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ПРОТОКОЛ № 2 

 

Във връзка 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“,  

в изпълнение на Заповед № 251/17.09.2018 г., на Изпълнителния директор на ДП БСТ и на 

основание чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 104, ал. 1 ЗОП и 54 и чл. 56 ППЗОП, комисия в състав: 

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

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

3. Жельо Христозов – Външен експерт, член, 

се събра в сградата на ЦУ на ДП БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ 

№28, на 18.09.2018 г. в 9.00 часа за продължаване на своята работа съгласно заповедта за 

назначаването й, а именно - разглеждане  документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП представени 

от участниците по обособени позиции № 1, 3, 4 и 5 в процедурата, за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; за 

разглеждане и оценка на техническите предложения.  

 

V. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор от офертите на участниците, подадени за участие в обособена 

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

служителите на ДП БСТ“: 

 

1. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника ЖЗК „Съгласие“ АД с вх. № 02-01-1349/17.08.2018 г.:  

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Опис на представените документи – оригинал, попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващи участника; 

2. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и е подписан от представляващи участника; 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), 

представен на неизтриваем магнитен носител - оригинал, попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирано съответствие с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника, 

поставени от възложителя; документът е подписан с електронен подпис от всички 

задължени лица. Към документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, е представено и 

заверено за вярност с оригинала решение на КФН за издаване на допълнителен 
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лиценз за застраховка Злополука на участника – неизискуем на този етап документ, 

който удостоверява съответствие на участника с поставеното изискване за годност; 

4. Представена е и отделна, неизискуема декларация по чл. 54, ал. 1, т.1, 2, 7 ЗОП от 

едно от лицата, членове на управителния орган на участника, което е подписало и 

електронно подадения ЕЕДОП, в който се съдържа деклариране липсата на пречки, 

посочени в горецитираната правна норма; 

5. Представен е неизискуем документ – административни сведения за участника. 

 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника ЖЗК „Съгласие“ АД с поставените от 

възложителя изисквания - за лично състояние и за подбор, бе установено че същият е 

представил 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. 

 

2. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД с вх. № 02-01-

1505/14.09.2018 г.:  

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Опис на представените документи – оригинал, попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващото участника упълномощено лице; 

2. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и е подписан от представляващото участника 

упълномощено лице; 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), 

представен на неизтриваем магнитен носител - оригинал, попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирано съответствие с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника, 

поставени от възложителя; документът е подписан с електронен подпис от всички 

задължени лица.  

4. Декларация за превод в оригинал; 

5. Към документите в тази папка са представени и копия на документи заверени за 

вярност с оригинала, които са неизискуеми на този етап, а именно: Удостоверение 

за актуално състояние от АВ при МП; Карта за идентификация БУЛСТАТ; 

Идентификация по ЗДДС; Разрешение и допълнение към него за извършване на 

застрахователна дейност, издадени от КФН; Такса за платен лиценз за 2018 г.   

 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ 

АД с поставените от възложителя изисквания - за лично състояние и за подбор, бе 

установено че същият е представил документи, без в тях да има липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка 
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и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с поставените от 

възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор. 

 

3. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника ЗАД „Армеец“ АД с вх. № 02-01-1506/14.09.2018 г.: 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Опис на представените документи – оригинал, попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващото участника упълномощено лице; 

2. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и е подписан от представляващото участника 

упълномощено лице; 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), 

представен на неизтриваем магнитен носител - оригинал, попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирано съответствие с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника, 

поставени от възложителя; документът е подписан с електронен подпис от всички 

задължени лица. 

 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника ЗАД „Армеец“ АД с поставените от 

възложителя изисквания - за лично състояние и за подбор, бе установено че същият е 

представил 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. 

 

4. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД с вх. № 02-01-1508/14.09.2018 г.: 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Опис на представените документи – оригинал, попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващи участника лица; 

2. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и е подписан от представляващи участника лица; 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), 

представен на неизтриваем магнитен носител - оригинал, попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирано съответствие с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника, 

поставени от възложителя; документът е подписан с електронен подпис от всички 

задължени по закон лица. 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД с 



 
Протокол № 2/18.09.2018 г. от работата на Комисия, назначена със Заповед № 251/17.09.2018 г. на изпълнителния 

директор на ДП БСТ 

 
стр. 4 

  

поставените от възложителя изисквания - за лично състояние и за подбор, бе 

установено че същият е представил 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. 

 

5. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника ЗАД „Асет Иншурънс“ АД с вх. № 02-01-1512/14.09.2018 г.: 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Опис на представените документи – оригинал, попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващи участника лица; 

2. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и е подписан от представляващи участника лица; 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), 

представен на неизтриваем магнитен носител - оригинал, попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирано съответствие с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника, 

поставени от възложителя; документът е подписан с електронен подпис от всички 

задължени по закон лица. 

 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника ЗАД „Асет Иншурънс“ АД с поставените 

от възложителя изисквания - за лично състояние и за подбор, бе установено че същият 

е представил 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. 

 

6. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника ЗК „Лев Инс“ АД с вх. № 02-01-1513/14.09.2018 г.: 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Опис на представените документи – оригинал, попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващото участника упълномощено лице; 

2. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и е подписан от представляващото участника 

упълномощено лице; 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), 

представен на неизтриваем магнитен носител - оригинал, попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирано съответствие с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника, 
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поставени от възложителя; документът е подписан с електронен подпис от всички 

задължени лица.  

4. Към документите в тази папка са представени и копия на документи заверени за 

вярност с оригинала, които са неизискуеми на този етап, а именно: Удостоверение 

за актуално състояние от АВ при МП; 17 бр. документа относно търговската 

регистрация на участника; Разрешение и допълнителни решения към него за 

извършване на застрахователна дейност, издадени съответно от НСЗ към МС и КФН 

– 3 бр.  

 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника ЗК „Лев Инс“ АД с поставените от 

възложителя изисквания - за лично състояние и за подбор, бе установено че същият е 

представил 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. 

 

7. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД с вх. № 02-01-1514/14.09.2018 

г.:  

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Опис на представените документи – оригинал, попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващото участника упълномощено лице; 

2. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и е подписан от представляващото участника 

упълномощено лице; 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), 

представен на неизтриваем магнитен носител - оригинал, попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирано съответствие с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника, 

поставени от възложителя; документът е подписан с електронен подпис от всички 

задължени лица.  

4. Декларация за превод в оригинал. 

  

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД с 

поставените от възложителя изисквания - за лично състояние и за подбор, бе 

установено че същият е представил 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. 
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VI. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор от офертите на участниците, подадени за участие в обособена 

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

и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ“: 

 

1. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД с вх. № 02-01-

1505/14.09.2018 г.:  

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Опис на представените документи – оригинал, попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващото участника упълномощено лице; 

2. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и е подписан от представляващото участника 

упълномощено лице; 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), 

представен на неизтриваем магнитен носител - оригинал, попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирано съответствие с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника, 

поставени от възложителя; документът е подписан с електронен подпис от всички 

задължени лица.  

4. Декларация за превод в оригинал; 

5. Към документите в тази папка са представени и копия на документи заверени за 

вярност с оригинала, които са неизискуеми на този етап, а именно: Удостоверение 

за актуално състояние от АВ при МП; Карта за идентификация БУЛСТАТ; 

Идентификация по ЗДДС; Разрешение и допълнение към него за извършване на 

застрахователна дейност, издадени от КФН; Такса за платен лиценз за 2018 г.   

 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ 

АД с поставените от възложителя изисквания - за лично състояние и за подбор, бе 

установено че същият е представил 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. 

 

2. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника ЗАД „Армеец“ АД с вх. № 02-01-1506/14.09.2018 г.: 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Опис на представените документи – оригинал, попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващото участника упълномощено лице; 

2. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 
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изисквания на възложителя и е подписан от представляващото участника 

упълномощено лице; 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), 

представен на неизтриваем магнитен носител - оригинал, попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирано съответствие с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника, 

поставени от възложителя; документът е подписан с електронен подпис от всички 

задължени лица. 

 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника ЗАД „Армеец“ АД с поставените от 

възложителя изисквания - за лично състояние и за подбор, бе установено че същият е 

представил 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. 

