
Партида: 02711 РЕШЕНИЕ (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ

Проект на решение
Решение за публикуване

Номер: 2   от 18/01/2018 дд/мм/гггг

А) за откриване на процедура
Б) за промяна
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
чл. 3, ал. 2 от ЗОП

Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за  
допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до  
Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата  
Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 02711
Поделение: ЦУ на СИДП ДП Шумен
Изходящ номер: 542 от дата 18/01/2018
Коментар на възложителя:
Решеине за прекратяване на процедура № 02711-2016-0067 в РОП с предмет: 
Застраховки - ГО на автомобилиста, Злополука на места в МПС и Каско МПС 
на ЦУ и ТП на СИДП ДП Шумен за срок от 36 месеца

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование
Североизточно държавно пердприятие Дп Шумен
Адрес
ул. Петра №1, ет.2
Град Пощенски код Държава
гр. Шумен 9700 Р. България
За контакти Телефон
ЦУ на СИДП ДП Шумен 054 833123
Лице за контакт
Атанаска Кръстева, Снежка Иванова
Електронна поща Факс
office@sidp.bg 054 833123
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.sidp.bg
Адрес на профила на купувача:
http://op.dpshumen.bg/zastr-mps-2016/

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или местни  
подразделения

Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване

УНП: 61533794-2124-4096-ba9e-2aed95ab7a80 1



Партида: 02711 РЕШЕНИЕ (версия 4)

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или  
международна организация
Друго (моля, уточнете): ______________

Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и места  
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): чл.163, чл.165 от  
Закона за горите и ЗЛОД

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

Производство, пренос и разпределение на  
природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги
Търсене, проучване или добив на природен газ  
или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  
тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на въглища или  
други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки
Услуги

II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя  
(както е посочено в оригиналното обявление)
„Услуга по застраховка на движимо имущество –МПС, собственост на 
„Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен – Централно 
управление и териториални поделения за срок от 36 месеца, съгласно 
приложен списък, представляващ неразделна част от утвърдената 
документация за участие, като се включват следните видове застраховки: 
„Застраховка Гражданска отговорност (ГО) на автомобилиста“, 
„Застраховка злополука на места в МПС“ и „Застраховка Каско на МПС“

II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)
„Услуга по застраховка на движимо имущество –МПС, собственост на 
„Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен – Централно 
управление и териториални поделения за срок от 36 месеца, съгласно 
приложен списък, представляващ неразделна част от утвърдената 
документация за участие, като се включват следните видове застраховки: 
„Застраховка Гражданска отговорност (ГО) на автомобилиста“, 
„Застраховка злополука на места в МПС“ и „Застраховка Каско на МПС“

II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното обявление)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 66514110

II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление)

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление
Ограничена процедура Договаряне без обявление
Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит
Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен
Договаряне с обявление

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Открита процедура Договаряне без обявление
Ограничена процедура Конкурс за проект - открит
Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен

III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

Процедурата е открита с решение
Номер: 13   от 14/04/2016 дд/мм/гггг
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III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя (както  
е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна)

SIMAP
Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата ''Електронен подател''

Година и номер на документа в РОП:  2016-729842

III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)
III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: ________/S- от ________
III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 02711-2016-0067(nnnnn
-yyyy-xxxx)
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: обявление за поръчка
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки: 729842
(Ако в поле ІII.4.3 е избрано ''решение и обявление'' се посочва номерът на обявлението в РОП)

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение
Дата: 14/04/2016 дд/мм/гггг

IV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка
обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т.___ от ЗОП
Чл. 39, ал. 2, т.___ , буква___ от ЗОП

