започне работа на 17.09.2018 г., в 11:00 часа, на адрес: гр. София, ул. 

Хайдушко изворче № 28, в административната сграда на ЦУ на БСТ, след получаване на 

списъка с участниците и представените оферти и да извърши действията по чл. 54, ал. 1 – 5  

ППЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 1 ЗОП; 

3. комисията, в срок до 15.11.2018 г.: 

- да извърши действията по чл. 54, ал, 1,2,7,8,12,13 ППЗОП, вр. чл.56 – 58 ППЗОП, като 

състави съответни протоколи, отразяващи работата й; 

- да състави Доклад по чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 60 ППЗОП, който да предаде на 

Възложителя ведно с цялата документация по проведената обществена поръчка; 

4. комисията да съхранява документите, свързани с обществената поръчка, до приключване 

на работата й, в архива към стая 2-4 Дирекция „Правна и обществени поръчки“, ет. 2, 

административната сграда на ЦУ на БСТ, с адрес в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 

28. 

 

Промени в състава, сроковете за работа и задачите на комисията не са извършвани.  

 

Работният процес на комисията протече в следните основни етапи: 

– провеждане на публично заседание на 17.09.2018 г. от 11.00 часа, на което се извършиха 

действията по чл. 54, ал. 1 – ал. 6 ППЗОП във връзка с чл.104, ал. 1 ЗОП и се състави 

Протокол № 1, приложен към настоящия;  

- на 18.09.2018 г. бе проведено закрито заседание за извършване на действията по чл. 54, ал. 

7 – ал. 13 и чл. 56, ал. 1 и ал. 2 и чл. 57, ал. 2 ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 1 ЗОП; за 

същите е съставен Протокол № 2/18.09.2018 г., приложен към настоящия; 

- на 03.10.2018 г. от 11.00 часа комисията проведе второ публично заседание, на което обяви 

резултатите от оценяване на подадените оферти по обособените позиции – III, IV, V по 

показателите, различни от ценовия, отвори и оповести ценовите предложения на 

участниците по обособени позиции I, III, IV, V, след което на 05.10.2018 г., в закрито 

заседание извърши разгледа ценовите предложения за съответствие с изискванията на 

възложителя и извърши преценка за наличие на основания в тях по чл. 72 ЗОП. За офертите, 

за които бе установено наличие на обстоятелство по чл. 72, ал. 1 ЗОП, бе изискана 

обосновка от участниците, които са ги представили; за същите е съставен Протокол № 

3/05.10.2018 г., приложен към настоящия; 

- на 18.10.2018 г., от 09.00 часа, проведе трето закрито заседание, на което извърши оценка 

на представени обосновки, след което оцени допуснатите офертите по всяка обособени 

позиция по ценовия показател, изготви комплексни оценки и извърши класиране; за същите 

е съставен Протокол № 4/18.10.2018 г., приложен към настоящия.  

Предвид представените документи и информация в опаковките на офертите на участниците 

в процедурата по обособените позиции – I, III, IV и V, комисията не е намерила основание 
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за изискване на допълнителни такива. На основание чл. 72 ЗОП по обособени позиции  I, 

III и V, от общо трима участника, бяха изискани подробни писмени обосновки. 

 

Оферти за участие в настоящата процедура са подадени както следва: 

 

1. ЖЗК „Съгласие“АД 

вх. № 02-01-1349/17.08.2018 г.  

Офертата е получена по куриер в 10.25 часа 

Офертата е подадена за: Обособена позиция № 1 „Застраховане срещу рискове, свързани 

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

 

2. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ 

вх. № 02-01-1505/14.09.2018 г. 

Офертата е внесена на ръка от Цветелина Доровска в 09.40 часа 

Офертата е подадена за: 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“ 

 

3. ЗАД „Армеец“ АД 

вх. № 02-01-1506/14.09.2018 г.  

Офертата е внесена  на ръка от Ваня Фалин в 09.50 часа 

Офертата е подадена за: 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“ 

 

4. ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД 

вх. № 02-01-1508/14.09.2018 г.  

Офертата е внесена  на ръка от Милена Манолова в 12.43 часа 

Офертата е подадена за: 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“ 

 

5. ЗАД „Асет Иншурънс“ АД 

вх. № 02-01-1512/14.09.2018 г.  

Офертата е внесена на ръка от Велизар Шишков в 15.15 часа 

Офертата е подадена за: Обособена позиция № 1 „Застраховане срещу рискове, свързани 

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

 

6. ЗК „Лев Инс“ АД 

вх. № 02-01-1513/14.09.2018 г.  

Офертата е внесена  на ръка от Светлана Крумова в 16.03 часа 

Офертата е подадена за: 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“ 

 

7.  „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД 

вх. № 02-01-1514/14.09.2018 г.  

Офертата е внесена  на ръка от Виктория Русинова в 16.28 часа 

Офертата е подадена за: Обособена позиция № 1 „Застраховане срещу рискове, свързани 

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

 

В изпълнение на указаното ни, извършихме следното: 

 

На датата, посочена в Заповед № 251/17.09.2018 г., комисията се събра в сградата на ЦУ на 

ДП БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28 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 ЗОП, след което, започна 

отварянето на подадените запечатани непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване 

и оповестяване на тяхното съдържание. Опаковките бяха отворени по ред на подаването им, 

като в някои от тях се съдържаха документи за участие по повече от една обособена 

позиция. Поради това, за по-добра прегледност, описанието на процеса по проверка на 

представените документи, подписване на предложенията за изпълнение на поръчката по 

съответна обособена позиция и подписването на пликовете с ценови предложения, е 

описано и протоколирано по обособени позиции.  

