
 

Утвърждавам: (подписано и подпечатано) 

инж. (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

Директор СИДП ДП – гр. Шумен 

дата: 21.12.2016 г. 

 

П РОТ ОКОЛ № 2  (пр епи с )  

Днес, 29.11.2016 год. в 11:00 часа комисията, назначена със Заповед № 326/22.11.2016 година 

на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, издадена на основание чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 1 от 

ППЗОП, се събра на свое второ редовно заседание, за да проведе процедура за определяне на 

изпълнител и възлагане изпълнението на обществена поръчка по реда на чл. 187 и сл. от ЗОП, чрез 

„събиране на оферти с обява” с обект на поръчката – услуги, и предмет на изпълнение: 

„Услуга по застраховка на движимо имущество – МПС, собственост на „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен – Централно управление и териториални 

поделения за срок  до влизане в сила на решението по обжалваната открита процедура по 

ЗОП идентификационен  № 02711-2016-0067 , но не по-късно от една година считано от 

датата на сключване на договора или до изчерпване на прогнозния ресурс(което събитие 

настъпи първо) , 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“, открита с Обява № 5/14.11.2016 г. на директора 

на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен, информация за която е публикувана в 

РОП с импортен № 9058551/14.11.2016 г. 

КОМИСИЯТА е в състав, както следва:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) – обслужващ юрист при ЦУ на СИДП 

ДП-Шумен; 

СЕКРЕТАР: (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) – юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен; 

ЧЛЕНОВЕ: 1. (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) – ръководител счетоводен отдел при ЦУ на 

СИДП ДП-Шумен; 

Резервни членове: 1 адв. (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) – обслужващ юрист при ЦУ на СИДП 

ДП-Шумен; 

2. (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) – счетоводител при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен. 

Комисията е в пълен и редовен състав. 

Няма промяна на датата и часа на отваряне на постъпилите оферти. 

Председателят на комисията откри заседанието, обяви, че процедурата ще се проведе 

съгласно правните предписания на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и правилника за 

прилагането му, като обяви, че са валидни разпоредбите на чл. 186, чл. 187 и сл. от ЗОП, относно 

процедурата „събиране на оферти с обява”. Настоящото второ заседание на комисията е публично 

и на него могат да присъстват представители на кандидатите по търговска регистрация или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, възложителят е удължил срока за получаване на оферти с 3 

дни, и крайният срок е променен съответно до 17:30 часа на 25.11.2016г.  

Видно от регистъра за подадените оферти в удължения срок – в същия няма подадени оферти, 

поради което на основание чл. 188, ал.3 от ЗОП, в настоящото си заседание, комисията следва да 

разгледа и оцени получените оферти, независимо от техния брой. Съгласно констатациите на 

комисията, отразени и в Протокол № 1, има подадени само 2 (два) броя оферти, от двама 

кандидата, а именно: 

- Кандидат № 1: „Дженерали Застраховане“ АД – гр. Шумен, с оферта с вх. № 6903 от 

21.11.2016 г., подадена в 15:00 часа, лично от представител на дружеството; 

Кандидат № 2: „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД – главна агенция гр. Шумен, с оферта с 

вх. № 6919 от 21.11.2016 г., подадена в 16:50 часа, лично от представител на дружеството; 

На заседанието присъстват представители и на двамата кандидата, а именно: 
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(заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) за „Дженерали Застраховане“ АД и 

(заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) за „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД. 

Заседанието е публично, присъства (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД). 

Присъстващите попълниха присъствен лист. 

След получаване на регистъра с постъпили оферти, членовете на комисията подписаха 

декларации, съгласно чл. 97, ал.2 във вр. с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. Няма член на комисията 

направил отвод.  

Разяснена бе принципната последователност на действията на комисията, по които следва да 

премине настоящото заседание, както и процедурата в цялост до приключване на същата като 

завършен процес,съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

Комисията проверява за наличието на непрозрачен с ненарушена цялост общ плик, в който 

следва да са приложени всички документи на кандидата. Комисията отворя общия плик и 

оповестява гласно приложените документи, без да коментира съдържанието им или валидността 

им, и без да се сравняват с поставените от Възложителя изисквания, относно тяхната изискуемост. 

