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ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

   „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 285 от 23 октомври 2018 г. 
на основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 107, т. 3, предл. второ във вр. чл. 72, ал. 3, изр. 3, чл. 106, ал. 6, предл. 

първо във връзка с чл. 108, т. 1 и т. 3, чл. 109 ЗОП от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с 

Решение № 215/09.08.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, за откриване на процедура по реда 

на ЗОП – открита процедура, с наименование: "Предоставяне на застрахователни услуги“, по обособени 

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

със здравето на служителите на ДП БСТ, в резултат на трудова злополука“, Обособена позиция № 3: 

„Застраховане срещу рискове, свързани с имущество – сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП 

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

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

автомобилите, стопанисвани от ДП БСТ“, с прогнозна стойност по обособена позиция № 1 с вкл. опция - 

120 000 лв. без ДДС, по обособена позиция № 3 с вкл. опция – 156 000 без ДДС, по обособена позиция № 

4 – 60 000 без ДДС, по обособена позиция № 5 с вкл. опция – 156 000 без ДДС, предвид Доклад вх. № 01-

04-1709/18.10.2018 г. на комисия, назначена със Заповед № 251/17.09.2018 г. Изпълнителния директор на 

ДП БСТ, публикувани в електронната преписка на профила на купувача на адрес: 

http://profile.toto.bg/431b7fd87c346be3e97acb449093e73a 

 

О Б Я В Я В А М: 

 

I. Резултатите от проведения подбор по обществена поръчка с наименование: 

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

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

БСТ“: 

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

1505/14.09.2018 г. - Участникът е представил документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за 

установяване съответствието му с поставените от възложителя изисквания – за лично 

състояние и годност, в които няма липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от тях не е 

установено каквото и да било несъответствие с поставените от закона и възложителя 

критерии за подбор и лично състояние.  

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

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

поставените от възложителя изисквания – за лично състояние и годност, в които няма 

липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка и от тях не е установено каквото и да било несъответствие с 

поставените от закона и възложителя критерии за подбор и лично състояние.  

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

Участникът е представил документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване 

съответствието му с поставените от възложителя изисквания – за лично състояние и 

годност, в които няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка и от тях не е установено каквото и да 

било несъответствие с поставените от закона и възложителя критерии за подбор и 

лично състояние.  

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

Участникът е представил документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване 

съответствието му с поставените от възложителя изисквания – за лично състояние и 

годност, в които няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка и от тях не е установено каквото и да 

било несъответствие с поставените от закона и възложителя критерии за подбор и 

лично състояние.  
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5. ЗК „Лев Инс“ АД, с оферта с вх. № 02-01-1513/14.09.2018 г. - Участникът е 

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

поставените от възложителя изисквания – за лично състояние и годност, в които няма 

липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка и от тях не е установено каквото и да било несъответствие с 

поставените от закона и възложителя критерии за подбор и лично състояние.  

 

II. Отстранените участници в процедурата по провеждане на обществена поръчка с 

наименование: "Предоставяне на застрахователни услуги“, по Обособена позиция № 3: 

„Застраховане срещу рискове, свързани с имущество – сгради и тотопавилиони, 

управлявани от ДП БСТ“:   

ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД, подал оферта за участие с вх. № 02-01-1508/14.09.2018 г. – 

по обособена позиция № 3 – на основание чл. 107, т. 3, предл. второ във връзка с чл. 72, 

ал. 3, изр. трето ЗОП 

Мотиви за отстраняването: 

При разглеждане офертата на този участник, подадена по обособена позиция № 3, е 

установено, че същият е направил предложение за обща цена за изпълнение на 

предмета на поръчката по тази позиция – застрахователна премия за срок от 2 години 

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

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

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

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател: 

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 

ПРЕДЛОЖЕНА 

ЦЕНА 

% отклонение от 

средната 

стойност на 

предложенията 

на останалите 

участници 

ЗАД "Армеец" АД 98221,39 27% 

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

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

ЗК "Лев Инс“ АД 71749,43 -8% 

ЗАД „Асет Иншурънс" АД 87175,56 12% 

 

Комисията е изискала от този участник представяне на подробна писмена обосновка и 

същият е представил такава в законоустановения срок – писмо вх. № 02-01-

1647/09.10.2018 г. При разглеждане на представената обосновка, се установява, че 

участникът се позовал на следните обстоятелства, посочени и в чл. 72, ал. 2 ЗОП: 

1. икономическите особености на предоставяните услуги; 

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето услугите. 