На провежданото публично заседание не присъстват представители на участниците, подали 

оферти; не присъстват представители на средствата за масово осведомяване – 

обстоятелството е отразено в Присъствен списък /приложен към настоящия протокол/. 

Присъствен списък е съставен за всяка една обособена позиция по отделно. 

Комисията започна с отварянето на подадените запечатани непрозрачни опаковки по реда 

на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното съдържание. 

Всички 7 участника в процедурата са подали оферти за участие по обособена позиция № 1; 

Пет от участниците са подали оферти за участие и по обособена позиция № 3, а трима от 

тях – и по обособени позиции № 4 и № 5. 

Констатира се, че офертата на всеки от участниците е представена в опаковка - 1 запечатан, 

непрозрачен плик, надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя, за 

обособената/ите позия/ии, за която/ито се подава. При отварянето на пликовете с подадени 
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оферти, комисията констатира наличието  на отделни документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 

ППЗОП, подадени за участие в съответните обособени позиции, отделни описи на 

представените документи по съответните обособени позиции, както и отделени запечатани 

непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" по съответните обособени 

позиции, за които се подават оферти и които пликове съдържат съответно ценово 

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на 

представените документи, и извърши проверка за наличието на всички документи, 

изброени от съответния участник в приложения опис по дадена обособена позиция с 

представените документи, при което се установи, че документите са представени както е 

посочено. Членовете на комисията подписаха техническото предложение на всеки от 

участниците, а след това и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри".  

С извършване на горните действия, за които е съставен Протокол № 1/17.09.2018 г., 

комисията приключи публичната част от заседанието си в 13.15 часа на 17.09.2018 г. 

Протоколът се състои от 9 страници и е подписан от всеки от членовете на комисията без 

забележки. 

 

На 18.09.2018 г., от 09.30 ч., комисията, на свое закрито заседание пристъпи към 

разглеждане на  документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП представени от участниците в 

процедурата по обособени позиции I, III, IV и V, за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя за разглеждане и 

оценка на техническите предложения.  

По всяка от обособените позиции, по отделно, комисията разгледа представените 

документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор, при което бе установено, 

че всички участници, по съответните обособени позиции, за които са подали оферти, са 

представили всички необходими и изискуеми се документи, в изискуеми се форми, 

подписани от съответните задължени лица. От извършените проверки на посочените 

документи от комисията - за установяване съответствието на участниците,  с поставените 

от възложителя изисквания - за лично състояние, бе установено че същите са представили 

документи, без в тях да има липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка и от тях не се установява каквото и да 

било несъответствие с поставените от възложителя изисквания към личното състояние и 

критериите за подбор. Поради това, от никой от участниците не е изисквано представяне на 

допълнителни документи и/или коригирани такива, протоколът с тези констатации, не е 

изпращан до участниците, нито е публикуван на профила на купувача. 

 

След това, в същото заседание, комисията разгледа техническите предложения от офертите 

на участниците, по съответните обособени позиции и провери тяхното съответствие с 

изискванията на техническите спецификации от документацията за участие. Във всички 

оферти са представени технически предложения /по съответните обособени позиции, за 

които се участва/, съдържащи: 
1. предложение за изпълнение на поръчката – оригинал и на CD, попълнено съобразно 

образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации 

и изисквания на възложителя, подписано от правоимащо лице; 
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2. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – оригинал 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от правоимащо 

лице; 

3. декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от правоимощо лице; 

4. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато 

е приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана 

от правоимащо лице; 

в част от офертите бе представени и  

5. пълномощно – оригинал, с нотариална заверка на подписа на лицето, представляващо 

участника, с което упълномощава физическо/и лице/а, да представлява/т участника в 

настоящата процедура. 

От извършените от комисията проверки за установяване съответствието на направените 

технически предложения за изпълнение предмета на поръчката по съответна обособена 

позиция, с поставените от възложителя изисквания по тази позиция, бе установено че 

подготвените и подадени оферти от всеки от участниците, отговаря на предварително 

обявените условия. 

 

След като констатира, че предвид разгледаните до момента документи, съдържащи се в 

офертите на участниците в настоящата процедура по всяка от обособените й позиции, 

отговарят на изискванията на ЗОП и документацията за участие, комисията пристъпи към 

оценка на техническите предложения от офертите на участниците по обособени позиции № 

3, № 4 и № 5, в съответствие с предварително обявените условия, по съответно посочените 

от възложителя критерий за обособена позиция. Доколкото по обособена позиция № 1, 

посоченият от възложителя критерий за оценка е „най-ниска предложена цена“ – обща цена 

за изпълнение предмета на поръчката по обособена позиция № 1, то техническите 

предложения от офертите на участниците в тази обособена позиция не се оценяват. 

В документацията за възлагане на поръчката /в т.ч. и в Обявлението/, възложителят е 

посочил, че обществената поръчка по обособени позиции  № 3, № 4 и № 5, ще бъде 

възложена въз основа на икономически най-изгодната оферта, която ще бъде определена по 

критерий „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл.70, ал.2, т.3 ЗОП. 

Определеният критерий за оценка на офертите на участниците в настоящата процедура по 

посочените позиции, е икономически най-изгодната оферта. Възложителят е определил 

показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки 

показател, която включва допустимите за него стойности в цифрово изражение и оценката 

му в предварително определени граници. Следвайки заложените в документацията 

показатели по отделните обособени позиции, различни от ценовия, комисията извърши 

оценка на офертите на участниците по тях, съобразно посочените методики. 

