
 

 

УТВЪРЖДАВАМ (подписано) 

Директор СИДП ДП – гр. Шумен 

инж. (заличено чл. 2 от ЗЗЛД) 

 

дата: 11.03.2016 г. 

 

П РОТ ОКОЛ  (п репи с )  

Днес 10.03.2016 г. комисия назначена със Заповед № 69/10.03.2016 г. на Директора СИДП 

ДП – гр. Шумен, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) – н-к отдел при ЦУ на СИДП ДП-

Шумен; 

1. (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) – р-л счетоводен отдел при ЦУ на СИДП ДП-Шумен; 

2. (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) – юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП-Шумен, като в 

изпълнение на горепосочената заповед, се събра на редовно заседание от 11,00 часа в 

административната сграда на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, да разгледа подадените документи 

от потенциални изпълнители за извършване на обществена поръчка по смисъла на гл. 8а от 

ЗОП, с обект услуга и с предмет на изпълнение: „Задължително застраховане за 2016 година 

(при еднократно заплащане) на служителите в централното управление на ''Североизточно 

държавно предприятие'' ДП, гр. Шумен по обособени позиции, както следва: 

Позиция №1: Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл. 192 от Закона за горите; 

Позиция №2: Застраховкa по Наредба за задължително застраховане на работниците и 

служителите за риска „Tрудова злополука” при заявени бройки правоимащи служители, 

съгласно приложен списък; 

Позиция №3: Застраховка „Гражданска отговорност при носене и употреба на оръжие“, 

съгласно чл. 94 ал.2 от ЗОБВВПИ“. 

Комисията е в пълен и редовен състав. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Глава 8а 

от ЗОП. Заседанието на комисията е публично и на него могат да присъстват представители на 

кандидатите или техни упълномощени представители, както и на средства за масово 

осведомяване, съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП. 

Комисията установи, че са спазени изискванията на Закона за обществените поръчки и 

възложителят е публикувал поканата в един и същи ден в сайта на АОП, в профила на купувача 

и е изпратено съобщение за поканата до съответните печатни и електронни медии – изпълнени 

са изискванията на чл. 101б, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. Срокът за публикуване на поканата е спазен. 

От представеното извлечение на регистъра на офертите се установи, че оферти за участие в 

определения срок са депозирали оферти 4-ма кандидата. Срокът за подаване на оферти е до 

17,00 часа на 09.03.2016 г. В настоящото заседание не присъства представител на нито един от 

кандидатите, нито представител на средствата за масово осведомяване, което обстоятелство се 

удостовери в присъствен лист – по образец, който се приобщава към процедурната 

документацията и представлява неразделна част от същата. Съгласно Регистъра на подадените 

оферти, кандидатите подали оферти са: 

Кандидат № 1: ЗК „Надежда“ АД – гр. София, с вх. № 1391 подадена на 08.03.2016 г. в 

10,00 часа. Офертата е подадена чрез куриер; 

Кандидат № 2: „Живото-застрахователен институт“ АД – гр. София, с вх. № 1392 

подадена на 08.03.2016 г. в 10,00 часа. Офертата е подадена чрез куриер; 

Кандидат № 3: „Дженерали застраховане“ АД – гр. Шумен, с вх. № 1409 подадена на 

09.03.2016 г. в 09,40 часа. Офертата е подадена лично на ръка от упълномощен представител; 

Кандидат № 4: ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – гр. София, с вх. № 1415 

подадена на 09.03.2016 г. в 11,00 часа. Офертата е подадена лично на ръка от управителя на 

дружеството. 
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Офертите са подадени в определения за това краен срок за подаване на оферти, а именно до 

17,00 часа на 09.03.2016 г. Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на кандидатите, 

който процес се заключава в следното: 

Общ оглед на офертата, съгласно чл. 101в от ЗОП – наличие на непрозрачен плик с не 

нарушена цялост с приложените документи. Комисията отваря офертите, обявява ценовите 

предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише 

техническите и ценовите предложения. Комисията също подписва техническите и ценовите 

предложения. 

Критерият за оценка е най-ниска цена. Ценовите предложения не трябва да бъдат по-високи 

от тези посочени от възложителя за всяка от позициите. 

