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ПРОТОКОЛ № 3 

 

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, на 

основание чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 104, ал. 1 ЗОП и чл. 54, ал. 7 - ал. 13 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 03.10.2018 г. и започна своята работа в 11.00 часа по провеждане на публично 

заседание, на което да се да се обявят резултатите по обособени позиции III, IV и V, от 

оценяването на подадените за участие в настоящата процедура оферти по показателите, 

различни от ценовия, да се отворят и оповестят ценовите предложения на участниците по 

обособени позиции I, III, IV и V. Мястото, датата и часа на това публично състезание са 

конкретизирани в Протокол № 2/18.09.2018 г. и за което участниците са уведомени чрез 

публикуване на съобщение за това на 28.09.2018 г. на Профила на купувача на Възложителя 

/видно от приложената разпечатка/.  

 

XVI. Действия и констатации относно обявяване резултатите от оценяването на 

офертите на участниците, подадени по обособени позиции III, IV, V, по 

показателите различни от ценовия: 

На провежданото публично заседание не присъстват представители на участниците, подали 

оферти за участие в настоящата процедура, по която и да е обособена позиция /в т.ч. и по 

обособена позиция I/; не присъстват представители на средствата за масово осведомяване – 

обстоятелството е отразено в съответните присъствени списъци, изготвени за всяка от 

обособените позиции и приложен към настоящия протокол. 

Обявяване резултатите по обособена позиция III:  

1. 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): 5.70 т. 

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

възложителя в положителния финансов резултат, по застраховката на имуществото (П2): 

10.80 т. 
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3. Оценка на оферта на участника ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД по показателя Участие на 

възложителя в положителния финансов резултат, по застраховката на имуществото (П2): 

25.00 т. 

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

възложителя в положителния финансов резултат, по застраховката на имуществото (П2): 

25.00 т. 

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

в положителния финансов резултат, по застраховката на имуществото (П2): 12.28 т. 

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

показателя Допустимо самоучастие (П3) = 25 т. 

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

самоучастие (П3) = 25 т. 

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

самоучастие (П3) = 25 т. 

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

самоучастие (П3) = 25 т. 

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

(П3) = 25 т. 

 

Обявяване резултатите по обособена позиция IV: 

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

показателя Допустимо самоучастие (П2) = 40 т. 

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

Допустимо самоучастие (П2) = 40 т. 

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

самоучастие (П2) = 40 т. 

 

Обявяване резултатите по обособена позиция V: 
1. 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): 37.00 т. 

2. 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): 18.14 т. 

3. 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): 2.90 т. 

 

XVII. Действия и констатации относно отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения от офертите на участниците, подадени по обособени позиции I, 

III, IV, V: 

 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците и 

оповестяването им, по обособени позиции, по реда на подаване. Установено бе, че 
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пликовете с ценовите предложения са неотваряни и запечатани, така както на първото 

проведено публично заседание.  

 

Отваряне и оповестяване ценовите предложения по обособена позиция I: 

1. Ценово предложение на участника ЖЗК „Съгласие“ АД: 

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

2 години – 30 722.60 лева без ДДС, с вкл. ДЗП 

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

2. Ценово предложение на участника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД: 

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

2 години – 16265.52 лева без ДДС, с вкл. ДЗП 

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

3. Ценово предложение на участника ЗАД „Армеец“ АД: 

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

години – 41 565.84 лева без ДДС, с вкл. ДЗП  

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

4. Ценово предложение на участника ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД: 

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

2 години – 32 530 лева без ДДС, с вкл. ДЗП 

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

5. Ценово предложение на участника ЗАД „Асет Иншурънс“ АД: 

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

2 години – 79 527.48 лева без ДДС, с вкл. ДЗП 

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

6. Ценово предложение на участника ЗК „Лев Инс“ АД: 

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

2 години – 50 601. 89 лева без ДДС, с вкл. ДЗП 

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

7.  Ценово предложение на участника „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД: 

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

2 години – 34 156.98 лева без ДДС, с вкл. ДЗП 

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

 

Отваряне и оповестяване ценовите предложения по обособена позиция III: 
1. Ценово предложение на участника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД: 

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

2 години – 87 892.99 лева без ДДС, с вкл. ДЗП 

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

2. Ценово предложение на участника ЗАД „Армеец“ АД: 