 

3. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД с вх. № 02-01-1508/14.09.2018 г.: 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Опис на представените документи – оригинал, попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващи участника лица; 

2. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и е подписан от представляващи участника лица; 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), 

представен на неизтриваем магнитен носител - оригинал, попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирано съответствие с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника, 

поставени от възложителя; документът е подписан с електронен подпис от всички 

задължени по закон лица. 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД с 

поставените от възложителя изисквания - за лично състояние и за подбор, бе 

установено че същият е представил 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. 

 

4. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника ЗАД „Асет Иншурънс“ АД с вх. № 02-01-1512/14.09.2018 г.: 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 



 
Протокол № 2/18.09.2018 г. от работата на Комисия, назначена със Заповед № 251/17.09.2018 г. на изпълнителния 

директор на ДП БСТ 

 
стр. 8 

  

1. Опис на представените документи – оригинал, попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващи участника лица; 

2. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и е подписан от представляващи участника лица; 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), 

представен на неизтриваем магнитен носител - оригинал, попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирано съответствие с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника, 

поставени от възложителя; документът е подписан с електронен подпис от всички 

задължени по закон лица. 

 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника ЗАД „Асет Иншурънс“ АД с поставените 

от възложителя изисквания - за лично състояние и за подбор, бе установено че същият 

е представил 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. 

 

5. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника ЗК „Лев Инс“ АД с вх. № 02-01-1513/14.09.2018 г.: 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Опис на представените документи – оригинал, попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващото участника упълномощено лице; 

2. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и е подписан от представляващото участника 

упълномощено лице; 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), 

представен на неизтриваем магнитен носител - оригинал, попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирано съответствие с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника, 

поставени от възложителя; документът е подписан с електронен подпис от всички 

задължени лица.  

4. Към документите в тази папка са представени и копия на документи заверени за 

вярност с оригинала, които са неизискуеми на този етап, а именно: Удостоверение 

за актуално състояние от АВ при МП; 17 бр. документа относно търговската 

регистрация на участника; Разрешение и допълнителни решения към него за 

извършване на застрахователна дейност, издадени съответно от НСЗ към МС и КФН 

– 3 бр.  

 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника ЗК „Лев Инс“ АД с поставените от 
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възложителя изисквания - за лично състояние и за подбор, бе установено че същият е 

представил 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. 

 

VII. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор от офертите на участниците, подадени за участие в обособена 

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

постъпления от ДП БСТ“: 

 

1. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД с вх. № 02-01-

1505/14.09.2018 г.:  

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Опис на представените документи – оригинал, попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващото участника упълномощено лице; 

2. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и е подписан от представляващото участника 

упълномощено лице; 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), 

представен на неизтриваем магнитен носител - оригинал, попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирано съответствие с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника, 

поставени от възложителя; документът е подписан с електронен подпис от всички 

задължени лица.  

4. Декларация за превод в оригинал; 

5. Към документите в тази папка са представени и копия на документи заверени за 

вярност с оригинала, които са неизискуеми на този етап, а именно: Удостоверение 

за актуално състояние от АВ при МП; Карта за идентификация БУЛСТАТ; 

Идентификация по ЗДДС; Разрешение и допълнение към него за извършване на 

застрахователна дейност, издадени от КФН; Такса за платен лиценз за 2018 г.   

 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ 

АД с поставените от възложителя изисквания - за лично състояние и за подбор, бе 

установено че същият е представил 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. 

 

2. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД с вх. № 02-01-1508/14.09.2018 г.: 
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Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Опис на представените документи – оригинал, попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващи участника лица; 

2. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и е подписан от представляващи участника лица; 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), 

представен на неизтриваем магнитен носител - оригинал, попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирано съответствие с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника, 

поставени от възложителя; документът е подписан с електронен подпис от всички 

задължени по закон лица. 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД с 

поставените от възложителя изисквания - за лично състояние и за подбор, бе 

установено че същият е представил 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. 

 

3. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника ЗАД „Асет Иншурънс“ АД с вх. № 02-01-1512/14.09.2018 г.: 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Опис на представените документи – оригинал, попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващи участника лица; 

2. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и е подписан от представляващи участника лица; 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), 

представен на неизтриваем магнитен носител - оригинал, попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирано съответствие с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника, 

поставени от възложителя; документът е подписан с електронен подпис от всички 

задължени по закон лица. 

 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника ЗАД „Асет Иншурънс“ АД с поставените 

от възложителя изисквания - за лично състояние и за подбор, бе установено че същият 

е представил 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. 
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VIII. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор от офертите на участниците, подадени за участие в обособена 

позиция № 5: „Застраховане срещу рискове, свързани с автомобилите, 

стопанисвани от ДП БСТ“: 

 

1. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД с вх. № 02-01-

1505/14.09.2018 г.:  

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Опис на представените документи – оригинал, попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващото участника упълномощено лице; 

2. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и е подписан от представляващото участника 

упълномощено лице; 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), 

представен на неизтриваем магнитен носител - оригинал, попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирано съответствие с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника, 

поставени от възложителя; документът е подписан с електронен подпис от всички 

задължени лица.  

4. Декларация за превод в оригинал; 

5. Към документите в тази папка са представени и копия на документи заверени за 

вярност с оригинала, които са неизискуеми на този етап, а именно: Удостоверение 

за актуално състояние от АВ при МП; Карта за идентификация БУЛСТАТ; 

Идентификация по ЗДДС; Разрешение и допълнение към него за извършване на 

застрахователна дейност, издадени от КФН; Такса за платен лиценз за 2018 г.   

 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ 

АД с поставените от възложителя изисквания - за лично състояние и за подбор, бе 

установено че същият е представил 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. 

 

2. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД с вх. № 02-01-1508/14.09.2018 г.: 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Опис на представените документи – оригинал, попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващи участника лица; 
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2. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и е подписан от представляващи участника лица; 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), 

представен на неизтриваем магнитен носител - оригинал, попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирано съответствие с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника, 

поставени от възложителя; документът е подписан с електронен подпис от всички 

задължени по закон лица. 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД с 

поставените от възложителя изисквания - за лично състояние и за подбор, бе 

установено че същият е представил 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. 

 

3. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника ЗАД „Асет Иншурънс“ АД с вх. № 02-01-1512/14.09.2018 г.: 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Опис на представените документи – оригинал, попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващи участника лица; 

2. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и е подписан от представляващи участника лица; 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), 

представен на неизтриваем магнитен носител - оригинал, попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирано съответствие с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника, 

поставени от възложителя; документът е подписан с електронен подпис от всички 

задължени по закон лица. 

 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника ЗАД „Асет Иншурънс“ АД с поставените 

от възложителя изисквания - за лично състояние и за подбор, бе установено че същият 

е представил 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. 
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Поради липса на оферти подадени за участие в настоящата процедура по всяка от 

обособените й позиции, в които да е констатирано липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията няма да изпраща 

протокола на участниците, нито ще публикува същия на този етап в профила на купувача. 

Тъй като комисията не е установили наличие на оферти в настоящата процедура, по която 

и да е от обособените й позиции, които да не отговарят на изискванията за лично състояние 

и на критериите за подбор, то тя пристъпва към разглеждане техническите предложения от 

офертата на участниците в процедурата по съответни обособени позиции и проверка за 

тяхното съответствие с изискванията на техническите спецификации от документацията за 

участие: 

 

IX. Разглеждане на техническите предложения от офертите на участниците, 

подадени за участие в обособена позиция № 1 „Застраховане срещу рискове, 

свързани със здравето на служителите на ДП БСТ“ и проверка за тяхното 

съответствие с изискванията на техническите спецификации от 

документацията за участие: 

 

1. Разглеждане на техническото предложение от офертата на участника ЖЗК 

„Съгласие“ АД с вх. № 02-01-1349/17.08.2018 г. и проверка за неговото съответствие 

с предварително обявените условия: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

2.1. 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: Предложено е от участника да организира и изпълни 

поръчката съгласно посочените в документацията технически спецификации, като са 

посочени всички съществени елементи на застраховката, но не е предложено покриване на 

допълни рискове; декларирано е съгласие в изискванията, поставени от възложителя 

направени са предложения за: териториално покритие - на територията на Р България, срок 

на действие на застраховката – 2 години, след изтичане на 10 дни от сключване на договор, 

срок за изплащане на дължимите по застраховката обезщетения, след представяне на 

изискуемите се документи  - 10 работни дни, няма предложени бонуси (преференции); 

представен е Списък на офиси за представяне на документите по искане за обезщетение; 

представени са Общи условия на застраховката „Злополука“ и Специални условия на 

застраховката „Трудова злополука“. 