 

Комисията приключи настоящото заседание като прие, 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 
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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“. 

Комисията възложи на г-жа Рада Гьонова – председател, да организира публикуване на 

съобщение за това със съдържанието по чл. 57, ал. 3, изр. 1 ППЗОП. 

 

С извършване на горните действия, за които е съставен Протокол № 2/18.09.2018 г., 

комисията приключи тази закрита част от заседанието си в 16.25 часа на 18.09.2018 г. 

Протоколът се състои от 40 страници и е подписан от всеки от членовете на комисията без 

забележки. 

 

На 03.10.2018 г., членовете на настоящата комисия, се събраха в сградата на ЦУ на ДП БСТ, 

находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28 и започнаха своята работа в 11.00 

часа по провеждане на второ публично заседание, на което да се да се обявят резултатите 

от оценяването на подадените за участие в настоящата процедура оферти по съответни 

обособени позиции, по показателите, различни от ценовия, да се отворят и оповестят 

ценовите предложения на участниците по отделните обособени позиции. Мястото, датата и 

часа на това публично състезание са конкретизирани в Протокол № 2/18.09.2018 г. и за 

което участниците са уведомени чрез публикуване на съобщение за това на 28.09.2018 г. на 

Профила на купувача на Възложителя. 

На провежданото публично заседание не присъстват представители на участниците, подали 

оферти за участие в процедурата; не присъстват представители на средствата за масово 

осведомяване – обстоятелството е отразено в Присъствен списък /приложен към настоящия 

протокол/.  

Комисията, по обособени позиции, извърши обявяване на резултатите от оценяването на 

офертите на участниците по показателите, различни от ценовия. Такова обявяване по 

обособена позиция № 1 не бе извършено, тъй като в тези оферти не е посочено да се 

оценяват параметри от техническите предложения на участниците. 

След това  членовете на комисията пристъпиха към отваряне на ценовите предложения на 

участниците по етапно, по обособени позиции и тяхното оповестяване. Установено бе, че 

всички пликове, съдържащи ценови предложения, са неотваряни и запечатани, така както 
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на първото проведено публично заседание. Пликовете бяха отворени, ценовите 

предложения – обявени, а след това и подписани – от всеки от членовете на комисията.  

С извършване на горните действия комисията приключи публичната част от заседанието 

си, след което в закрито заседание на 05.10.2018 г., пристъпи към разглеждане на 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП представени от участниците в процедурата по 

съответните обособени позиции, за съответствие с изискванията на възложителя и за 

наличие на основания за прилагане на чл. 72 ЗОП. 

Комисията разглежда всяко от подадените ценови предложения от офертите на участниците 

за участие в съответна обособена позиция, при което бе установено, че те са представили 

ценови предложения, попълнено съобразно образеца от Документацията за участие, в 

съответствие с всички изисквания на възложителя.  

След това комисията извърши проверка на ценовите предложения на участниците, 

подадени по съответни обособени позиции, за наличие на предложения, които да са с 20 сто 

по-благоприятни от предложенията в офертите на останалите участници по същата 

обособена позиция, тъй като предложенията им за обща цена за изпълнение на поръчката е 

показател свързан с цена и подлежащ на оценка. Установено бе, че: по обособена позиция 

№ 1 има три оферти, с които са направени предложения за обща цена за изпълнение 

предмета на поръчката, които са с 20 сто по-благоприятни от предложенията в офертите на 

останалите участници по същия показател, по същата обособена позиция – това са 

офертите, подадени от участниците ЖЗК „Съгласие“ АД, ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс 

Груп“ АД и ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД; по обособена позиция № 3 има една оферта, с 

която е направено предложение за обща цена за изпълнение предмета на поръчката, което 

е с 20 сто по-благоприятни от предложенията в офертите на останалите участници по същия 

показател, по същата обособена позиция – това е офертата, подадена от участника ЗАД 

„ОЗК-Застраховане“ АД; по обособена позиция № 5 има една оферта, с която е направено 

предложение за обща цена за изпълнение предмета на поръчката, което е с 20 сто по-

благоприятни от предложенията в офертите на останалите участници по същия показател, 

по същата обособена позиция – това е офертата, подадена от участника ЗАД „ОЗК-

Застраховане“ АД. Комисията възложи на г-жа Рада Гьонова, председател, да изпрати 

писма до тези участници, с искане за представяне на подробни писмени обосновки за 

начина на тяхното образуване и които да бъдат представени в 5-дневен срок от получаване 

на съответно искане. 

 

С извършване на горните действия, за които е съставен Протокол № 3/05.10.2018 г. 

/отразяващ действията на комисията от заседания на 03 и 05.102018 г./, комисията 

приключи тази част от заседанието си в 11.15 часа на 05.10.2018 г. Протоколът се състои от 

13 страници и е подписан от всеки от членовете на комисията без забележки. 

 

На 18.10.2018 г., комисията се събра отново на заседание, започнало от 09.00 часа и на което 

се разгледаха и оцениха изисканите и представени обосновки, оцениха се офертите на 

допуснатите участници по ценовия показател, извърши се комплексна оценка и класиране. 

Заседанието започна, като членовете на комисията се увериха, че искания за обосновки по 

чл. 72 ЗОП са изпратени на участниците ЖЗК „Съгласие“ АД – за ценовото му предложение 

по обособена позиция № 1, ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД – за ценовото му 
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предложение по обособена позиция № 1 и ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД – за ценовото му 

предложение по обособени позиции № 1, № 3 и № 5. 