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

2 години – 98 221.39 лева без ДДС, с вкл. ДЗП 

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

3. Ценово предложение на участника ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД: 

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

2 години – 43 118.68 лева без ДДС, с вкл. ДЗП 
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Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

4. Ценово предложение на участника ЗАД „Асет Иншурънс“ АД: 

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

2 години – 87 175.56 лева без ДДС, с вкл. ДЗП 

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

5. Ценово предложение на участника ЗК „Лев Инс“ АД: 

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

2 години – 71 749,43 лева без ДДС, с вкл. ДЗП 

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

 

Отваряне и оповестяване ценовите предложения по обособена позиция IV: 
 

1. Ценово предложение на участника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД: 

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

от 2 години – 38 952,58 лева без ДДС, с вкл. ДЗП 

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

2. Ценово предложение на участника ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД: 

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

2 години –  55 851,12 лева без ДДС, с вкл. ДЗП 

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

3. Ценово предложение на участника ЗАД „Асет Иншурънс“ АД: 

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

2 години – 38 101,78 лева без ДДС, с вкл. ДЗП 

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

 

Отваряне и оповестяване ценовите предложения по обособена позиция V: 
1. Ценово предложение на участника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД: 

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

от 2 години – 129 594. 58 лева без ДДС, с вкл. ДЗП 

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

2. Ценово предложение на участника ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД: 

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

2 години – 66 331.23 лева без ДДС, с вкл. ДЗП 

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

3. Ценово предложение на участника ЗАД „Асет Иншурънс“ АД: 

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

2 години – 129 108.69 лева без ДДС, с вкл. ДЗП 

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

 

С извършване на горните действия комисията приключи публичната част от заседанието си 

в 12.15 часа на 03.10.2018 г., след което в закрито заседание на 05.10.2018 г., започнало от 

09.00 часа, пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП 

представени от участниците в процедурата по съответните обособени позиции, за 

съответствие с изискванията на възложителя, оценка на ценовите предложения и класиране: 
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XVIII. Разглеждане на ценовите предложения от офертите на участниците 

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

здравето на служителите на ДП БСТ“ и преценка за наличие на основание 

за прилагане на чл. 72 ЗОП: 

 

1. Разглеждане на ценовото предложение на участника ЖЗК „Съгласие“ АД от 

оферта с вх. № 02-01-1349/17.08.2018 г.:  

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложението на участника относно предоставяне на услугите, 

предмет на поръчката по обособена позиция I, попълнено съобразно образеца от 

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

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката 

по обособена позиция I, с поставените от възложителя изисквания, бе установено че 

офертата на този участник, отговаря на предварително обявените финансови и ценови 

условия. 

 

2. Разглеждане на ценовото предложение на участника ЗАД „Булстрад Виена 

Иншурънс Груп“ АД от оферта с вх. № 02-01-1505/14.09.2018 г.:  

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложението на участника относно предоставяне на услугите, 

предмет на поръчката по обособена позиция I, попълнено съобразно образеца от 

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

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката 

по обособена позиция I, с поставените от възложителя изисквания, бе установено че 

офертата на този участник, отговаря на предварително обявените финансови и ценови 

условия. 

 

3. Разглеждане на ценовото предложение на участника ЗАД „Армеец“ АД от оферта 

с вх. № 02-01-1506/14.09.2018 г.: 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложението на участника относно предоставяне на услугите, 

предмет на поръчката по обособена позиция I, попълнено съобразно образеца от 

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

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката 

по обособена позиция I, с поставените от възложителя изисквания, бе установено че 

офертата на този участник, отговаря на предварително обявените финансови и ценови 

условия. 
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4. Разглеждане на ценовото предложение на участника ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД 

от оферта с вх. № 02-01-1508/14.09.2018 г.: 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложението на участника относно предоставяне на услугите, 

предмет на поръчката по обособена позиция I, попълнено съобразно образеца от 

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

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката 

по обособена позиция I, с поставените от възложителя изисквания, бе установено че 

офертата на този участник, отговаря на предварително обявените финансови и ценови 

условия. 