2.2. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – оригинал 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващи участника лица; 

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

Документацията за участие и подписана от представляващи участника лица; 

2.4. 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  – 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващи участника лица. 
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От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на участника 

ЖЗК „Съгласие“ АД, подадена за участие в обособена позиция № 1 съответства на 

изискванията на техническите спецификации от документацията за участие 

поставени по обособена позиция № 1. 

 

2. Разглеждане на техническото предложение от офертата на участника ЗАД 

„Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД с вх. № 02-01-1505/14.09.2018 г. и проверка 

за неговото съответствие с предварително обявените условия: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

2.1. 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: Предложено е от участника да организира и изпълни 

поръчката съгласно посочените в документацията технически спецификации, като са 

посочени всички съществени елементи на застраховката, прилаганите от застрахователя 

общи и специални условия, но не е предложено покриване и на допълни рискове; 

декларирано е съгласие в изискванията, поставени от възложителя направени са 

предложения за: териториално покритие - на територията на Р България и навсякъде където 

застрахованите лица изпълняват служебните си задължения, при условие че съответните 

служители са командировани по надлежния ред, срок на действие на застраховката – 2 

години, след изтичане на 1 ден от сключване на договор, срок за изплащане на дължимите 

по застраховката обезщетения, след представяне на изискуемите се документи  - 10 работни 

дни, няма предложени бонуси (преференции); посочени са офисите за представяне на 

документите по искане за обезщетение и представен Списък на представителствата на 

застрахователя; посочена от участника е и друга информация, пряко свързана с изпълнение 

предмета на поръчката; представени са като приложение Общи условия на застраховката 

„Трудова злополука“; 

2.2. пълномощно за лице, упълномощено да представлява участника в процедурата, в т.ч. 

да подписва офертата – 2 бр., нотариално заверен препис; 

2.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – оригинал 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващото участника упълномощено лице; 

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

Документацията за участие и подписана от представляващото участника упълномощено 

лице; 

2.5. 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  – 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващи участника лица – 6 бр. 

2.6. представени са неизискуеми други документи – декларация за неизползване на 

подизпълнител, неприлагане на франшиз, приемане на условията в поръчката и срок за 

изпълнение – оригинал; удостоверение за администратор на лични данни – копие, заверено 

за вярност с оригинала. 
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От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на участника ЗАД 

„Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, подадена за участие в обособена позиция № 1 

съответства на изискванията на техническите спецификации от документацията за 

участие поставени по обособена позиция № 1. 

 

3. Разглеждане на техническото предложение от офертата на участника ЗАД 

„Армеец“ АД с вх. № 02-01-1506/14.09.2018 г. и проверка за неговото съответствие 

с предварително обявените условия: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

2.1. 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: Предложено е от участника да организира и изпълни 

поръчката съгласно посочените в документацията технически спецификации, като са 

посочени всички съществени елементи на застраховката, но не е предложено покриване и 

на допълни рискове; декларирано е съгласие в изискванията, поставени от възложителя 

направени са предложения за: териториално покритие - на територията на Р България, срок 

на действие на застраховката – 2 години, след изтичане на 5 дни от сключване на договор, 

срок за изплащане на дължимите по застраховката обезщетения, след представяне на 

изискуемите се документи  - 10 работни дни, няма предложени бонуси (преференции); 

представен е Списък на офиси за представяне на документите по искане за обезщетение; 

представени са като приложение описание на съществените елементи на застраховката, 

както и на прилаганите от застрахователя общи и специални условия, Общи условия на 

застраховката „Злополука и Заболяване“, Наредба за задължителното застраховане на 

работниците и служителите за риска „Трудова злополука“. 

2.2. пълномощно за лице, упълномощено да представлява участника в процедурата, в т.ч. 

да подписва офертата – 1 бр., нотариално заверен препис; 

2.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – оригинал 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващото участника упълномощено лице; 

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

Документацията за участие и подписана от представляващото участника упълномощено 

лице; 

2.5. 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  – 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващото участника упълномощено лице. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на участника ЗАД 

„Армеец“ АД, подадена за участие в обособена позиция № 1 съответства на 

изискванията на техническите спецификации от документацията за участие 

поставени по обособена позиция № 1. 
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4. Разглеждане на техническото предложение от офертата на участника ЗАД „ОЗК - 

Застраховане“ АД с вх. № 02-01-1508/14.09.2018 г. и проверка за неговото 

съответствие с предварително обявените условия: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

2.1. 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: Предложено е от участника да организира и изпълни 

поръчката съгласно посочените в документацията технически спецификации, като са 

посочени всички съществени елементи на застраховката, като е предложено покриване на 

допълни рискове; декларирано е съгласие в изискванията, поставени от възложителя 

направени са предложения за: териториално покритие - на територията на Р България, срок 

на действие на застраховката – 2 години, след изтичане на 5 дни от сключване на договор, 

срок за изплащане на дължимите по застраховката обезщетения, след представяне на 

изискуемите се документи  - 5 работни дни, предложени бонуси (преференции): няма; 

описани са офисите за представяне на документите по искане за обезщетение; представени 

са Изчерпателно описание относно съществените елементи на застраховката, както и на 

прилаганите от застрахователя общи и специални условия, Общи условия на застраховката 

„Злополука“, Наредба за задължителното застраховане на работниците и служителите за 

риска „Трудова злополука“. 

2.2. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – оригинал 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващи участника лица; 

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

Документацията за участие и подписана от представляващи участника лица; 

2.4. 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  – 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващи участника лица. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на участника ЗАД 

„ОЗК - Застраховане“ АД, подадена за участие в обособена позиция № 1 съответства 

на изискванията на техническите спецификации от документацията за участие 

поставени по обособена позиция № 1.. 

 

5. Разглеждане на техническото предложение от офертата на участника ЗАД „Асет 

Иншурънс“ АД с вх. № 02-01-1512/14.09.2018 г. и проверка за неговото съответствие 

с предварително обявените условия: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

2.1. предложение за изпълнение на поръчката – оригинал и на CD, попълнено съобразно 

образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации 
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и изисквания на възложителя: Предложено е от участника да организира и изпълни 

поръчката съгласно посочените в документацията технически спецификации, като са 

посочени всички съществени елементи на застраховката, и на прилаганите от 

застрахователя общи и специални условия, като е предложено покриване на допълни 

рискове; декларирано е съгласие в изискванията, поставени от възложителя направени са 

предложения за: териториално покритие - на територията на Р България и в чужбина за 

допълнителното предложено покритие – застраховка Помощ при пътуване в чужбина, срок 

на действие на застраховката – 2 години, след изтичане на 5 дни от сключване на договор, 

срок за изплащане на дължимите по застраховката обезщетения, след представяне на 

изискуемите се документи  - 5 работни дни, предложени бонуси (преференции): застраховка 

помощ при пътуване в чужбина; описани са офисите за представяне на документите по 

искане за обезщетение; представени са Общи условия на застраховката „Злополука“, 

Специални условия на задължителната  застраховка „Трудова злополука“ и Общи условия 

по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“. 

2.2. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – оригинал 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващи участника лица; 

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

Документацията за участие и подписана от представляващи участника лица; 

2.4. 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  – 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващи участника лица. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на участника ЗАД 

„Асет Иншурънс“ АД, подадена за участие в обособена позиция № 1 съответства на 

изискванията на техническите спецификации от документацията за участие 

поставени по обособена позиция № 1. 

 

6. Разглеждане на техническото предложение от офертата на участника ЗК „Лев Инс“ 

АД с вх. № 02-01-1513/14.09.2018 г. и проверка за неговото съответствие с 

предварително обявените условия: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

2.1. 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: Предложено е от участника да организира и изпълни 

поръчката съгласно посочените в документацията технически спецификации, като са 

посочени всички съществени елементи на застраховката, и на прилаганите от 

застрахователя общи и специални условия, но не е предложено покриване и на допълни 

рискове; декларирано е съгласие в изискванията, поставени от възложителя направени са 

предложения за: териториално покритие - на територията на Р България, срок на действие 

на застраховката – 2 години, от сключване на договор, срок за изплащане на дължимите по 

застраховката обезщетения, след представяне на изискуемите се документи  - 9 работни 
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дни, няма предложени бонуси (преференции); представена е друга информация, пряко 

свързана с изпълнението на предмета на поръчката; представен е Списък на офиси за 

представяне на документите по искане за обезщетение; представени са Специални условия 

за задължителната застраховка „Трудова злополука“. 