Комисията разгледа писмените обосновки и оцени, че тези, подадени от участниците ЖЗК 

„Съгласие“ АД – за образуване на ценовото му предложение по обособена позиция № 1, 

ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД – за образуване на ценовото му предложение по 

обособена позиция № 1 и ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД – за образуване на ценовото му 

предложение по обособени позиции № 1 и № 5, съдържат достатъчни и обективни 

обстоятелства, определящи направените ценови предложения, поради което приема 

същите. Комисията обаче, при извършване на оценка на обосновката на участника ЗАД 

„ОЗК-Застраховане“ АД, представена за начина на образуване на ценовото му предложение 

по обособена позиция № 3, достигна до извод, че същата не съдържа достатъчно 

доказателства, които да обосноват предлаганата цена и поради това, предлага участника да 

бъде отстранен, а офертата му по тази обособена позиция – да не бъде оценявана по ценовия 

показател, да не й се формира обща оценка и да не бъде класирана.  

След това, комисията по обособена позиция № 1, извърши оценка на ценовите предложения 

/тъй като критерият за оценка тук е само обща предложена цена за изпълнение на поръчката 

по обособената позиция за срок от 2 г./ и класиране. По обособени позиции № 3, № 4 и № 

5, комисията първо извърши оценки на ценовите предложения от офертите на допуснатите 

участници. След това, като взе предвид и оценките на офертите им по показателите, 

различни от ценовия и заложените методики за оценка, комисията, изготви комплексни 

оценки на офертите на участниците по обособените позиции и ги класира. 

 

С извършване на класирането по всяка от обособените позиции на обявената поръчка с 

наименование: "Предоставяне на застрахователни услуги“, по обособени позиции с 

наименования, както следва:  

Обособена позиция № 1: „Застраховане срещу рискове, свързани със 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“, 

комисията приключи закритата част от заседанието си в 15.30 часа на 18.10.2018 г., със 

съставянето на Протокол № 4/18.10.2018 г., състоящ се от общо деветнадесет страници. 

Протоколът е подписан от всеки от членовете на комисията, без забележки. 

 

По обособени позиции № 1, № 4 и № 5, предвид представените от участниците данни и 

направени от комисията констатации, не се предлагат участници, които да бъдат отстранени 

от процедурата. 

По обособена позиция № 3, предвид представените от участниците данни и извършените в 

хода на работата на комисията констатации, предлагаме участникът ЗАД „ОЗК-

Застраховане“ АД, да бъде отстранен от участие в процедурата по тази позиция. 

Мотиви: 
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Комисията е разгледала офертата на този участник, подадена за участие в обособена 

позиция № 3, като първо е извършила проверка за съответствие на участника с изискванията 

за лично състояние и критериите за подбор – годност /правоспособност/ за упражняване на 

професионална дейност. Като е установила, че участникът е представил документи, от 

които е видно, че той съответства на поставените изисквания, комисията е пристъпила към 

преглед на предложението му за изпълнение на предмета на поръчката по тази обособена 

позиция, при което е установила, че то е направено в съответствие със заложените 

изисквания. Предложението му е оценено съобразно заложените показатели за оценка 

„Участие на възложителя в положителния финансов резултат, по застраховката на 

имуществото“ и „Допустимо самоучастие“,  с максималния брой точки – по 25 т. На 

проведено публично заседание е отворено ценовото предложение на този участник, с което 

се предлага обща цена за изпълнение на предмета на поръчката – застрахователна премия 

за срок от 2 години – 43 118.68 лева без ДДС, с вкл. ДЗП. Предложението за цена е 

разгледано от комисията и е установено, че съответства на изискванията на възложителя за 

начин на представянето й и максимален размер. Тъй като в процедурата по тази обособена 

позиция има подадени пет оферти, то е налице основание за извършване на проверка по чл. 

72 ЗОП. При проверката е установено, че офертата на този участник съдържа предложение 

за обща цена за изпълнение на предмета на поръчката – застрахователна премия за срок от 

2 години /предложение, свързано с цена, което подлежи на оценяване/, което е с повече от 

20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници 

по същия показател за оценка, а именно: предложението е с 44% по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател: 

 

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 

ПРЕДЛОЖЕНА 

ЦЕНА 

% отклонение 

от средната 

стойност на 

предложенията 

на останалите 

участници 

ЗАД "Армеец" АД 98221,39 27% 

ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД 43118,68 -44% 

ЗК "Булстрад Виена Иншурънс Груп" ЗАД 87892,99 13% 

ЗК "Лев Инс“ АД 71749,43 -8% 

ЗАД „Асет Иншурънс" АД 87175,56 12% 

 

Във връзка с горното и на основание чл. 72, ал. 1 ЗОП, комисията е възложила на г-жа Рада 

Гьонова - председател, да изготви писмо и да изиска от участника ЗАД „ОЗК-Застраховане“ 

АД, подробна писмена обосновка за начина на образуване на съответно представеното от 

него ценово предложение, която да бъде представена в 5-дневен срок от получаване на 

искането. Такова искане и изготвено и изпратено на 05.10.2018 г., а обосновка от участника 

е получена на 09.10.2018 г. При разглеждане обосновката на този участник, комисията 

установява следното: 
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За да обоснове предложението си, участникът се е позовал на избраното от него техническо 

решение за определяне на цената, наличието на изключително благоприятни за участника 

условия и икономически особености на предлаганите услуги.  