При оценка на изложените от него доказателства, сочещи наличието на основанията по-

горе, се установява тяхната недостатъчност, а именно: 

Извършен е анализ на достатъчността на предложената премия, въз основа на 

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

Комисията за финансов надзор за 2017 г. и публикувани на нейния сайт,  при спазване 

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

застрахователните и презастрахователните премии трябва да бъдат достатъчни, 

изчислени на база на разумно актюерско допускане, така че да осигуряват изпълнение 

на всички задължения на застрахователя, включително образуването на достатъчно 

технически резерви.  

Анализът е обхванал: 
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1. Чиста рискова премия 

Чиста рисковата премия е разгледана като средно аритметично или най вероятното 

плащане от застрахователя към застрахованите.  

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

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

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

периода. Стойностите на този показател за 2017 г. на ЗАД „ОЗК – застраховане“ АД са 

посочени в Табл. № 1 по-долу: 

Клас застраховка Вероятност за щета (q) 

8. ЗАСТРАХОВКА "ПОЖАР" И "ПРИРОДНИ 

БЕДСТВИЯ" 
0,026191% 

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

Пожар и природни бедствия и щети на имущество 0,027088% 
Табл. № 1 - Вероятност за щета по застраховки“Пожар и природни бедствия“ и „Щети на 

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

 

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

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

Лв./% 

Застраховка по обособена позиция № 3 

Застрахова-

телна сума 

(s) 

Вероятност 

за щета (q) 

Чиста 

рискова 

премия (n) 

за една 

година 

Застраховане срещу рискове, свързани с 

имущество – сгради и тотопавилиони, 

управлявани от ДП БСТ 

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

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

имущество – сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ 

 

2. Добавка за резерви 

Към чистата рискова премия, определена по реда посочен по-горе в т. 1, е прибавена 

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

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

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

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

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

               Лв./ % 

Застраховка по обособена позиция № 3 
Застрахова-

телна сума  

Коефициент 

за резерв за 

предявени, 

но не 

изплатени 

претенции 

Добавка за 

предявени, 

но не 

изплатени 

претенции 

за една 

година 

Застраховане срещу рискове, свързани с 

имущество – сгради и тотопавилиони, 

управлявани от ДП БСТ 

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

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

имущество – сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ 

 

При разглеждането на добавката за резерви има предвид и обстоятелството, че по 

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

изплатени обезщетения към 31.12.2017 г. в размер на -916 995 лв. (деветстотин и 
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шестнадесет хиляди деветстотин деветдесет и пет лева) представляваща 26,08 % 

(двадесет и шест цяло нула осем процента) от общия размер на този резерв по класове 

застраховки - застраховка "Пожар и природни бедствия“ и застраховка "Щети на 

имущество".  

 

3. Добавка за пасивно презастраховане 

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

начина на образуване на застрахователната премия по застраховка „Пожар и природни 

бедствия“ в процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне 

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

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

посочена възможността за „презастраховане на риска във водещи международни 

презастрахователни компании, притежаващи висок рейтинг на финансова 

сигурност“. Това обстоятелство налага изчисляването на добавка за пасивно 

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

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

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

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

    Лв./ % 

Застраховка по обособена позиция № 3 

Оферирана 

застрахова-

телна 

премия за 

една година 

без ДЗП  

Коефициент 

за пасивно 

презастрахо-

ване 

Добавка за 

пасивно 

презастра-

ховане за 

една година 

Застраховане срещу рискове, свързани с 

имущество – сгради и тотопавилиони, 

управлявани от ДП БСТ 

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

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

застрахователна премия от ЗАД „ОЗК – застраховане“ АД  за една година без ДЗП, по обособена 

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

управлявани от ДП БСТ 

 

4. Добавка за разходи (разходна част) 

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

начина на образуване на застрахователната премия по застраховка „Пожар и природни 

бедствия“ в процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне 

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

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

посочено, че „застрахователния договор се сключва без да се използват услугите на 

застрахователни посредници“. Това, съчетано с обстоятелството, че застраховката, 

предмет на позиция № 3 от обществената поръчка, не генерира разходи за отчисления 

за Държавен фонд земеделие и други подобни фондове, дава възможност тези два вида 

разходи да бъдат изключени при изчисляване на добавката за разходи. Коефициентът 

за разходи, изчислен съобразно гореизложеното, възлиза на 16,15%. 