2.2. пълномощно за лице, упълномощено да представлява участника в процедурата, в т.ч. 

да подписва офертата – 1 бр., нотариално заверен препис; 

2.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – оригинал 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващото участника упълномощено лице; 

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

Документацията за участие и подписана от представляващото участника упълномощено 

лице; 

2.5. 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  – 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващото участника упълномощено лице. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на участника ЗК 

„Лев Инс“ АД, подадена за участие в обособена позиция № 1 съответства на 

изискванията на техническите спецификации от документацията за участие 

поставени по обособена позиция № 1. 

 

7. Разглеждане на техническото предложение от офертата на участника „ДЗИ-Общо 

застраховане“ ЕАД с вх. № 02-01-1514/14.09.2018 г. и проверка за неговото 

съответствие с предварително обявените условия: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

2.1. 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: Предложено е от участника да организира и изпълни 

поръчката съгласно посочените в документацията технически спецификации, като са 

посочени всички съществени елементи на застраховката,  на прилаганите от застрахователя 

общи и специални условия, като е предложено покриване и на допълни рискове; 

декларирано е съгласие в изискванията, поставени от възложителя направени са 

предложения за: териториално покритие - на територията на Р България, срок на действие 

на застраховката – 2 години, след изтичане на 1 ден от сключване на договор, срок за 

изплащане на дължимите по застраховката обезщетения, след представяне на изискуемите 

се документи  - 7 работни дни, няма предложени бонуси (преференции); представена е друга 

информация, пряко свързана с изпълнението на предмета на поръчката; представен е 

Списък на офиси за представяне на документите по искане за обезщетение; представени са 

условия на застраховките „Злополука и Заболяване“. 

2.2. пълномощно за лице, упълномощено да представлява участника в процедурата, в т.ч. 

да подписва офертата – 1 бр., нотариално заверен препис; 
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2.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – оригинал 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващи участника лица; 

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

Документацията за участие и подписана от представляващи участника лица; 

2.5. 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  – 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващи участника лица. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на участника 

„ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД, подадена за участие в обособена позиция № 1 

съответства на изискванията на техническите спецификации от документацията за 

участие поставени по обособена позиция № 1. 

 

 

X. Разглеждане на техническите предложения от офертите на участниците, 

подадени за участие в обособена позиция № 3 „Застраховане срещу рискове, 

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

и проверка за тяхното съответствие с изискванията на техническите 

спецификации от документацията за участие: 

 

1. Разглеждане на техническото предложение от офертата на участника ЗАД 

„Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД с вх. № 02-01-1505/14.09.2018 г. и проверка 

за неговото съответствие с предварително обявените условия: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

2.1. 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: Предложено е от участника да организира и изпълни 

поръчката съгласно посочените в документацията технически спецификации, като са 

посочени всички съществени елементи на застраховката, прилаганите от застрахователя 

общи и специални условия, но не е предложено покриване и на допълни рискове; посочени 

са изключенията от покритите рискове; декларирано е съгласие в изискванията, поставени 

от възложителя, направени са предложения за: срок на действие на застраховката – 2 

години, след изтичане на 10 дни от сключване на договор, срок за изплащане на дължимите 

по застраховката обезщетения, след представяне на изискуемите се документи  - 10 работни 

дни, заплащане на възложителя на бонус, изразен в процент от положителния финансов 

резултат, неприлагане на самоучастие на възложителя и лицата, в полза на които е 

застраховката; няма предложени бонуси (преференции); посочени са офисите за 

представяне на документите по искане за обезщетение и е представен Списък на 

представителствата на застрахователя; посочена от участника е и друга информация, пряко 

свързана с изпълнение предмета на поръчката; представени са като приложение Общи 
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условия на комбинирана  застрахователна полица „Имущество“, Списък на сградите, 

подлежащи на застраховане; 

2.2. пълномощно за лице, упълномощено да представлява участника в процедурата, в т.ч. 

да подписва офертата – 2 бр., нотариално заверен препис; 

2.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – оригинал 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващото участника упълномощено лице; 

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

Документацията за участие и подписана от представляващото участника упълномощено 

лице; 

2.5. 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  – 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващи участника лица – 6 бр. 

2.6. представени са неизискуеми други документи – декларация за неизползване на 

подизпълнител, неприлагане на франшиз, приемане на условията в поръчката и срок за 

изпълнение – оригинал; удостоверение за администратор на лични данни – копие, заверено 

за вярност с оригинала. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на участника ЗАД 

„Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, подадена за участие в обособена позиция № 3 

съответства на изискванията на техническите спецификации от документацията за 

участие поставени по обособена позиция № 3. 

 

2. Разглеждане на техническото предложение от офертата на участника ЗАД 

„Армеец“ АД с вх. № 02-01-1506/14.09.2018 г. и проверка за неговото съответствие 

с предварително обявените условия: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

2.1. 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: Предложено е от участника да организира и изпълни 

поръчката съгласно посочените в документацията технически спецификации, като са 

посочени всички съществени елементи на застраховката, прилаганите от застрахователя 

общи и специални условия, но не е предложено покриване и на допълни рискове; посочени 

са изключенията от покритите рискове; декларирано е съгласие в изискванията, поставени 

от възложителя, направени са предложения за: срок на действие на застраховката – 2 

години, след изтичане на 5 дни от сключване на договор, срок за изплащане на дължимите 

по застраховката обезщетения, след представяне на изискуемите се документи  - 10 работни 

дни, заплащане на възложителя на бонус, изразен в процент от положителния финансов 

резултат, неприлагане на самоучастие на възложителя и лицата, в полза на които е 

застраховката; няма предложени бонуси (преференции); представени са като приложение 

Общи условия на застраховка „Индустриален пожар“, Списък на офисите на 
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застрахователя, описание на съществените елементи на застраховката, както и на 

прилаганите от застрахователя общи и специални условия; 

2.2. пълномощно за лице, упълномощено да представлява участника в процедурата, в т.ч. 

да подписва офертата – 1 бр., оригинал с нотариална заверка на подписи; 

2.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – оригинал 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващото участника упълномощено лице; 

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

Документацията за участие и подписана от представляващото участника упълномощено 

лице; 

2.5. 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  – 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващото участника упълномощено лице. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на участника ЗАД 

„Армеец“ АД, подадена за участие в обособена позиция № 3 съответства на 

изискванията на техническите спецификации от документацията за участие 

поставени по обособена позиция № 3. 

 

3. Разглеждане на техническото предложение от офертата на участника ЗАД „ОЗК - 

Застраховане“ АД с вх. № 02-01-1508/14.09.2018 г. и проверка за неговото 

съответствие с предварително обявените условия: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

2.1. 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: Предложено е от участника да организира и изпълни 

поръчката съгласно посочените в документацията технически спецификации, като са 

посочени всички съществени елементи на застраховката, но не е предложено покриване и 

на допълни рискове; посочени са изключенията от покритите рискове; декларирано е 

съгласие в изискванията, поставени от възложителя, направени са предложения за: срок на 

действие на застраховката – 2 години, след изтичане на 5 дни от сключване на договор, срок 

за изплащане на дължимите по застраховката обезщетения, след представяне на 

изискуемите се документи  - 5 работни дни, заплащане на възложителя на бонус, изразен в 

процент от положителния финансов резултат, неприлагане на самоучастие на възложителя 

и лицата, в полза на които е застраховката; няма предложени бонуси (преференции); 

посочени са офисите за представяне на документите по искане за обезщетение; представени 

са като приложение Изчерпателно описание относно съществените елементи на 

застраховката, както и на прилаганите от застрахователя общи и специални условия, Общи 

условия на застраховката „Пожар и природни бедствия“, секция I “Индустриален пожар“. 

2.2. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – оригинал 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващи участника лица; 
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2.3. декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващи участника лица; 

2.4. 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  – 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващи участника лица. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на участника ЗАД 

„ОЗК - Застраховане“ АД, подадена за участие в обособена позиция № 3 съответства 

на изискванията на техническите спецификации от документацията за участие 

поставени по обособена позиция № 3. 