 

5. Разглеждане на ценовото предложение на участника ЗАД „Асет Иншурънс“ АД от 

оферта вх. № 02-01-1512/14.09.2018 г.: 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложението на участника относно предоставяне на услугите, 

предмет на поръчката по обособена позиция I, попълнено съобразно образеца от 

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

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката 

по обособена позиция I, с поставените от възложителя изисквания, бе установено че 

офертата на този участник, отговаря на предварително обявените финансови и ценови 

условия. 

 

6. Разглеждане на ценовото предложение на участника ЗК „Лев Инс“ АД от оферта с 

вх. № 02-01-1513/14.09.2018 г.: 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложението на участника относно предоставяне на услугите, 

предмет на поръчката по обособена позиция I, попълнено съобразно образеца от 

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

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката 

по обособена позиция I, с поставените от възложителя изисквания, бе установено че 

офертата на този участник, отговаря на предварително обявените финансови и ценови 

условия. 

 

7. Разглеждане на ценовото предложение на участника „ДЗИ-Общо застраховане“ 

ЕАД от оферта с вх. № 02-01-1514/14.09.2018 г.:  

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложението на участника относно предоставяне на услугите, 
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предмет на поръчката по обособена позиция I, попълнено съобразно образеца от 

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

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката 

по обособена позиция I, с поставените от възложителя изисквания, бе установено че 

офертата на този участник, отговаря на предварително обявените финансови и ценови 

условия. 

 

След това комисията пристъпи към преценка за наличие на основание за прилагане 

на чл. 72, ал. 1 ЗОП: 

 

По време на работата на комисията бе установено, че следните оферти, подадени за участие 

в процедурата по обособена позиция I, съдържат предложение за обща цена за изпълнение 

на предмета на поръчката – застрахователна премия за срок от 2 години /предложение, 

свързано с цена, което подлежи на оценяване/, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно 

от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за 

оценка, а именно: 

Участникът ЖЗК „Съгласие“ АД е направил предложение, което е с 24.64% по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател, 

Участникът ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД е направил предложение, което е с 

60.10 % по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници 

по същия показател, 

Участникът ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД е направил предложение, което е с 20.21% по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател 

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 

ПРЕДЛОЖЕНА 

ЦЕНА 

% отклонение 

от средната 

стойност на 

предложенията 

на останалите 

участници 

ЗАД "Армеец"АД 41565,84 1,96% 

ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД 32530 -20,21% 

ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД 16265,52 -60,10% 

ЗК "Лев Инс“ АД 50601,89 24,12% 

ЗАД „Асет Иншурънс" АД 79527,48 95,08% 

"ДЗИ – Общо застраховане" ЕАД 34156,98 -16,21% 

ЖЗК "Съгласие" АД 30722,6 -24,64% 

 

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

Гьонова - председател, да изготви писма и да изиска от участниците ЖЗК „Съгласие“ 

АД, ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД и ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД, 



 
Протокол № 3/05.10.2018 г. от работата на Комисия, назначена със Заповед № 251/17.09.2018 г. на изпълнителния 

директор на ДП БСТ 

   стр. 8 

 

подробна писмена обосновка за начина на образуване на съответно представеното от 

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

искането. 

 

XIX. Разглеждане на ценовите предложения от офертите на участниците по 

обособена позиция № 3 „Застраховане срещу рискове, свързани с имущество 

– сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ“ и преценка за наличие 

на основание за прилагане на чл. 72 ЗОП: 

 

1. Разглеждане на ценовото предложение на участника ЗАД „Булстрад Виена 

Иншурънс Груп“ АД от оферта с вх. № 02-01-1505/14.09.2018 г.:  

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложението на участника относно предоставяне на услугите, 

предмет на поръчката по обособена позиция III, попълнено съобразно образеца от 

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

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката 

по обособена позиция III, с поставените от възложителя изисквания, бе установено че 

офертата на този участник, отговаря на предварително обявените финансови и ценови 

условия. 

 

2. Разглеждане на ценовото предложение на участника ЗАД „Армеец“ АД от оферта 

с вх. № 02-01-1506/14.09.2018 г.: 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложението на участника относно предоставяне на услугите, 

предмет на поръчката по обособена позиция III, попълнено съобразно образеца от 

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

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката 

по обособена позиция III, с поставените от възложителя изисквания, бе установено че 

офертата на този участник, отговаря на предварително обявените финансови и ценови 

условия. 