Комисията извърши анализ на достатъчността на предложената премия, въз основа на 

данните от официалните отчети на ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД, представени в Комисията 

за финансов надзор за 2017 г. и публикувани на нейния сайт,  като се ръководеше от 

разпоредбите на чл. 116, ал. 1 от Кодекса за застраховане, съгласно които застрахователните 

и презастрахователните премии трябва да бъдат достатъчни, изчислени на база на разумно 

актюерско допускане, така че да осигуряват изпълнение на всички задължения на 

застрахователя, включително образуването на достатъчно технически резерви.  

Анализът обхвана: 

1. Чиста рискова премия 

Чиста рисковата премия се разглежда като средно аритметично или най вероятното 

плащане от застрахователя към застрахованите.  

Първият показател, участващ в определянето на рисковата премия е вероятността за щета 

(q), представляваща отношението на сумата на изплатените застрахователни обезщетения 

за периода, обект на анализа и общия размер на застрахователната сума за периода. 

Стойностите на тази показател за 2017 г. на ЗАД „ОЗК – застраховане“ АД са посочени в 

Табл. № 1 по-долу. 

 

Клас застраховка Вероятност за щета (q) 

8. ЗАСТРАХОВКА "ПОЖАР" И "ПРИРОДНИ 

БЕДСТВИЯ" 
0,026191% 

9. ЗАСТРАХОВКА НА "ЩЕТИ НА ИМУЩЕСТВО" 0,093079% 

Пожар и природни бедствия и щети на имущество 0,027088% 

Табл. № 1 - Вероятност за щета по застраховки“Пожар и природни бедствия“ и „Щети 

на имущество“ на ЗАД „ОЗК – застраховане“ АД за 2017 г. 

 

Рисковата премия (n) представлява произведението от застрахователната сума (s) и 

вероятността за щета (q). Стойностите на тази показател са посочен в Табл. № 2. 

Лв./% 

Застраховка по обособена позиция № 3 
Застрахова-

телна сума (s) 

Вероятност 

за щета (q) 

Чиста 

рискова 

премия (n) 

за една 

година 

Застраховане срещу рискове, свързани с 

имущество – сгради и тотопавилиони, 

управлявани от ДП БСТ 

17 585 645,20 0,027088% 4 763,56 

Табл. № 2 - Рискова премия по обособена позиция № 3 - Застраховане срещу рискове, 

свързани с имущество – сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ 

 

2. Добавка за резерви 
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Към чистата рискова премия определена по реда на т. 1 от настоящият анализ се прибавя 

добавката за предявени, но не изплатени претенции, съответстваща на анализирания 

период. На база данните от официалните отчети на ЗАД „ОЗК – застраховане“ АД, 

представени в Комисията за финансов надзор за 2017 г., коефициентът за резерв за 

предявени, но не изплатени претенции възлиза на 0,0292033%. 

Размерът на добавката за резерви е представена в Табл. № 3. 

 Лв./ % 

Застраховка по обособена позиция № 3 
Застрахова-

телна сума  

Коефициент 

за резерв за 

предявени, 

но не 

изплатени 

претенции 

Добавка за 

предявени, 

но не 

изплатени 

претенции 

за една 

година 

Застраховане срещу рискове, свързани с 

имущество – сгради и тотопавилиони, 

управлявани от ДП БСТ 

17 585 645,20 0,0292033% 5 135,59 

Табл. № 3 - Добавка за резерви по обособена позиция № 3 - Застраховане срещу рискове, 

свързани с имущество – сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ 

 

При разглеждането на добавката за резерви трябва да се има предвид и обстоятелството, че 

по отчетни данни на дружеството е налице недостатъчност на резерва за предявени, но не 

изплатени обезщетения към 31.12.2017 г. в размер на -916 995 лв. (деветстотин и 

шестнадесет хиляди деветстотин деветдесет и пет лева) представляваща 26,08 % (двадесет 

и шест цяло нула осем процента) от общия размер на този резерв по класове застраховки - 

застраховка "Пожар и природни бедствия“ и застраховка "Щети на имущество".  

 

3. Добавка за пасивно презастраховане 

В представената от ЗАД „ОЗК – застраховане“ АД подробна писмена обосновка, за начина 

на образуване на застрахователната премия по застраховка „Пожар и природни бедствия“ в 

процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на 

застрахователни услуги“ за Обособена позиция № 3 „Застраховане срещу рискове, свързани 

с имуществото – сгради и тотопавилиони, управляван и от ДП БСТ“ е посочена 

възможността за „презастраховане на риска във водещи международни 

презастрахователни компании, притежаващи висок рейтинг на финансова сигурност“. 

Това обстоятелство налага изчисляването на добавка за пасивно презастраховане, 

образувана на база коефициент за пасивно презастраховане, който на база данните от 

официалните отчети на ЗАД „ОЗК – застраховане“ АД, представени в Комисията за 

финансов надзор за 2017 г. възлиза на 44,73%.  

Стойностите на тази добавка са посочени в Табл. № 4. 