Комисията извършва класиране на представените оферти за всяка позиция отделно, по 

възходящ ред, като за съответната позиция се класира участникът предложил най-ниска цена за 

изпълнение на услугата. За всяка позиция комисията предлага на възложителя да сключи 

договор с участника класиран на първо място за съответната позиция. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното подаване и проверка на 

изискуемите документи, както следва: 

За кандидат № 1: ЗК „Надежда“ АД: 

- Административни сведения за кандидата (приложение № 1) – оригинал, подписани от 

представителя и Изпълнителен директор на дружеството, съгласно справката от ТР, извършена 

служебно от комисията – начинът на представляване е заедно и поотделно; 

- Декларация (приложение № 7) – оригинал, подписана от представителя и Изпълнителен 

директор на дружеството и председателя на Съвета на директорите; 

- Декларация № 1А (приложение № 8) – оригинал, подписана от представителя и 

Изпълнителен директор на дружеството; 

- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (приложение № 9) – оригинал, подписана от 

представителя и Изпълнителен директор на дружеството и председателя на Съвета на 

директорите; 

- Техническо предложение (приложение № 6) – оригинал, подписано от представителя и 

Изпълнителен директор на дружеството – посочена е само позиция № 2. Предложението е 

попълнено, съгласно образеца на възложителя; 

- Ценово предложение (приложение № 10) – оригинал, подписано от представителя и 

Изпълнителен директор на дружеството. Ценовото предложение е само за позиция № 2. 

Предложението е попълнено, съгласно образеца на възложителя; 

- Заверено копие на Решение № 594-03/25 Юли 2013 г. издадено на дружеството от Комисия 

за финансов надзор в Република България за извършване на застрахователни дейности; 

За кандидат № 2: „Живото-застрахователен институт“ АД: 
- Списък с представените документи в офертата – оригинал, подписан от (заличено, съгласно 

чл. 2 от ЗЗЛД), в качеството му на представител, Главен изпълнителен директор и член на 

Съвета на директорите на дружеството и (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) в качеството му на 

представител, Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на дружеството, 

съгласно справката от ТР, извършена служебно от комисията – начинът на представляване е 

заедно; 

- Административни сведения за кандидата (приложение № 1) – оригинал, подписани от 

двамата представители в качеството им на членове на Съвета на директорите на дружеството, 

главен изпълнителен директор и изпълнителен директор; 

- Декларация (приложение № 7) – оригинал, подписана от двамата представители в 

качеството им на членове на Съвета на директорите на дружеството, главен изпълнителен 

директор и изпълнителен директор; 

- заверено копие на Удостоверение за регистрация на дружеството в ТР; 

- заверено копие на Решение № 758-ЖЗ от 09 Декември 2005 г. издадено на дружеството от 

Комисията за Финансов надзор в Република България за извършване на застрахователни 

дейности; 

- заверено копие на Решение № 54-ЖЗ от 17 Януари 2013 г. издадено на дружеството от 

Комисията за Финансов надзор в Република България за извършване на застрахователни 

дейности; 
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- Декларация № 1А (приложение № 8) – подписани от двамата представители в качеството 

им на членове на Съвета на директорите на дружеството, главен изпълнителен директор и 

изпълнителен директор; 

- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (приложение № 9) – оригинал, подписана от двамата 

представители в качеството им на членове на Съвета на директорите на дружеството, главен 

изпълнителен директор и изпълнителен директор; 

- Техническо предложение (приложение № 6) – оригинал, подписано от двамата 

представители в качеството им на членове на Съвета на директорите, главен изпълнителен 

директор и изпълнителен директор. Кандидатът прави предложение за позиция № 1 и за 

позиция № 2. Предложението е попълнено, съгласно образеца на възложителя; 

- заверено копие на общи условия на застраховка „злополука“ – представени от кандидата; 

- заверено копие на общи условия на застраховка „заболяване“ – представени от кандидата; 

- заверено копие на образец на „Уведомление-претенция“ за плащане на суми и/или 

обезщетения по съответна полица; 

- заверено копие на общи условия на застраховка „заболяване“ – представени от кандидата; 

- заверено копие на специални условия за застраховка „трудова злополука“ – представени от 

кандидата; 

- заверено копие на образец на „Уведомление-претенция“ за плащане на суми и/или 

обезщетения по съответна полица; 

- Ценово предложение (приложение № 10) – оригинал, подписано от двамата представители 

в качеството им на членове на Съвета на директорите, главен изпълнителен директор и 

изпълнителен директор. Кандидатът прави ценово предложение за позиция № 1 и за позиция № 

2. Предложението е попълнено, съгласно образеца на възложителя; 

За кандидат № 3: „Дженерали застраховане“ АД: 
- Списък на представените документи – оригинал, подписан от (заличено, съгласно чл. 2 от 

ЗЗЛД), в качеството ѝ на Главен директор на Фронт офис – Шумен, съгласно пълномощно с рег. 