 

3. Разглеждане на ценовото предложение на участника ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД 

от оферта с вх. № 02-01-1508/14.09.2018 г.: 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложението на участника относно предоставяне на услугите, 

предмет на поръчката по обособена позиция III, попълнено съобразно образеца от 

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

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката 

по обособена позиция III, с поставените от възложителя изисквания, бе установено че 
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офертата на този участник, отговаря на предварително обявените финансови и ценови 

условия. 

 

4. Разглеждане на ценовото предложение на участника ЗАД „Асет Иншурънс“ АД от 

оферта вх. № 02-01-1512/14.09.2018 г.: 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложението на участника относно предоставяне на услугите, 

предмет на поръчката по обособена позиция III, попълнено съобразно образеца от 

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

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката 

по обособена позиция III, с поставените от възложителя изисквания, бе установено че 

офертата на този участник, отговаря на предварително обявените финансови и ценови 

условия. 

 

5. Разглеждане на ценовото предложение на участника ЗК „Лев Инс“ АД от оферта с 

вх. № 02-01-1513/14.09.2018 г.: 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложението на участника относно предоставяне на услугите, 

предмет на поръчката по обособена позиция III, попълнено съобразно образеца от 

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

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката 

по обособена позиция III, с поставените от възложителя изисквания, бе установено че 

офертата на този участник, отговаря на предварително обявените финансови и ценови 

условия. 

 

След това комисията пристъпи към преценка за наличие на основание за прилагане 

на чл. 72, ал. 1 ЗОП: 

По време на работата на комисията бе установено, че следните оферти, подадени за участие 

в процедурата по обособена позиция III, съдържат предложение за обща цена за изпълнение 

на предмета на поръчката – застрахователна премия за срок от 2 години /предложение, 

свързано с цена, което подлежи на оценяване/, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно 

от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за 

оценка, а именно: 

Участникът ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД е направил предложение, което е с 44% по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател 

 

 

 

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 
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ПРЕДЛОЖЕНА 

ЦЕНА 

% отклонение 

от средната 

стойност на 

предложенията 

на останалите 

участници 

ЗАД "Армеец" АД 98221,39 27% 

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

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

ЗК "Лев Инс“ АД 71749,43 -8% 

ЗАД „Асет Иншурънс" АД 87175,56 12% 

 

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

Гьонова - председател, да изготви писма и да изиска от участника ЗАД „ОЗК-

Застраховане“ АД, подробна писмена обосновка за начина на образуване на съответно 

представеното от тях ценово предложение, която да бъде представена в 5-дневен срок 

от получаване на искането. 

 

XX. Разглеждане на ценовите предложения от офертите на участниците по 

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

постъпления от ДП БСТ“ и преценка за наличие на основание за прилагане на чл. 72 

ЗОП: 

 

1. Разглеждане на ценовото предложение на участника ЗАД „Булстрад Виена 

Иншурънс Груп“ АД от оферта с вх. № 02-01-1505/14.09.2018 г.:  

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложението на участника относно предоставяне на услугите, 

предмет на поръчката по обособена позиция IV, попълнено съобразно образеца от 

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

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката 

по обособена позиция IV, с поставените от възложителя изисквания, бе установено че 

офертата на този участник, отговаря на предварително обявените финансови и ценови 

условия. 

 

2. Разглеждане на ценовото предложение на участника ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД 

от оферта с вх. № 02-01-1508/14.09.2018 г.: 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложението на участника относно предоставяне на услугите, 

предмет на поръчката по обособена позиция IV, попълнено съобразно образеца от 

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

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката 
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по обособена позиция IV, с поставените от възложителя изисквания, бе установено че 

офертата на този участник, отговаря на предварително обявените финансови и ценови 

условия. 

 

3. Разглеждане на ценовото предложение на участника ЗАД „Асет Иншурънс“ АД от 

оферта вх. № 02-01-1512/14.09.2018 г.: 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложението на участника относно предоставяне на услугите, 

предмет на поръчката по обособена позиция IV, попълнено съобразно образеца от 

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

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката 

по обособена позиция IV, с поставените от възложителя изисквания, бе установено че 

офертата на този участник, отговаря на предварително обявените финансови и ценови 

условия. 