Лв./ % 

Застраховка по обособена позиция № 3 

Оферирана 

застрахова-

телна премия 

Коефициент 

за пасивно 

Добавка за 

пасивно 

презастра-
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за една 

година без 

ДЗП  

презастрахо-

ване 

ховане за 

една година 

Застраховане срещу рискове, свързани с 

имущество – сгради и тотопавилиони, 

управлявани от ДП БСТ 

21 136,61 44,73% 9 454,99 

 

Табл. № 4 - Добавка за пасивно презастраховане за една година, изчислена на база 

оферирана застрахователна премия от ЗАД „ОЗК – застраховане“ АД  за една година без 

ДЗП, по обособена позиция № 3 - Застраховане срещу рискове, свързани с имущество – 

сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ 

 

4. Добавка за разходи (разходна част) 

В представената от ЗАД „ОЗК – застраховане“ АД подробна писмена обосновка за начина 

на образуване на застрахователната премия по застраховка „Пожар и природни бедствия“ в 

процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на 

застрахователни услуги“ за Обособена позиция № 3 „Застраховане срещу рискове, свързани 

с имуществото – сгради и тотопавилиони, управляван и от ДП БСТ“ е посочено, че 

„застрахователния договор се сключва без да се използват услугите на застрахователни 

посредници“. Това, съчетано с обстоятелството, че застраховката, предмет на позиция № 3 

от Обществената поръчка не генерира разходи за отчисления за Държавен фонд земеделие 

и други подобни фондове дава възможност тези два вида разходи да бъдат изключени при 

изчисляване на добавката за разходи. Коефициентът за разходи, изчислен съобразно 

гореизложеното, възлиза на 16,15%. 

Размерът на добавката за разходи е представена в Табл. № 5. 

 Лв./% 

Застраховка по обособена позиция № 3 

Сума на нето 

премията 

(рискова 

премия, 

добавка за 

резерви и 

добавка за 

пасивно 

презастрахо-

ване)  

Коефициент 

за разходи 

Добавка за 

разходи за 

една година 

Застраховане срещу рискове, свързани с 

имущество – сгради и тотопавилиони, 

управлявани от ДП БСТ 

19 354,14 16,15% 3 726,39 

Табл. № 5 – Добавка за разходи за една година, изчислена като процент от размера на 

нето премията (рискова премия, добавка за резерви и добавка за пасивно презастраховане) 

 

Въз основа на горните данни се изчислява, че минималната достатъчна бруто премия по 

обособена позиция № 3 - Застраховане срещу рискове, свързани с имущество – сгради и 
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тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ“, изчислена на база на данните от официалните 

отчети на ЗАД „ОЗК – застраховане“ АД, представени в Комисията за финансов надзор за 

2017 г., за срока на застраховката съобразно поръчката от две години е 46 161,06 лева, т.е. 

налице е недостиг в размер на 3 887,84 лева, а именно: 

Застраховка по обособена позиция № 3 

Минимална 

достатъчна 

бруто 

премия, без 

ДЗП / в лева/ 

Предложена от 

ЗАД „ОЗК – 

застраховане“ 

АД бруто 

премия, без 

ДЗП / в лева/ 

Недостиг 

/в лева/ 

Застраховане срещу рискове, свързани с 

имущество – сгради и тотопавилиони, 

управлявани от ДП БСТ 

46 161,06 42 273,22 3 887,84 

Табл. № 6 - Разлика между Минимална достатъчна бруто премия, без ДЗП за застраховка 

по обособена позиция № 3 (Застраховане срещу рискове, свързани с имущество – сгради и 

тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ) и Предложена от ЗАД „ОЗК – застраховане“ 

АД бруто премия, без ДЗП за същата обособена позиция 

 

Анализът отчете: 

Анализът на база на данните от официалните отчети на ЗАД „ОЗК – застраховане“ АД, 

представени в Комисията за финансов надзор за 2017 г., показва, че при  ЗАД „ОЗК – 

застраховане“ АД, по обособена позиция № 3 - Застраховане срещу рискове, свързани с 

имущество – сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ“, е налице недостиг на 

премия в размер на 3 887,84 лева, (три хиляди осемстотин осемдесет и седем лева и 

осемдесет и четири стотинки), което е израз на липсата на обективност относно 

обстоятелствата по ал. 2 на чл. 72 от Закон за обществените поръчки – „техническо решение 

за определяне на цената“ и „икономически особености на предлаганите услуги“, на които 

участникът се позовава.  

Изчисленият недостиг на премията, съчетано с наличието на недостатъчността на 

резерва за предявени, но неизплатени претенции на ЗАД „ОЗК – застраховане“ АД към 

31.12.2017 г. по застраховка "Пожар и природни бедствия" в размер на -916 995 лв. 

(деветстотин и шестнадесет хиляди деветстотин деветдесет и пет лева) и отрицателния 

технически резултат на ЗАД „ОЗК – застраховане“ АД за разглеждания период по 

застраховка "ПОЖАР" И "ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ", възлизащ на -1 196 235 лв. (един 

милион сто деветдесет и шест хиляди двеста тридесет и пет лева), видни от данните от 

официалните отчети на ЗАД „ОЗК – застраховане“ АД, представени в Комисията за 

финансов надзор за 2017 г., НЕ СА ДОСТАТЪЧНИ аргументи, за да обосноват 

предложената от участника цена за изпълнение предмета на поръчката по обособена 

позиция № 3 - Застраховане срещу рискове, свързани с имущество – сгради и 

тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ. 

Само по себе си, третата група обстоятелства, на които участникът се позовава - 

„наличието на изключително благоприятни за участника условия“, също не е 

достатъчно да обоснове предложената цена, тъй като това са обстоятелства, които са 

налице и при други застрахователни компании и не показват каквото и да е съществено 
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преимущество за него на пазара – дългогодишен опит, наличие на голям брой клиенти от 

публичния сектор, развита клонова мрежа и материално-техническа база за завеждане и 

ликвидация на щети, изплащане на обезщетения. 