№ 5696, издадено на 30.12.2015 г. от (заличено чл. 2 от ЗЗЛД) – нотариус с района на дейност в 

РС – гр. София, с рег. № …… на Нотариалната камара, с което пълномощно се упълномощава 

(заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) от (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) в качеството му на 

представител, Главен изпълнителен директор и член на Управителния съвет на дружеството и 

(заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) в качеството му на представител, Изпълнителен директор на 

дружеството и член на Управителния съвет на същото, съгласно справката в ТР – извършена 

служебно от комисията, и начина на представляване – винаги заедно по двама от 

представителите. Пълномощното е представено като заверено копие и в същото е изразена воля 

(заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) да извършва всички действия от името на дружеството, 

свързани с участие в обществени поръчки, включително на подписва и подава документи за 

участие в процедури по ЗОП. 

- Административни сведения за кандидата (приложение № 1) – оригинал, подписани от 

представителя и Главен директор на офис Шумен; 

- заверено копие на Удостоверение за регистрация на дружеството в ТР; 

- Техническо предложение (приложение № 6) – оригинал, подписани от представителя и 

Главен директор на офис Шумен. Кандидатът прави предложение за позиция № 2 и за позиция 

№ 3. Предложението е попълнено, съгласно образеца на възложителя; 

- Ценово предложение (приложение № 10) – оригинал, подписано от представителя и Главен 

директор на офис Шумен. Кандидатът прави ценово предложение за позиция № 2 и за позиция 

№ 3. Предложението е попълнено, съгласно образеца на възложителя; 

- заверено копие на Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 1/26.03.1998 г., 

издадено на дружеството от Националния съвет по застраховане при Министерски съвет на 

Република България, относно правото да извършва дейност за изброени по видове застраховки; 

- заверено копие на Решение на Софийски градски съд от 14.11.1991 г. за вписване на 

дружеството в Регистъра на търговските дружества; 

- заверено копие на платежен документ за такса застрахователен надзор за 2016 г., внесена от 

дружеството към Комисия за финансов надзор в Република България; 
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- заверено копие на Решение № 35 от 27.10.2006 г. на Софийски градски съд за вписване на 

дружеството в Регистъра на търговските дружества, касаещо вписване на промени в 

дружеството; 

- заверено копие на Решение № 37 от 25.09.2007 г. на Софийски градски съд за вписване на 

дружеството в Регистъра на търговските дружества, касаещо вписване на промени в 

дружеството; 

- Декларация (приложение № 7) – оригинал, подписана от представителя и Главен директор 

на офис Шумен; 

- Декларация № 1А (приложение № 8) – оригинал, подписана от представителя и Главен 

директор на офис Шумен; 

- Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (приложение № 9) – оригинали, подписани от (заличени 

чл. 2 от ЗЗЛД) в качеството им на представители и членове на Управителния съвет на 

дружеството, съгласно справката от ТР. 

За кандидат № 4: ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“: 
Кандидатът е приложил своите документи в пет (5) отделни, непрозрачни пликове с 

ненарушена цялост, както следва: 

Плик № 1 – „Документи за подбор“; Плик № 2 – „Предложение за изпълнение за позиция № 

3“; Плик № 2 – „Предложение за изпълнение за позиция № 2“; Плик № 3 за позиция № 2 и Плик 

№ 3 за позиция № 3. Комисията подписа и петте бройки пликове. 

Приложените документи в плик № 1 са, както следва: 

- Списък на представените документи – оригинал, подписан от (заличено, съгласно чл. 2 от 

ЗЗЛД), в качеството му на Директор на Дирекция „Продажби и маркетинг“ на дружеството, 

съгласно пълномощно № 67/2015 г. издадено чрез (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) в 

качеството му на председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството 

и (заличено чл. 2 от ЗЗЛД) в качеството му представител, Изпълнителен директор и член на 

Управителния съвет на дружеството, съгласно справката в ТР – извършена служебно от 

комисията, и начина на представляване – заедно от всеки двама Изпълнител директор. 