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

                   Лв./% 

Застраховка по обособена позиция № 3 

Сума на нето 

премията 

(рискова 

премия, 

добавка за 

резерви и 

добавка за 

Коефициент 

за разходи 

Добавка за 

разходи за 

една година 
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пасивно 

презастрахо-

ване)  

Застраховане срещу рискове, свързани с 

имущество – сгради и тотопавилиони, 

управлявани от ДП БСТ 

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

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

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

 

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

премия по обособена позиция № 3 - Застраховане срещу рискове, свързани с 

имущество – сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ“, изчислена на база на 

данните от официалните отчети на ЗАД „ОЗК – застраховане“ АД, представени в 

Комисията за финансов надзор за 2017 г., за срока на застраховката съобразно 

поръчката от две години е 46 161,06 лева, т.е. налице е недостиг в размер на 3 887,84 

лева, а именно: 

Застраховка по обособена позиция № 3 

Минимална 

достатъчна 

бруто 

премия, без 

ДЗП / в лева/ 

Предложена от 

ЗАД „ОЗК – 

застраховане“ 

АД бруто 

премия, без 

ДЗП / в лева/ 

Недостиг 

/в лева/ 

Застраховане срещу рискове, свързани с 

имущество – сгради и тотопавилиони, 

управлявани от ДП БСТ 

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

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

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

управлявани от ДП БСТ) и Предложена от ЗАД „ОЗК – застраховане“ АД бруто премия, без ДЗП за 

същата обособена позиция 

 

Извършеният анализът на представената обосновка от участника на база на данните от 

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

финансов надзор за 2017 г., показва, че при  ЗАД „ОЗК – застраховане“ АД, по 

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

тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ“, е налице недостиг на премия в размер на 3 

887,84 лева, (три хиляди осемстотин осемдесет и седем лева и осемдесет и четири 

стотинки), което е израз на липсата на обективност относно обстоятелствата по 

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

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

които участникът се позовава. 

Изчисленият недостиг на премията, съчетано с наличието на недостатъчността на 

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

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

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

отрицателния технически резултат на ЗАД „ОЗК – застраховане“ АД за 

разглеждания период по застраховка "ПОЖАР" И "ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ", 

възлизащ на -1 196 235 лв. (един милион сто деветдесет и шест хиляди двеста тридесет 

и пет лева), видни от данните от официалните отчети на ЗАД „ОЗК – застраховане“ АД, 

представени в Комисията за финансов надзор за 2017 г., НЕ СА ДОСТАТЪЧНИ 

аргументи, за да обосноват предложената от участника цена за изпълнение предмета на 

поръчката по обособена позиция № 3 - Застраховане срещу рискове, свързани с 

имущество – сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ. 

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

„наличието на изключително благоприятни за участника условия“, също не е 
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достатъчно да обоснове предложената цена, тъй като това са обстоятелства, които са 

налице и при други застрахователни компании и не показват каквото и да е съществено 

преимущество за него на пазара – дългогодишен опит, наличие на голям брой клиенти 

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

завеждане и ликвидация на щети, изплащане на обезщетения. 

Въз основа на гореизложеното се достига до заключението, че представените с 

обосновка вх. № 02-01-1647 от 0910.2018 г., доказателства по обособена позиция № 

3 „Застраховане срещу рискове, свързани с имущество – сгради и тотопавилиони, 

управлявани от ДП БСТ“, не са достатъчни, за да обосноват предложената цена - 

застрахователна премия за срок от 2 години по застраховка „Пожар и природни 

бедствия“, предложена от ЗАД „ОЗК – Застраховане“ АД, поради което, на 

основание чл. 107, т. 3, предл. второ във връзка с чл. 72, ал. 3, изр. 3 ЗОП, 

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

1508/14.09.2018 г. – подадена за обособена позиция № 3 от участие в тази обособена 

позиция на процедурата.  
 

III. Класирането на участниците в процедурата по провеждане на обществена 

поръчка с наименование: "Предоставяне на застрахователни услуги“, по Обособена 

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

тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ“: 

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

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

3. Оферта на участника ЗАД „Армеец“ АД, с комплексна оценка от 72.30  т. 

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

оценка от 71.70 т. 

 

IV. Наименованието на участника, избран за изпълнител на обществена поръчка с 

наименование: "Предоставяне на застрахователни услуги“, по Обособена позиция № 3: 

„Застраховане срещу рискове, свързани с имущество – сгради и тотопавилиони, 

управлявани от ДП БСТ“: 

ЗАД „Асет Иншурънс“ АД, подал оферта за участие с вх. № 02-01-1512/14.09.2018 г. и 

която оферта, съгласно методиката за оценка, е получила 91 точки 

 

Настоящото решение, на основание чл. 197, ал. 1, т. 7 ЗОП, подлежи на обжалване в 

десет дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията, гр. 

София – п.к.1000, бул. „Витоша“ № 18, е-mail: cpcadmin@cpc.bg, URL: http:// 

www.cpc.bg  

 

Настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници в 

процедурата. 

 

 

 

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

ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 
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