На тази база, комисията счита че представените с обосновка вх. № 02-01-1647 от 

0910.2018 г. доказателства по обособена позиция № 3 „Застраховане срещу рискове, 

свързани с имущество – сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ“, не са 

достатъчни, за да обосноват предложената цена - застрахователна премия за срок от 2 

години по застраховка „Пожар и природни бедствия“, предложена от ЗАД „ОЗК – 

Застраховане“ АД, поради което, на основание чл. 72, ал. 3, изр. 3 ЗОП предлага 

участникът да бъде отстранен по обособената позиция. 

 

Предвид извършените в хода на работата на комисията констатации, предлагаме да бъдат 

допуснати следните участници в процедурата: 

По обособена позиция № 1: 

1. ЖЗК „Съгласие“АД, с оферта с вх. № 02-01-1349/17.08.2018 г. 

Мотиви: Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение за участие в 

процедурата /, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания – за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор.  

 

2. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, с оферта с вх. № 02-01-1505/14.09.2018 г. 

Мотиви: Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение за участие в 

процедурата /, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания – за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор.  

 

3. ЗАД „Армеец“ АД, с оферта с вх. № 02-01-1506/14.09.2018 г. 

Мотиви: Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение за участие в 

процедурата /, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания – за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор.  

4. ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД, с оферта с вх. № 02-01-1508/14.09.2018 г.  
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Мотиви: Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение за участие в 

процедурата /, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания – за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор.  

 

5. ЗАД „Асет Иншурънс“ АД, с оферта с вх. № 02-01-1512/14.09.2018 г.  

Мотиви: Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение за участие в 

процедурата /, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания – за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор.  

 

6. ЗК „Лев Инс“ АД, с оферта с вх. № 02-01-1513/14.09.2018 г.  

Мотиви: Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение за участие в 

процедурата /, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания – за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор.  

 

7. „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД, с оферта с вх. № 02-01-1514/14.09.2018 г.  

Мотиви: Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение за участие в 

процедурата /, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания – за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор.  

 

По обособена позиция № 3: 

1. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, с оферта с вх. № 02-01-1505/14.09.2018 г. 

Мотиви: Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение за участие в 

процедурата /, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 
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документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания – за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор.  

 

2. ЗАД „Армеец“ АД, с оферта с вх. № 02-01-1506/14.09.2018 г. 

Мотиви: Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение за участие в 

процедурата /, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания – за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор.  

 

3. ЗАД „Асет Иншурънс“ АД, с оферта с вх. № 02-01-1512/14.09.2018 г.  

Мотиви: Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение за участие в 

процедурата /, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания – за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор.  

 

4. ЗК „Лев Инс“ АД, с оферта с вх. № 02-01-1513/14.09.2018 г.  

Мотиви: Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение за участие в 

процедурата /, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания – за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор.  

 

По обособена позиция № 4: 

1. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, с оферта с вх. № 02-01-1505/14.09.2018 г. 

Мотиви: Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение за участие в 

процедурата /, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания – за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 
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тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор.  

 

2. ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД, с оферта с вх. № 02-01-1508/14.09.2018 г.  

Мотиви: Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение за участие в 

процедурата /, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания – за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор.  

 

3. ЗАД „Асет Иншурънс“ АД, с оферта с вх. № 02-01-1512/14.09.2018 г.  

Мотиви: Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение за участие в 

процедурата /, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания – за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор.  

 

По обособена позиция № 5: 

1. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, с оферта с вх. № 02-01-1505/14.09.2018 г. 

Мотиви: Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение за участие в 

процедурата /, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания – за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор.  

 

2. ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД, с оферта с вх. № 02-01-1508/14.09.2018 г.  

Мотиви: Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение за участие в 

процедурата /, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания – за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор.  
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3. ЗАД „Асет Иншурънс“ АД, с оферта с вх. № 02-01-1512/14.09.2018 г.  

Мотиви: Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение за участие в 

процедурата /, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания – за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

критерии за подбор.  

 

Въз основа на извършените оценителни действия, съобразно заложената в документацията 

методика за оценка по съответна обособена позиция, като бе взето предвид допуснатите и 

отстранени от участие в процедурата участници, комисия извърши следното: 

 

КЛАСИРАНЕ по обособена позиция № 1 „Застраховане срещу рискове, свързани със 

здравето на служителите на ДП БСТ, в резултат на трудова злополука“: 

1. Оферта на участника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, с която се предлага 

обща цена за изпълнение на предмета на поръчката – застрахователна премия за срок от 2 

години – 16265.52 лева без ДДС, с вкл. ДЗП  

2. Оферта на участника ЖЗК „Съгласие“ АД, с която се предлага обща цена за изпълнение 

на предмета на поръчката – застрахователна премия за срок от 2 години – 30 722.60 лева без 

ДДС, с вкл. ДЗП 

3. Оферта на участника ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД, с която се предлага обща цена за 

изпълнение на предмета на поръчката – застрахователна премия за срок от 2 години – 32 530 

лева без ДДС, с вкл. ДЗП 

4. Оферта на участника „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД, с която се предлага обща цена за 

изпълнение на предмета на поръчката – застрахователна премия за срок от 2 години – 

34 156.98 лева без ДДС, с вкл. ДЗП 

5. Оферта на участника ЗАД „Армеец“ АД, с която се предлага обща цена за изпълнение 

на предмета на поръчката – застрахователна премия за срок от 2 години – 41 565.84 лева без 

ДДС, с вкл. ДЗП  

6. Оферта на участника ЗК „Лев Инс“ АД, с която се предлага обща цена за изпълнение 

на предмета на поръчката – застрахователна премия за срок от 2 години – 50 601. 89 лева 

без ДДС, с вкл. ДЗП 

7. Оферта на участника ЗАД „Асет Иншурънс“ АД, с която се предлага обща цена за 

изпълнение на предмета на поръчката – застрахователна премия за срок от 2 години – 

79 527.48 лева без ДДС, с вкл. ДЗП 

 

КЛАСИРАНЕ по обособена позиция № 3 „Застраховане срещу рискове, свързани с 

имущество – сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ“: 

1. Оферта на участника ЗАД „Асет Иншурънс“ АД, с комплексна оценка от 91 т. 