Пълномощното е издадено на 29.04.2015 от (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД), нотариус в 

район на дейност на РС-гр. София, с рег. № …. на Нотариалната камара и заведен под номер на 

издаване с рег. № …, като представеното пълномощно е представено към настоящите 

документи, като нотариално заверено копие. В пълномощното е изразена воля от 

упълномощителите, за правомощията на упълномощения, последният да извършва всички 

действия от името на дружеството, свързани с участие в обществени поръчки, включително на 

подписва и подава документи за участие процедури по ЗОП. 

- заверено копие на Удостоверение за регистрация на дружеството в ТР; 

- заверено копие на пояснително писмо; 

- заверено копие на извадка за публикуване в Държавен вестник; 

- заверено копие на Решение на Софийски градски съд с дата на заседанието от 17.12.1992 г. 

за регистрация на дружеството. 

- заверено копие на карта за регистрация БУЛСТАТ; 

- заверено копие от Удостоверение за регистрация в НАП; 

- заверено копие на данъчна декларация; 

- заверено копие на Решение № 11/16.07.1998 г. за извършване на застрахователна дейност с 

посочени видове застраховки, издадено на дружеството от Национален съвет по застраховане 

при Министерски съвет на Република България; 

- заверено копие на Решение № 1174-ОЗ от 06 Декември 2006 г. издадено на дружеството от 

Комисията за финансов надзор в Република България; 

- Административни сведения за кандидата (приложение № 1) – оригинал, подписани от 

пълномощника; 

- Декларация, относно валидността на представената оферта – оригинал, подписана от 

пълномощника; 

- Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (приложение № 9) – оригинали, подписани от (заличени 

чл. 2 от ЗЗЛД) в качеството им на членове на Управителния съвет на дружеството, съгласно 

справката от ТР; 
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- Декларации (приложение № 7) – оригинали, подписани от (заличени чл. 2 от ЗЗЛД) в 

качеството им на представители на дружеството, съгласно справката от ТР. 

- Декларация, относно заявление на кандидата, че за срока на действие на договора, същият 

да „…възлага сключване на допълнителни полици за застраховки на новопостъпили 

служители.“ – оригинал, подписана от пълномощника; 

- Декларация № 1А (приложение № 8) – оригинал, подписана от пълномощника. 

Приложените документи в плик № 2 за позиция № 2 са, както следва: 

- Техническо предложение (приложение № 6) – оригинал, подписани от пълномощника. 

Предложението е попълнено, съгласно образеца на възложителя; 

- заверено копие на Общи условия за застраховка „Трудова злополука“; 

- заверено копие на Решение № 11/16.07.1998 г. за извършване на застрахователна дейност с 

посочени видове застраховки, издадено на дружеството от Националния съвет по застраховане 

при Министерски съвет на Република България. 

- заверено копие на Решение № 1174-ОЗ от 06 Декември 2006 г. издадено на дружеството от 

Комисията за финансов надзор в Република България; 

Комисията подписа всички приложени и изброени, в този протокол, документи. 

Приложените документи в плик № 2 за позиция № 3 са, както следва: 

- Техническо предложение (приложение № 6) – оригинал, подписани от пълномощника. 

Предложението е попълнено, съгласно образеца на възложителя; 

- заверено копие на Общи условия за застраховка „Гражданска отговорност при използване 

на огнестрелно оръжие“; 

- заверено копие на Решение № 11/16.07.1998 г. за извършване на застрахователна дейност с 

посочени видове застраховки, издадено на дружеството от Националния съвет по застраховане 

при Министерски съвет на Република България. 

- заверено копие на Решение № 1174-ОЗ от 06 Декември 2006 г. издадено на дружеството от 

Комисията за финансов надзор в Република България. 

Комисията подписа всички приложени и изброени, в този протокол, документи. 

Приложените документи в плик № 3 за позиция № 2 са, както следва: 

- Ценово предложение (приложение № 10) – оригинал, подписано от пълномощника. 

Кандидатът прави ценово предложение за позиция № 2. Предложението е попълнено, съгласно 

образеца на възложителя. 

Комисията подписа приложеното ценово предложение. 

Приложените документи в плик № 3 за позиция № 3 са, както следва: 

- Ценово предложение (приложение № 10) – оригинал, подписано от пълномощника. 

Кандидатът прави ценово предложение за позиция № 3. Предложението е попълнено, съгласно 

образеца на възложителя. 

Комисията подписа приложеното ценово предложение. 

С това приключва публичната част на заседанието. 

Работата на комисията продължава в закрито заседание. 