 

4. Разглеждане на техническото предложение от офертата на участника ЗАД „Асет 

Иншурънс“ АД с вх. № 02-01-1512/14.09.2018 г. и проверка за неговото съответствие 

с предварително обявените условия: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

2.1. 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: Предложено е от участника да организира и изпълни 

поръчката съгласно посочените в документацията технически спецификации, като са 

посочени всички съществени елементи на застраховката, прилаганите от застрахователя 

общи и специални условия, но не е предложено покриване и на допълни рискове; посочени 

са изключенията от покритите рискове; декларирано е съгласие в изискванията, поставени 

от възложителя, направени са предложения за: срок на действие на застраховката – 2 

години, след изтичане на 5 дни от сключване на договор, срок за изплащане на дължимите 

по застраховката обезщетения, след представяне на изискуемите се документи  - 5 работни 

дни, заплащане на възложителя на бонус, изразен в процент от положителния финансов 

резултат, неприлагане на самоучастие на възложителя и лицата, в полза на които е 

застраховката; няма предложени бонуси (преференции), посочени са офисите за 

представяне на документите по искане за обезщетение; представени са като приложение 

Общи условия на комбинирана  застраховка „Пожар, природни бедствия и щети на 

имущество“; 

2.2. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – оригинал 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващи участника лица; 

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

Документацията за участие и подписана от представляващи участника лица; 

2.4. 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  – 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващи участника лица. 
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От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на участника ЗАД 

„Асет Иншурънс“ АД, подадена за участие в обособена позиция № 3 съответства на 

изискванията на техническите спецификации от документацията за участие 

поставени по обособена позиция № 3. 

 

5. Разглеждане на техническото предложение от офертата на участника ЗК „Лев Инс“ 

АД с вх. № 02-01-1513/14.09.2018 г. и проверка за неговото съответствие с 

предварително обявените условия: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

2.1. 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: Предложено е от участника да организира и изпълни 

поръчката съгласно посочените в документацията технически спецификации, като са 

посочени всички съществени елементи на застраховката, прилаганите от застрахователя 

общи и специални условия, предложено е покриване и на допълни рискове; посочени са 

изключенията от покритите рискове; декларирано е съгласие в изискванията, поставени от 

възложителя, направени са предложения за: срок на действие на застраховката – 2 години 

от сключване на договор, срок за изплащане на дължимите по застраховката обезщетения, 

след представяне на изискуемите се документи  - 9 работни дни, заплащане на възложителя 

на бонус, изразен в процент от положителния финансов резултат, неприлагане на 

самоучастие на възложителя и лицата, в полза на които е застраховката; няма предложени 

бонуси (преференции), представен е Списък на застрахователни офиси; посочена от 

участника е и друга информация, пряко свързана с изпълнение предмета на поръчката; 

представени са като приложение Комбинирани общи условия за застраховки „Пожар и 

природни бедствия“ и „Други вреди на имущество“ на юридически лица; 

2.2. пълномощно за лице, упълномощено да представлява участника в процедурата, в т.ч. 

да подписва офертата – 1 бр., нотариално заверен препис; 

2.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – оригинал 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващото участника упълномощено лице; 

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

Документацията за участие и подписана от представляващото участника упълномощено 

лице; 

2.5. 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  – 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващото участника упълномощено лице. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на участника ЗК 

„Лев Инс“ АД, подадена за участие в обособена позиция № 3 съответства на 
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изискванията на техническите спецификации от документацията за участие 

поставени по обособена позиция № 3. 

 

 

XI. Разглеждане на техническите предложения от офертите на участниците, 

подадени за участие в обособена позиция № 4: „Застраховане срещу рискове, 

свързани с пари, събирани като постъпления от ДП БСТ“ и проверка за 

тяхното съответствие с изискванията на техническите спецификации от 

документацията за участие: 

 

1. Разглеждане на техническото предложение от офертата на участника ЗАД 

„Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД с вх. № 02-01-1505/14.09.2018 г. и проверка 

за неговото съответствие с предварително обявените условия: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

2.1. 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: Предложено е от участника да организира и изпълни 

поръчката съгласно посочените в документацията технически спецификации, като са 

посочени всички съществени елементи на застраховката, прилаганите от застрахователя 

общи и специални условия; посочени са изключенията от покритите рискове; декларирано 

е съгласие в изискванията, поставени от възложителя, направени са предложения за: срок 

на действие на застраховката – 2 години, след изтичане на 10 дни от сключване на договор, 

срок за изплащане на дължимите по застраховката обезщетения, след представяне на 

изискуемите се документи  - 10 работни дни, неприлагане на самоучастие на възложителя 

и лицата, в полза на които е застраховката; няма предложени бонуси (преференции); 

посочени са офисите за представяне на документите по искане за обезщетение и е 

представен Списък на представителствата на застрахователя; посочена от участника е и 

друга информация, пряко свързана с изпълнение предмета на поръчката; представени са 

като приложение Общи условия на застраховка „Пари“; 

2.2. пълномощно за лице, упълномощено да представлява участника в процедурата, в т.ч. 

да подписва офертата – 2 бр., нотариално заверен препис; 

2.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – оригинал 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващото участника упълномощено лице; 

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

Документацията за участие и подписана от представляващото участника упълномощено 

лице; 

2.5. 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  – 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващи участника лица – 6 бр. 

2.6. представени са неизискуеми други документи – декларация за неизползване на 

подизпълнител, неприлагане на франшиз, приемане на условията в поръчката и срок за 

изпълнение – оригинал; удостоверение за администратор на лични данни – копие, заверено 

за вярност с оригинала. 
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От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на участника ЗАД 

„Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, подадена за участие в обособена позиция № 4 

съответства на изискванията на техническите спецификации от документацията за 

участие поставени по обособена позиция № 4. 

 

2. Разглеждане на техническото предложение от офертата на участника ЗАД „ОЗК - 

Застраховане“ АД с вх. № 02-01-1508/14.09.2018 г. и проверка за неговото 

съответствие с предварително обявените условия: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

2.1. 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: Предложено е от участника да организира и изпълни 

поръчката съгласно посочените в документацията технически спецификации, като са 

посочени всички съществени елементи на застраховката, прилаганите от застрахователя 

общи и специални условия; посочени са изключенията от покритите рискове; декларирано 

е съгласие в изискванията, поставени от възложителя, направени са предложения за: срок 

на действие на застраховката – 2 години, след изтичане на 5 дни от сключване на договор, 

срок за изплащане на дължимите по застраховката обезщетения, след представяне на 

изискуемите се документи  - 5 работни дни, неприлагане на самоучастие на възложителя и 

лицата, в полза на които е застраховката; няма предложени бонуси (преференции); 

посочени са офисите за представяне на документите по искане за обезщетение; представени 

са като приложение Изчерпателно описание относно съществените елементи на 

застраховката, както и на прилаганите от застрахователя общи и специални условия, Общи 

условия на застраховката „Пожар и природни бедствия“, секция I “Индустриален пожар“; 

Общи условия по застраховка „Щети на имущество“, секция I „Кражба чрез взлом, 

вандализъм, въоръжен грабеж“ и секция II „Пари в каса и по време на превоз“. 

2.2. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – оригинал 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващи участника лица; 

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

Документацията за участие и подписана от представляващи участника лица; 

2.4. 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  – 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващи участника лица. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на участника ЗАД 

„ОЗК - Застраховане“ АД, подадена за участие в обособена позиция № 4 съответства 

на изискванията на техническите спецификации от документацията за участие 

поставени по обособена позиция № 4. 



 
Протокол № 2/18.09.2018 г. от работата на Комисия, назначена със Заповед № 251/17.09.2018 г. на изпълнителния 

директор на ДП БСТ 

 
стр. 26 

  

 

3. Разглеждане на техническото предложение от офертата на участника ЗАД „Асет 

Иншурънс“ АД с вх. № 02-01-1512/14.09.2018 г. и проверка за неговото съответствие 

с предварително обявените условия: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

2.1. 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: Предложено е от участника да организира и изпълни 

поръчката съгласно посочените в документацията технически спецификации, като са 

посочени всички съществени елементи на застраховката, прилаганите от застрахователя 

общи и специални условия; посочени са изключенията от покритите рискове; декларирано 

е съгласие в изискванията, поставени от възложителя, направени са предложения за: срок 

на действие на застраховката – 2 години, след изтичане на 5 дни от сключване на договор, 

срок за изплащане на дължимите по застраховката обезщетения, след представяне на 

изискуемите се документи  - 5 работни дни, неприлагане на самоучастие на възложителя и 

лицата, в полза на които е застраховката; няма предложени бонуси (преференции); 

посочени са офисите за представяне на документите по искане за обезщетение; представени 

са като приложение Общи условия по комбинирана застраховка „Пожар, природни 

бедствия и щети на имущество“, Специални условия за застраховане на пари; 

2.2. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – оригинал 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващи участника лица; 

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

Документацията за участие и подписана от представляващи участника лица; 

2.4. 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  – 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващи участника лица. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на участника ЗАД 

„Асет Иншурънс“ АД, подадена за участие в обособена позиция № 4 съответства на 

изискванията на техническите спецификации от документацията за участие 

поставени по обособена позиция № 4. 