2. Оферта на участника ЗК „Лев Инс“ АД, с комплексна оценка от 87.28 т. 

3. Оферта на участника ЗАД „Армеец“ АД, с комплексна оценка от 72.30  т. 
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4. Оферта на участника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, с комплексна 

оценка от 71.70 т. 

 

КЛАСИРАНЕ по обособена позиция № 4 „Застраховане срещу рискове, свързани с 

пари, събирани като постъпления от от ДП БСТ“: 

1. Оферта на участника ЗАД „Асет Иншурънс“ АД, с комплексна оценка от 100 т. 

2. Оферта на участника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, с комплексна 

оценка от 98.80 т. 

3. Оферта на участника ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД, с комплексна оценка от 87.28  

т. 

 

КЛАСИРАНЕ по обособена позиция № 5 „Застраховане срещу рискове, свързани с 

автомобилите, стопанисвани от ДП БСТ“: 

1. Оферта на участника ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД, с комплексна оценка от 78.14  

т. 

2. Оферта на участника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, с комплексна 

оценка от 67.60 т. 

3. Оферта на участника ЗАД „Асет Иншурънс“ АД, с комплексна оценка от 33.5 т. 

 

Предвид извършените в хода на работата на комисията констатации и оценителни действия 

в настоящата обществена поръчка по всяка от обособените позиции, предлагаме да бъде 

сключен договор с класирания на първо място участник по съответна обособена позиция, а 

именно: 

По обособена позиция № 1 „Застраховане срещу рискове, свързани със здравето на 

служителите на ДП БСТ, в резултат на трудова злополука“: 

участник ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, подал оферта за участие с вх. № 02-

01-1505/14.09.2018 г., с която се предлага обща цена за изпълнение на предмета на 

поръчката – застрахователна премия за срок от 2 години – 16265.52 лева без ДДС, с вкл. 

ДЗП. 

 

По обособена позиция № 3: „Застраховане срещу рискове, свързани с имущество – сгради 

и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ“: 

участника ЗАД „Асет Иншурънс“ АД, подал оферта за участие с вх. № 02-01-

1512/14.09.2018 г. и която оферта, съгласно методиката за оценка, е получила 91 точки. 

 

По обособена позиция № 4 „Застраховане срещу рискове, свързани с пари, събирани като 

постъпления от от ДП БСТ“: 

участника ЗАД „Асет Иншурънс“ АД, подал оферта за участие с вх. № 02-01-

1512/14.09.2018 г. и която оферта, съгласно методиката за оценка, е получила 100 точки. 

 

По обособена позиция № 5 „Застраховане срещу рискове, свързани с автомобилите, 

стопанисвани от ДП БСТ“: 

участника ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД, подал оферта за участие с вх. № 02-01-

1508/14.09.2018 г. и която оферта, съгласно методиката за оценка, е получила 78.14 точки. 
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Настоящият Доклад, състоящ се общо от 22 страници, е съставен на 18.09.2018 г., в 17.00 

часа, с което приключи работата на назначената със Заповед № 251/17.09.2018 г. на 

Изпълнителния директор на ДП БСТ, Комисия за извършване на подбор на участниците, 

подали оферти за участие в откритата с Решение № 215/10.08.2018 г. на Изпълнителния 

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

наименование: "Предоставяне на застрахователни услуги“, по обособени позиции с 

наименования, както следва:  

Обособена позиция № 1: „Застраховане срещу рискове, свързани със 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“. 

 

Неразделна част от настоящи доклад са изготвените протоколи от работата на комисията -  

Протокол № 1/17.09.2018 г., Протокол № 2/18.09.2018 г., Протокол № 3/05.10.2018 г. и 

Протокол № 4/18.10.2018 г., с приложенията към тях. 

 

На основание чл. 106, ал. 1 ЗОП и чл. 60, ал. 3 ППЗОП настоящият доклад ведно с 

Документацията за участие в настоящата процедура и постъпилите оферти, се предават на 

Изпълнителния директор на ДП БСТ за утвърждаване, на датата, на която същият е 

входиран в деловодството на ДП БСТ. 

 

 

Комисия съгласно Заповед № 251/17.09.2018 г. 

на Изпълнителния директор на ДП БСТ: 

 

 

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

……………………………..          ………………………… 

Рада Гьонова, председател            Светла Николова, член 

 

 

 

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

…………………………. 

Жельо Христозов, член 
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УТВЪРЖДАВАМ Доклад вх. № 01-04-1709/18.10.2018 г., изготвен от комисия, 

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

основание чл. 106, ал. 3 ЗОП, след запознаване със съдържанието му и приложенията 

към него.  

 

 

Дата: 22 октомври 2018 г.  Възложител: /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

Дамян Дамянов, 

Изпълнителен директор на 

ДП „Български спортен тотализатор“  