Ценовите предложения на кандидатите за съответните позиции са, съгласно Таблица № 1, 

както следва: 

Таблица № 1: 

Участник № 

по реда на подадената оферта 

Позиция № 1: 

Застраховка „Живот 

и злополука“ 

Позиция № 2: 

Застраховка 

„Трудова 

злополука“. 

Позиция № 3: 

Застраховка 

„Гражданска 

отговорност при 

носене на оръжие“. 

 
Наименование на 

кандидата/участника 

Предложена цена в 

лв., без ДДС 

Предложена цена 

в лв., без ДДС 

Предложена цена в 

лв., без ДДС 

1 ЗК „Надежда“ АД Х 1 127,10 Х 

2 
„Живото-застрахователен институт“ 

АД 
128,95 1 404,59 Х 

3 „Дженерали застраховане“ АД Х 501,84 42,84 

4 
ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс 

Груп“ 
Х 1 426,22 20,40 
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Предвид горепосоченото, относно извършената проверка на приложените документи в 

офертите на кандидатите, комисията единодушно взе следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 

1. Всички кандидати са приложили изискуемите документи, техническите предложения 

отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовите предложения са попълнени, съгласно 

приложените образци с посочени цени в ценовите предложения отговарят на финансовия 

ресурс за изпълнение на услугата, с оглед на критерия за оценка, а именно: най-ниска цена. 

2. Всички кандидати се допускат до участие в класиране за определяне на изпълнител за 

съответните услуги по позиции, в зависимост от постъпилите предложения за всяка позиция. 
Комисия: 

1. инж. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД):  

 

2. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД): 3. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД): 

С оглед на горепосочените обстоятелства, комисията единодушно взе следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2: 

Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, в качеството му на възложител, класиране 

по позиции, съгласно таблица № 1 от настоящия протокол, както следва: 

ЗА ПОЗИЦИЯ № 1 – ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ И ЗЛОПОЛУКА“ 

На първо място класира: 

Участник № 1 – „Животозастрахователен институт“ АД, с ЕИК: 175010739, със седалище 

и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София-1407, район  р-н 

Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51Д, представлявано от (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) – в 

качеството му на законен представител и член на Съвета на директорите на дружеството, с 

обща крайна цена за извършване на услугата в размер на 128,95 лв. (сто двадесет и осем лева, 

деветдесет и пет стотинки), без ДДС. 

Няма класиран на  второ място участник. 

 

ЗА ПОЗИЦИЯ № 2: ЗАСТРАХОВКА „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА“: 

На първо място класира: 

Участник № 3 – „Дженерали застраховане“ АД с ЕИК: 030269049, със седалище и адрес 

на управление: област София (столица), община Столична, гр. София-1504, район р-н Оборище, 

бул. „Княз Александър Дондуков“ № 68, с обща крайна цена за извършване на услугата в 

размер на 501,84 лв. (петстотин и един лев, осемдесет и четири стотинки), без ДДС. 

На второ място класира: 

Участник № 1: Застрахователна компания „Надежда“ АД с ЕИК: 131282730, със 

седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София-1700, 

район Лозенец, ж. к. Витоша, ВЕЦ – Симеоново № 999 с обща крайна цена за извършване на 

услугата в размер на 1 127,10 лв. (хиляда сто двадесет и седем лева и десет стотинки), без 

ДДС. 

На трето място класира: 

Участник № 2: „Животозастрахователен институт“ АД, с ЕИК: 175010739, със седалище 

и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София-1407, район р-н 

Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51Д, представлявано от (заличено чл. 2 от ЗЗЛД), в качеството 

му на представител, Главен изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на 

дружеството и (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) в качеството му на представител, 

Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на дружеството с обща крайна цена за 

извършване на услугата в размер на 1 404,59 лв. (хиляда четиристотин и четири лева и 

петдесет и девет стотинки), без ДДС. 

На четвърто място класира: 

Участник № 4: Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Виена Иншурънс 

Груп“ с ЕИК:000694286, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община 

Столична, гр. София-1000, район р-н Триадица, пл. „Позитано“ № 5, с обща крайна цена за 
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извършване на услугата в размер на 1 426,22 лв. (хиляда четиристотин двадесет и шест лева, 

двадесет и две стотинки), без ДДС. 