 

След това комисията пристъпи към преценка за наличие на основание за прилагане 

на чл. 72, ал. 1 ЗОП: 

По време на работата на комисията не бе установено да има оферта от тези, подадени за 

участие в процедурата по обособена позиция IV, която да съдържа предложение за обща 

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

/предложение, свързано с цена, което подлежи на оценяване/, което е с повече от 20 на сто 

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

същия показател за оценка, а именно: 

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 

ПРЕДЛОЖЕНА 

ЦЕНА 

% отклонение 

от средната 

стойност на 

предложенията 

на останалите 

участници 

ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД 55851,12 26% 

ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД 38952,58 -12% 

ЗАД „Асет Иншурънс" АД 38101,78 -14% 

 

XXI. Разглеждане на ценовите предложения от офертите на участниците по 

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

стопанисвани от ДП БСТ“ и преценка за наличие на основание за прилагане на чл. 72 

ЗОП: 

 

1. Разглеждане на ценовото предложение на участника ЗАД „Булстрад Виена 

Иншурънс Груп“ АД от оферта с вх. № 02-01-1505/14.09.2018 г.:  
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Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложението на участника относно предоставяне на услугите, 

предмет на поръчката по обособена позиция V, попълнено съобразно образеца от 

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

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката 

по обособена позиция V, с поставените от възложителя изисквания, бе установено че 

офертата на този участник, отговаря на предварително обявените финансови и ценови 

условия. 

 

2. Разглеждане на ценовото предложение на участника ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД 

от оферта с вх. № 02-01-1508/14.09.2018 г.: 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложението на участника относно предоставяне на услугите, 

предмет на поръчката по обособена позиция V, попълнено съобразно образеца от 

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

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката 

по обособена позиция V, с поставените от възложителя изисквания, бе установено че 

офертата на този участник, отговаря на предварително обявените финансови и ценови 

условия. 

 

3. Разглеждане на ценовото предложение на участника ЗАД „Асет Иншурънс“ АД от 

оферта вх. № 02-01-1512/14.09.2018 г.: 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложението на участника относно предоставяне на услугите, 

предмет на поръчката по обособена позиция V, попълнено съобразно образеца от 

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

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката 

по обособена позиция V, с поставените от възложителя изисквания, бе установено че 

офертата на този участник, отговаря на предварително обявените финансови и ценови 

условия. 

 

След това комисията пристъпи към преценка за наличие на основание за прилагане 

на чл. 72, ал. 1 ЗОП: 

 

По време на работата на комисията бе установено, че следните оферти, подадени за участие 

в процедурата по обособена позиция V, съдържат предложение за обща цена за изпълнение 

на предмета на поръчката – застрахователна премия за срок от 2 години /предложение, 

свързано с цена, което подлежи на оценяване/, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно 
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от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за 

оценка, а именно: 

Участникът ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД е направил предложение, което е с 38.78% по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател 

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 

ПРЕДЛОЖЕНА 

ЦЕНА 

% отклонение 

от средната 

стойност на 

предложенията 

на останалите 

участници 

ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД 66331,23 -38,78% 

ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД 129594,58 19,61% 

ЗАД „Асет Иншурънс" АД 129108,69 19,16% 

 

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

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

Застраховане“ АД, подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

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

от получаване на искането. 

 

След извършване на горните действия, комисията приключи и това си закрито заседание в 

11.15 часа на 05.10.2018 г. 

Настоящият протокол отразява действията на комисията от проведените от нея две 

заседания – на 03 и 05 октомври 2018 г. и се състои от общо тринадесет страници. 

Комисията ще продължи работата си след изтичане на срока за представяне на дължимите 

се по чл. 72 ЗОП обосновки по обособени позиции I, III и V.  

 

Приложения: Съобщение по чл. 57, ал. 3, изр. 1 ППЗОП, Присъствени списъци – 4 бр.  

 

Комисия съгласно Заповед № 251/17.09.2018 г. 

на Изпълнителния директор на ДП БСТ: 

 

 

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

……………………………..          ………………………… 

Рада Гьонова, председател            Светла Николова, член 

 

 

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

…………………………. 

Жельо Христозов, член 