точка: 5

буква: а б в

IV.2) Мотиви за прекратяване на процедурата/самостоятелно обособената позиция
На първо място, ОП е открита с мое Решение № 13/14.04.2016 г., като 
същата е подготвяна през декември 2015г. Към настоящия момент, за да 
бъде сключена застраховка „ГО на МПС” следва задължително от 11. 2017г. 
да има представен талон ЗА РЕГИСТРАЦИЯ на всяко МПС. Към документацията 
на обявената обществена поръчка липсват представени талони на МПС. 
На второ място, различен е вече и броя и вида МПС, които подлежат на 
застраховане, тъй като през последните 2 години, докато трае процеса по 
обжалване, са закупени нови 20 бр. автомобили, а необходимостта от 
застраховане на други отпадна, което променя съществено техническата 
спецификация по поръчката. 
На трето място и най-главно, от средата на 2017 г. започна обсъждането 
на „бонус-малус” системата, която следва да се въведе, съгласно чл.490, 
ал.5 от КЗ (в сила от 01.01.2016г.), по отношение на застраховка „ГО”. 
Застрахов.  премия по задължителна застраховка „ГО" на автомобилистите 
се коригира от застрахователя съгласно единни изисквания за коригиране 
на застраховат. премия в зависимост от поведението на водача при 
движение по пътищата и/или причинените щети (система „бонус-малус"). 
Единните изисквания, както и редът и условията за тяхното прилагане се 
определят със съвместна наредба на комисията, министъра на вътрешните 
работи и министъра на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, като при изработването й се взема предвид и становището на 
Гаранционния фонд.  Съгласно §16  от  КЗ  „Наредбата по  чл.490, ал.5 
се приема в срок 1година от влизането в сила на този кодекс. За 
изготвянето на единните изисквания за коригиране на застрахов. премия,  
Гаранционният фонд наема консултант с международен опит в оценката на 
риска и актюерството.” През м.ХІІ.2016г. Гаранционният фонд е избрал  
гръцкото поделение на Ernst & Young за консултант за оценка на риска за 
въвеждане на системата „бонус-малус”. Официален краен срок за 
приключване на работата няма, но по преценка на Гаранционния фонд това 
трябва да стане до началото на 2018г. За м. януари 2018г. е насрочено 
обсъждането на Наредбата за единните изисквания, редът и условията за 
тяхното прилагане за коригиране на застрахователната премия по 
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задължителна застраховка „ГО” на автомобилистите в зависимост от 
поведението на водача”, като е планирано нормативният акт да бъде приет 
през м.ІІІ.2018г. Системата „бонус-малус”, която ще направи застраховка 
„ГО“ по-евтина за изрядните шофьори и по-скъпа за неизрядните, трябва 
да заработи най-късно до средата на 2018г. по данни на Комисията за 
финансов надзор. На практика тази нова система ще въведе изцяло нов ред 
за ценообразуване на застраховка „ГО”, с изцяло нова база данни 
необходими за формирането й. Обявената от СИДП ДП – Шумен процедура с 
предмет: „Услуга по застраховка на движимо имущество –МПС, собственост 
на „СИДП” ДП – гр. Шумен – ЦУ и ТП за срок от 36 месеца, съгласно 
приложен списък, представляващ неразделна част от утвърдената 
документация за участие, като се включват следните видове застраховки: 
„Застраховка ГО  на автомобилиста”, „Застраховка злополука на места в 
МПС” и „Застраховка Каско на МПС”, която към момента се обжалва, е за 
срок от 3години. Предвид предстоящите нормативни промени, които са във 
връзка с действащия нов КЗ и по специално чл.490, ал.5 от КЗ и § 16 от 
КЗ налагат Възложителят да има предвид същите и да вземе необходимите 
мерки за правилно задаване на изходната информация  в технич.  
спецификация и съвсем различна методиката за оценяване на участниците 
по обществ. поръчки, касаещи застраховане на МПС. Изложеното по-горе 
налага извода, че продължаването на действията по така обявената 
обществ. поръчка е нецелесъобразно, поради необходост от съществени 
промени в условията й, т.е. налице е отпадане необходимостта от 
провеждане на общ. поръчка, във вида в който е открита, в резултат на 
съществена промяна в обстоятелствата. Това пък се явява основание по 
чл. 39, ал.1, т.5 от ЗОП(отм.), във връзка с §18 от ЗОП (в сила от 
15.04.2016г) за прекратяване на процедурата

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят прекратяването на съответната  
процедура)

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които  
се прекратява процедурата

IV.4) Най-ниска оферирана цена

(посочва се, когато процедурата е прекратена поради надвишаване на финансовия ресурс на  
възложителя)

Да НеІV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша №18
Град Пощенски код Държава
гр. София 1000 Р.България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
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VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VII: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 18/01/2018 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:
/подпис и печат/
инж. Веселин Маринов Нинов .....(п).....заличено на осн чл.2 от ЗЗЛД

Длъжност:
директор СИДП ДП Шумен
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