 

XII. Разглеждане на техническите предложения от офертите на участниците, 

подадени за участие в обособена позиция № 5 „Застраховане срещу рискове, 

свързани с автомобилите, стопанисвани от ДП БСТ“ и проверка за тяхното 

съответствие с изискванията на техническите спецификации от 

документацията за участие: 

 

1. Разглеждане на техническото предложение от офертата на участника ЗАД 

„Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД с вх. № 02-01-1505/14.09.2018 г. и проверка 

за неговото съответствие с предварително обявените условия: 
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Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

2.1. 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: Предложено е от участника да организира и изпълни 

поръчката съгласно посочените в документацията технически спецификации, като са 

посочени всички съществени елементи на застраховката, прилаганите от застрахователя 

общи и специални условия; посочен е срок на валидност на застрахователна полица; 

посочени са офисите за представяне на документите по искане за обезщетение и е 

представен Списък на представителствата на застрахователя; декларирано е съгласие в 

изискванията, поставени от възложителя, не се предлагат допълнително покрити рискове за 

застраховка „Каско“ на МПС, направени са предложения за: срок за изплащане на 

дължимите по застраховката обезщетения, след представяне на изискуемите се документи  

- 10 работни дни /и при трите застраховки и различни хипотези, изискани с образеца на 

техническо предложение/, заплащане на възложителя на бонус, изразен в процент от 

положителния финансов резултат при застраховка „Каско“ на МПС; описано е 

застрахователното покритие при застраховка „Злополука“ на местата в МПС и е направено 

предложение за определяне на обезщетенията за застраховка „Злополука” на местата в 

МПС; посочена от участника е и друга информация, пряко свързана с изпълнение предмета 

на поръчката; представени са като приложение Списък на автомобилите, обект на 

застраховане, Списък на сервизите, с които участникът има сключен договор за извършване 

на автосервизни услуги, извлечение от кодекса за застраховане; Общи условия „Злополука 

на лицата в МПС“, Специални условия „Злополука на лицата в МПС“; Общи условия 

„Булстрад Каско Стандарт“; Специални условия „Булстрад Каско Стандарт“; 

2.2. пълномощно за лице, упълномощено да представлява участника в процедурата, в т.ч. 

да подписва офертата – 2 бр., нотариално заверен препис; 

2.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – оригинал 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващото участника упълномощено лице; 

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

Документацията за участие и подписана от представляващото участника упълномощено 

лице; 

2.5. 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  – 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващи участника лица – 6 бр. 

2.6. представени са неизискуеми други документи – декларация за неизползване на 

подизпълнител, неприлагане на франшиз, приемане на условията в поръчката и срок за 

изпълнение – оригинал; удостоверение за администратор на лични данни – копие, заверено 

за вярност с оригинала. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на участника ЗАД 

„Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, подадена за участие в обособена позиция № 5 
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съответства на изискванията на техническите спецификации от документацията за 

участие поставени по обособена позиция № 5. 

 

2. Разглеждане на техническото предложение от офертата на участника ЗАД „ОЗК - 

Застраховане“ АД с вх. № 02-01-1508/14.09.2018 г. и проверка за неговото 

съответствие с предварително обявените условия: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

2.1. 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: Предложено е от участника да организира и изпълни 

поръчката съгласно посочените в документацията технически спецификации, като са 

посочени всички съществени елементи на застраховката; посочен е срок на валидност на 

застрахователна полица; посочени са офисите за представяне на документите по искане за 

обезщетение; декларирано е съгласие в изискванията, поставени от възложителя, предлагат 

се 8 бр. допълнително покрити рискове за застраховка „Каско“ на МПС; направени са 

предложения за: срок за изплащане на дължимите по застраховката обезщетения, след 

представяне на изискуемите се документи - при кражба (грабеж) или пожар на цял 

автомобил 10 работни дни, а  при всички останали застраховки и съответни хипотези, 

изискани с образеца на техническо предложение/ - 5 работни дни, заплащане на 

възложителя на бонус, изразен в процент от положителния финансов резултат при 

застраховка „Каско“ на МПС; описано е застрахователното покритие при застраховка 

„Злополука“ на местата в МПС и е направено предложение за определяне на обезщетенията 

за застраховка „Злополука” на местата в МПС; представени са като приложение 

Изчерпателно описание относно съществените елементи на застраховката, както и на 

прилаганите от застрахователя общи и специални условия, Общи условия на застраховката 

„Каско на СПС“; Общи условия по застраховка „Злополука“, секция III „Злополука на 

местата в МПС“; Общи условия по застраховка „Гражданска отговорност на 

автомобилистите“. 

2.2. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – оригинал 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващи участника лица; 

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

Документацията за участие и подписана от представляващи участника лица; 

2.4. 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  – 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващи участника лица. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на участника ЗАД 

„ОЗК - Застраховане“ АД, подадена за участие в обособена позиция № 5 съответства 

на изискванията на техническите спецификации от документацията за участие 

поставени по обособена позиция № 5. 
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3. Разглеждане на техническото предложение от офертата на участника ЗАД „Асет 

Иншурънс“ АД с вх. № 02-01-1512/14.09.2018 г. и проверка за неговото съответствие 

с предварително обявените условия: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

2.1. 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: Предложено е от участника да организира и изпълни 

поръчката съгласно посочените в документацията технически спецификации, като са 

посочени всички съществени елементи на застраховката, прилаганите от застрахователя 

общи и специални условия; посочен е срок на валидност на застрахователна полица; 

посочени са офисите за представяне на документите по искане за обезщетение; декларирано 

е съгласие в изискванията, поставени от възложителя, не се предлагат допълнително 

покрити рискове за застраховка „Каско“ на МПС, направени са предложения за: срок за 

изплащане на дължимите по застраховката обезщетения, след представяне на изискуемите 

се документи  - 10 работни дни /и при трите застраховки и различни хипотези, изискани с 

образеца на техническо предложение/, заплащане на възложителя на бонус, изразен в 

процент от положителния финансов резултат при застраховка „Каско“ на МПС; описано е 

застрахователното покритие при застраховка „Злополука“ на местата в МПС и е направено 

предложение за определяне на обезщетенията за застраховка „Злополука” на местата в 

МПС; представени са като приложение Общи условия по застраховка Каско на МПС и 

Общи условия по застраховка Злополука на лицата в МПС; 

2.2. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – оригинал 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващи участника лица; 

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

Документацията за участие и подписана от представляващи участника лица; 

2.4. 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  – 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващи участника лица. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на участника ЗАД 

„Асет Иншурънс“ АД, подадена за участие в обособена позиция № 5 съответства на 

изискванията на техническите спецификации от документацията за участие 

поставени по обособена позиция № 5. 

 

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. 
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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 няма да се оценяват. 

  

XIII. Оценка на офертите на участниците, подадени за участие в обособена 

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

и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ“ по показателите, обхващащ 

параметри от техническите им предложения: 

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

посочил, че обществената поръчка по обособена позиция № 3, 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 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.  

Показатели за оценка – вид, точки и методика, посочени в Документацията за участие: 

„Участие на възложителя в положителния финансов резултат, по 

застраховката на имуществото (П2) – теглови коефициент (Т2) – 20 точки. Оценява се 

всяко предложено в процент участие на възложителя в положителния финансов резултат 

на тази застраховка при различните, посочени по-долу размери в проценти на квотата на 

щета /под квота на щета се разбира съотношението в процент между размера на 

платените премии, в т.ч. и тези по висящи (заявени, но още неизплатени) щети и размера 

на изплатените обезщетения/.  Точките по този показател се образуват като сбор от 

точките на следните подпоказатели: 

- % на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щетата над 15.01% (П2.1) - теглови коефициент (Т2.1) – 3т. 