 

ЗА ПОЗИЦИЯ № 3: „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ПРИ НОСЕНЕ НА ОРЪЖИЕ“: 

На първо място класира: 

Участник № 4: Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Виена Иншурънс 

Груп“ с ЕИК:000694286, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община 

Столична, гр. София-1000, район р-н Триадица, пл. „Позитано“ № 5, с обща крайна цена за 

извършване на услугата в размер на 20,40 лв. (двадесет лева и четиридесет стотинки), без 

ДДС. 

На второ място класира: 

Участник № 3 – „Дженерали застраховане“ АД с ЕИК: 030269049, със седалище и адрес 

на управление: област София (столица), община Столична, гр. София-1504, район р-н Оборище, 

бул. „Княз Александър Дондуков“ № 68, с обща крайна цена за извършване на услугата в 

размер на 42,84 лв. (четиридесет и два лева, осемдесет и четири стотинки), без ДДС. 

Няма класиран участник на трето място. 
 

Комисия: 

1. инж. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД):  

 

2. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД): 3. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД): 

 

С оглед на горепосочените обстоятелства, комисията единодушно прие, следното 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 3: 

1. Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, на основание чл. 101д, ал. 1 от ЗОП, 

да възложи изпълнението на поръчката с обект услуга, и с предмет на изпълнение: 

„Задължително застраховане за 2016 година (при еднократно заплащане) на служителите в 

централното управление на ''Североизточно държавно предприятие'' ДП, гр. Шумен по 

обособени позиции, както следва: 

Позиция №1: Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл. 192 от Закона за горите; 

Позиция №2: Застраховкa по Наредба за задължително застраховане на работниците и 

служителите за риска „Tрудова злополука” при заявени бройки правоимащи служители, 

съгласно приложен списък; 

Позиция №3: Застраховка „Гражданска отговорност при носене и употреба на оръжие“, 

съгласно чл. 94 ал.2 от ЗОБВВПИ“, за всяка от посочените позиции по видове застраховки, 

както следва: 

1.1. За Позиция № 1: Застраховка „Живот и злополука“, съгласно чл. 192 от Закона за 

горите, единственият участник: 

„Животозастрахователен институт“ АД, с ЕИК: 175010739, със седалище и адрес на 

управление: област София (столица), община Столична, гр. София-1407, район р-н Лозенец, 

бул. „Черни връх“ № 51Д, представлявано от (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) – в качеството 

му на законен представител и член на Съвета на директорите на дружеството, с обща крайна 

цена на застрахователната премия общо за заявения брой служители, съгласно утвърден списък 

от СИДП ДП – гр. Шумен, в размер от 128,95 лв. (сто двадесет и осем лева, деветдесет и пет 

стотинки), без ДДС и други условия, съгласно техническото и ценово предложение. 

1.2. За Позиция № 2: Застраховка „Tрудова злополука”, класираният на първо място 

участник: 

„Дженерали застраховане“ АД с ЕИК: 030269049, със седалище и адрес на управление: 

област София (столица), община Столична, гр. София-1504, район р-н Оборище, бул. „Княз 

Александър Дондуков“ № 68, с обща крайна цена на застрахователната премия общо за 

заявения брой служители, съгласно утвърден списък от СИДП ДП – гр. Шумен, в размер от 

501,84 лв. (петстотин и един лев, осемдесет и четири стотинки), без ДДС и други условия, 

съгласно техническото и ценово предложение. 
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1.3. За Позиция № 3: Застраховка „Гражданска отговорност при носене и употреба на 

оръжие“, съгласно чл. 94 ал.2 от ЗОБВВПИ“, класираният на първо място участник: 

Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ с 

ЕИК:000694286, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община 

Столична, гр. София-1000, район р-н Триадица, пл. „Позитано“ № 5, с обща крайна цена на 

застрахователната премия общо за заявения брой служители, съгласно утвърден списък от 

СИДП ДП – гр. Шумен, в размер от 20,40 лв. (двадесет лева и четиридесет стотинки) лв., без 

ДДС. 
Работата на комисията приключи в 12,00 часа, на 10.03.2016 г. Настоящият протокол се 

състави в един (1) екземпляр, в изпълнение на разпоредбата на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, състои се 

от 8 (осем) страници и се подписа от членовете на комисията. Протоколът се съхранява в ЦУ на 

СИДП ДП – гр. Шумен и подлежи на утвърждаване от Възложителя, съгласно чл. 101г, ал. 4, 

изречение второ от ЗОП, като в същия ден се изпраща на участника и се публикува на профила 

на купувача. 

 

1. инж. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД): 

 

 

 

2. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД): 

 

 

 

3. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД): 
 