- % на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щета между 10.01% и 15% (П2.2) - теглови коефициент (Т2.2) – 5т. 

- % на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щетата между 5.01% и 10% (П2.3) - теглови коефициент (Т2.3) – 7т. 

- % на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щетата между 0% до 5% (П2.4) - теглови коефициент (Т2.4) – 10т. 

 

Подпоказателите се изчисляват по формула, както следва: 

 

П2.1  = предложен от участника бонус в % х Т2.1 

  максимален размер бонус в % 

 

П2.2  = предложен от участника бонус в %х Т2.2 

  максимален размер бонус в % 

 

П2.3  = предложен от участника бонус в %х Т2.3 

  максимален размер бонус в % 

 

П2.4 = предложен от участника бонус в %х Т2.4 
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  максимален размер бонус в % 

 

Сборът от точките (П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4), дава стойността на показателя П2. 

 

Всички изчисления се извършват със закръгления до втория знак след десетичната 

запетая. 

 

 Допустимо самоучастие (П3) – теглови коефициент (Т3) – 25 точки - оценява се 

посочения размер в лева, с който възложителя участва при изплащане размера на 

обезщетението, т.нар. франшиз. 

В случай че даден участник е предложил стойност 0.00 лева или изрично е записал, че няма 

да се прилага самоучастие, то неговата оферта получава максималният брой точки, а за 

целите на оценява на офертите на останалите участници, предложението му ще бъде 

заместено с числото 0.01/ 

Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по 

следната формула – П3 = К3хТ3, където: 

К3 = Smin/So 

Smin – най-ниският предложен размер на самоучастие в лева при изпълнение 

предмета на поръчката по обособена позиция № 3 в офертите на участниците; 

Sо – предложен размер самоучатие при изпълнение предмета на поръчката по 

обособена позиция № 3 на оценяваната оферта; 

Т3 – теглови коефициент на показателя – 25 т. 

 

Всички изчисления се извършват със закръгления до втория знак след десетичната 

запетая.“ 

 

Предложения на участниците по показател Участие на възложителя в положителния 

финансов резултат, по застраховката на имуществото (П2) и неговите подпоказатели: 

- % на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щетата над 15.01% (П2.1); 

- % на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на щета 

между 10.01% и 15% (П2.2);  

- % на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щетата между 5.01% и 10% (П2.3);  

- % на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щетата между 0% до 5% (П2.4): 

 

1. Предложение на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, с оферта вх. № 02-01-

1505/14.09.2018 г.: 

- 3% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на щетата 

над 15.01% (П2.1); 

- 6% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на щета 

между 10.01% и 15% (П2.2);  

- 9% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на щетата 

между 5.01% и 10% (П2.3);  

- 12% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щетата между 0% до 5% (П2.4). 
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2. Предложение на ЗАД „Армеец“ АД, с оферта вх. № 02-01-1506/14.09.2018 г.:  

- 6% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на щетата 

над 15.01% (П2.1); 

- 10% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на щета 

между 10.01% и 15% (П2.2);  

- 15% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щетата между 5.01% и 10% (П2.3);  

- 25% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щетата между 0% до 5% (П2.4). 

 

3. Предложение на ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД, с оферта вх. № 02-01-1508/14.09.2018 г.: 

- 10% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щетата над 15.01% (П2.1); 

- 30% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на щета 

между 10.01% и 15% (П2.2);  

- 45% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щетата между 5.01% и 10% (П2.3);  

- 50% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щетата между 0% до 5% (П2.4). 

 

4. Предложение на ЗАД „Асет Иншурънс“ АД, с оферта вх. № 02-01-1512/14.09.2018 г.:  

- 10% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на щетата 

над 15.01% (П2.1); 

- 30% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на щета 

между 10.01% и 15% (П2.2);  

- 45% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щетата между 5.01% и 10% (П2.3);  

- 50% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щетата между 0% до 5% (П2.4) 

 

5. Предложение на ЗК „Лев Инс“ АД с оферта вх. № 02-01-1513/14.09.2018 г.:  

- 5% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на щетата 

над 15.01% (П2.1); 

- 10% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на щета 

между 10.01% и 15% (П2.3);  

- 20% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щетата между 5.01% и 10% (П2.4);  

- 30% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щетата между 0% до 5% (П2.5): 

 

Предложения на участниците по показател Допустимо самоучастие (П3): 

6. Предложение на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, с оферта вх. № 02-01-

1505/14.09.2018 г.: не се прилага самоучастие; 

 

7. Предложение на ЗАД „Армеец“ АД, с оферта вх. № 02-01-1506/14.09.2018 г.: не се 

прилага самоучастие;  
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8. Предложение на ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД, с оферта вх. № 02-01-1508/14.09.2018 г.: 

не се прилага самоучастие;  
 

9. Предложение на ЗАД „Асет Иншурънс“ АД, с оферта вх. № 02-01-1512/14.09.2018 г.: не 

се прилага самоучастие;  
 

10. Предложение на ЗК „Лев Инс“ АД с оферта вх. № 02-01-1513/14.09.2018 г.: не се 

прилага самоучастие. 
 

 

11. Оценка на оферта на участника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД по 

показателя Участие на възложителя в положителния финансов резултат, по 

застраховката на имуществото (П2): 

 

П2.1  = 3 % х 3= 0.90 т. 

     10 % 

 

П2.2  = 6 %х 5= 1.00 т. 

     30 % 

 

П2.3  = 9 %х 7= 1.40 т. 

     45% 

 

П2.4 = 12 %х 10= 2.40 т. 

     50% 

 

П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4 = 0.90+1.00+1.40+2.40=5.70 т. 
 

12. Оценка на оферта на участника ЗАД „Армеец“ АД по показателя Участие на 

възложителя в положителния финансов резултат, по застраховката на 

имуществото (П2): 

 

П2.1  =  6% х 3= 1.80 т. 

     10 % 

 

П2.2  = 10 %х 5= 1.67 т. 

     30 % 

 

П2.3  = 15 %х 7= 2.33 т. 

     45% 

 

П2.4 = 25 %х 10= 5.00 т. 

     50% 

 

П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4 = 1.80+1.67+2.33+5.00=10.80 т. 
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13. Оценка на оферта на участника ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД по показателя 

Участие на възложителя в положителния финансов резултат, по застраховката на 

имуществото (П2): 

 

П2.1  =  10% х 3= 3.00 т. 

     10 % 

 

П2.2  = 30%х 5= 5.00 т. 

     30 % 

 

П2.3  = 45%х 7= 7.00 т. 

     45% 

 

П2.4 = 50 %х 10= 10.00 т. 

     50% 

 

П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4 = 3.00+5.00+7.00+10.00=25.00 т. 

 

14. Оценка на оферта на участника ЗАД „Асет Иншурънс“ АД по показателя Участие 

на възложителя в положителния финансов резултат, по застраховката на 

имуществото (П2): 

 

П2.1  =  10% х 3= 3.00 т. 

     10 % 

 

П2.2  = 30%х 5= 5.00 т. 

     30 % 

 

П2.3  = 45%х 7= 7.00 т. 

     45% 

 

П2.4 = 50 %х 10= 10.00 т. 

     50% 

П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4 = 3.00+5.00+7.00+10.00=25.00 т. 

 

15. Оценка на оферта на участника ЗК „Лев Инс“ АД по показателя Участие на 

възложителя в положителния финансов резултат, по застраховката на 

имуществото (П2): 

 

П2.1  = 5 % х 3= 1.50 т. 

     10 % 

 

П2.2  = 10 %х 5= 1.67 т. 

     30 % 

 

П2.3  = 20%х 7= 3.11 т. 

     45% 
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П2.4 = 30%х 10= 6.00 т. 

     50% 

 

П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4 = 1.50+1.67+3.11+6.00=12.28 т. 
 

 

16. Оценка на оферта на участника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД по 

показателя Допустимо самоучастие (П3) = 25 т. 

17. Оценка на оферта на участника ЗАД „Армеец“ АД по показателя Допустимо 

самоучастие (П3) = 25 т. 

18. Оценка на оферта на участника ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД по показателя 

Допустимо самоучастие (П3) = 25 т. 

19. Оценка на оферта на участника ЗАД „Асет Иншурънс“ АД по показателя 

Допустимо самоучастие (П3) = 25 т. 

20. Оценка на оферта на участника ЗК „Лев Инс“ АД по показателя Допустимо 

самоучастие (П3) = 25 т. 

 

 

XIV. Оценка на офертите на участниците, подадени за участие в обособена 

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

постъпления от ДП БСТ“ по показателите, обхващащ параметри от 

техническите им предложения: 

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

посочил, че обществената поръчка по обособена позиция № 4, 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 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.  

Показатели за оценка – вид, точки и методика, посочени в Документацията за участие: 

„Допустимо самоучастие (П2) – теглови коефициент (Т2) – 40 точки - оценява се 

посочения размер в лева, с който възложителя участва при изплащане размера на 

обезщетението, т.нар. франшиз. 

В случай че даден участник е предложил стойност 0.00 лева или изрично е записал, че 

няма да се прилага самоучастие, то неговата оферта получава максималният брой 

точки, а за целите на оценява на офертите на останалите участници, предложението 

му ще бъде заместено с числото 0.01. 

Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по 

следната формула – П2 = К2хТ2, където: 

К2 = Smin/So 

Smin – най-ниският предложен размер на самоучастие в лева при изпълнение 

предмета на поръчката по обособена позиция № 4 в офертите на участниците; 

Sо – предложен размер самоучастие при изпълнение предмета на поръчката по 

обособена позиция № 4 на оценяваната оферта; 

Т2 – теглови коефициент на показателя – 40 т. 
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Всички изчисления се извършват със закръгления до втория знак след десетичната 

запетая.“ 

Предложения на участниците по показател Допустимо самоучастие (П2): 

1. Предложение на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, с оферта вх. № 02-01-

1505/14.09.2018 г.: не се прилага самоучастие; 

 

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

не се прилага самоучастие;  
 

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

се прилага самоучастие.  

 

4. Оценка на оферта на участника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД по 

показателя Допустимо самоучастие (П2) = 40 т. 

5. Оценка на оферта на участника ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД по показателя 

Допустимо самоучастие (П2) = 40 т. 

6. Оценка на оферта на участника ЗАД „Асет Иншурънс“ АД по показателя 

Допустимо самоучастие (П2) = 40 т. 

 

 

XV. Оценка на офертите на участниците, подадени за участие в обособена 

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

стопанисвани от ДП БСТ“ по показателите, обхващащ параметри от 

техническите им предложения: 

 

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

посочил, че обществената поръчка по обособена позиция № 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 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.  

Показатели за оценка – вид, точки и методика, посочени в Документацията за участие: 

„Участие на възложителя в положителния финансов резултат УПФР, по 

застраховка тип „Каско“ или еквивалент на МПС (П2) – теглови коефициент (Т2) – 40 

точки. Оценява се всяко предложено в процент участие на възложителя в положителния 

финансов резултат на тази застраховка при различните, посочени по-долу размери в 

проценти на квотата на щета /под квота на щета се разбира съотношението в процент 

между размера на платените премии, в т.ч. и тези по висящи (заявени, но още 

неизплатени) щети и размера на изплатените обезщетения/.  Точките по този показател 

се образуват като сбор от точките на следните подпоказатели: 

- % на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щетата над 20.01% (П2.1) - теглови коефициент (Т2.1) – 3т. 

- % на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щета между 15.01% и 20% (П2.2) - теглови коефициент (Т2.2) – 5т. 
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- % на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щета между 10.01% и 15% (П2.3) - теглови коефициент (Т2.3) – 7т. 

- % на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щетата между 5.01% и 10% (П2.4) - теглови коефициент (Т2.4) – 10т. 

- % на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щетата между 0% до 5% (П2.5) - теглови коефициент (Т2.5) – 15т. 

 

Точките по подпоказателите се изчисляват по формула, както следва: 

 

П2.1  = предложен от участника бонус в % х Т2.1 

  максимален размер бонус в % 

 

П2.2  = предложен от участника бонус в %х Т2.2 

  максимален размер бонус в % 

 

П2.3  = предложен от участника бонус в %х Т2.3 

  максимален размер бонус в % 

 

П2.4 = предложен от участника бонус в %х Т2.4 

  максимален размер бонус в % 
 

П2.5 = предложен от участника бонус в %х Т2.5 

  максимален размер бонус в % 

 

Сборът от точките (П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4+ П2.5), дава стойността на показателя П2. 

 

Всички изчисления се извършват със закръгления до втория знак след десетичната 

запетая.“ 

 

1. Предложение на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, с оферта вх. № 02-01-

1505/14.09.2018 г.: 

- 0% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щетата над 20.01% (П2.1) - теглови коефициент (Т2.1)  

- 90% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щета между 15.01% и 20% (П2.2) - теглови коефициент (Т2.2) 

- 95% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щета между 10.01% и 15% (П2.3) - теглови коефициент (Т2.3) 

- 96% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щетата между 5.01% и 10% (П2.4) - теглови коефициент (Т2.4)  

- 98% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щетата между 0% до 5% (П2.5) - теглови коефициент (Т2.5)  

 

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

г.: 

- 15% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щетата над 20.01% (П2.1) - теглови коефициент (Т2.1)  
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- 20% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щета между 15.01% и 20% (П2.2) - теглови коефициент (Т2.2) 

- 30% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щета между 10.01% и 15% (П2.3) - теглови коефициент (Т2.3) 

- 40% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щетата между 5.01% и 10% (П2.4) - теглови коефициент (Т2.4)  

- 50% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щетата между 0% до 5% (П2.5) - теглови коефициент (Т2.5)  

 

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

г.:  

- 0% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щетата над 20.01% (П2.1) - теглови коефициент (Т2.1)  

- 3% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щета между 15.01% и 20% (П2.2) - теглови коефициент (Т2.2) 

- 5% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щета между 10.01% и 15% (П2.3) - теглови коефициент (Т2.3) 

- 8% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щетата между 5.01% и 10% (П2.4) - теглови коефициент (Т2.4)  

- 10% на участие на възложителя в положителния финансов резултат при квота на 

щетата между 0% до 5% (П2.5) - теглови коефициент (Т2.5)  

 

4. Оценка на оферта на участника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД по 

показателя Участие на възложителя в положителния финансов резултат 

УПФР, по застраховка тип „Каско“ или еквивалент на МПС (П2): 

 

П2.1  = 0х 3 = 0 т. 

     15% 

 

П2.2  = 90х 5 = 5.00 т. 

     90% 

 

П2.3  = 95х 7 = 7.00 т. 

     95% 

 

П2.4 = 96х 10 = 10.00 т. 

     96% 
 

П2.5 = 98х 15 = 15.00 т. 

     98% 

 

П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4+ П2.5 =0+5.00+7.00+10.00+15.00 = 37.00 т. 

 

5. Оценка на оферта на участника ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД по показателя 

Участие на възложителя в положителния финансов резултат УПФР, по 

застраховка тип „Каско“ или еквивалент на МПС (П2): 
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П2.1  = 15х 3 = 3 т. 

     15% 

 

П2.2  = 20х 5 = 1.11 т. 

     90% 

 

П2.3  = 30х 7 = 2.21 т. 

     95% 

 

П2.4 = 40х 10 = 4.17 т. 

     96% 
 

П2.5 = 50х 15 = 7.65 т. 

     98% 

 

П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4+ П2.5 =3+1.11+2.21+4.17+7.65 = 18.14 т. 

 

6. Оценка на оферта на участника ЗАД „Асет Иншурънс“ АД по показателя 

Участие на възложителя в положителния финансов резултат УПФР, по 

застраховка тип „Каско“ или еквивалент на МПС (П2): 

 

П2.1  = 0х 3 = 0 т. 

     15% 

 

П2.2  = 3х 5 = 0.17 т. 

     90% 

 

П2.3  = 5х 7 = 0.37 т. 

     95% 

 

П2.4 = 8х 10 = 0.83 т. 

     96% 
 

П2.5 = 10х 15 = 1.53 т. 

     98% 

 

П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4+ П2.5 =0+0.17+0.37+0.83+1.53 = 2.90 т. 

 

След извършване на горното, комисията приключи настоящото заседание и 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 

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“; 
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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 възлага на г-жа Рада Гьонова – председател, да организира публикуване на 

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

 

Настоящият протокол, състоящ се от 40 страници, се състави и подписа днес: 18.09.2018 г. 

в 16.25 часа, от назначената със Заповед № 251/17.09.2018 г. на изпълнителния директор на 

ДП БСТ, комисия както следва: 

 

 

 

/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 
         