Комисията обявява и ценовите предложения на кандидатите. След прочитането на документите от 

плика и обявяване на ценовите предложения, приключва публичната част на заседанието. 

Процесът ще продължи, като в закрито заседание комисията подробно ще разгледа и провери 

приложените документи. При установяване на липса на документи или други установени 

несъответствия с критериите за подбор или с други поставени изисквания от възложителя, 

кандидатите се уведомяват писмено за това и комисията им предоставя възможност в определен 

срок, съгласно ЗОП, да представят допълнително точно изисканите документи, да поправят 

несъответствията, като замени представени документи или представи нови, с които да 

удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. Комисията няма определени по 

брой заседания и не следва да уведомява за тяхното провеждане кандидатите. В последния етап от 

процедурата, комисията ще разглежда предложената ценова оферта, ще оцени предложенията по 

посочените показатели и ще извърши крайно класиране, съобразно посочените критерии, начин на 

оценяване и класиране, съобразно комплексната оценка. 

След направените разяснения, комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на 

тяхното постъпване, съгласно регистъра на приетите оферти. За всеки един от кандидатите 

комисията спази определената последователност от действия за отваряне на пликовете и 

разглеждане на подадените документи, както следва: 

I. Отваряне на офертата на Кандидат №1: „Дженерали Застраховане” АД : 

Комисията провери и установи наличието на непрозрачен с ненарушена цялост общ плик, в 

който са приложени документите на кандидата, върху който са поставени само надписи, съгласно 

изискванията на ЗОП и процедурните условия – други обозначения не са направени. Трима 

членове от комисията подписаха общия плик.  

Председателят на комисията отвори общия плик. Трима от членовете на комисията подписаха 

всички документи от техническото и ценовото предложение. Комисията предложи един 

представител от присъстващите участници да подпише същите документи и същите се подписаха 

от (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) за „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД. 

Комисията оповести гласно всички приложени документи, съдържащи се в общия плик и 

съгласно чл. 97, ал.3 от ППЗОП обяви техническите и ценовите предложения. 

Извърши се служебна проверка за актуалното състояние на кандидата в Търговския регистър. 

Извлечение от направената проверка се приложи към процедурното досие и е неразделна част от 

същото. При прочитането на глас на приложените документи в общия плик в публичното 

заседание на комисията, се установи, следното: 

Съдържание на офертата на кандидат № 1 – Дженерали Застраховане” АД : 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата по образец - приложение №1 от 

документацията - оригинал, попълнен и подписан от (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) - 1 брой; 

2. Представяне на участника – Административни сведения приложение №2 от документацията 

– оригинал, попълнен и подписан от (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) - 1 брой; 

3. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП по образец - приложение №3 от документацията - 

оригинал, попълнена и подписана от представителя на кандидата, съгласно актуалното състояние 

на търговеца в търговския регистър, а именно (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) и (заличено, съгласно чл. 2 

от ЗЗЛД) - 2 брой;  
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4. Декларации за липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.1 ,2 и 7 от ЗОП – 2 бр. 

5. Декларации за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1,т.3-5 от ЗОП – 2 бр. 

6. Декларация – списък по образец - приложение №4 от документацията, за изпълнени 

договори за доставки, идентични с настоящата поръчка – оригинал, попълнена и подписана от 

представляващите - 1 брой, ведно с приложени доказателства за изпълнение – 2 броя; 

7. Справка за общия оборот на дружеството 

8. Декларация по чл. 39, ал. 3,т.1,б. „г” от ППЗОП- образец № 5 – 1 бр.  

9. Декларация по чл. 39, ал. 3,т.1,б. „в” от ППЗОП- образец № 6 – 1 бр.  

10. Декларация по чл. 66, ал. 1, от ЗОП образец № 7 – 1 бр.  

11.Декларация за липса на свързаност с друг участник – 4 бр. 

12. Декларация, че дружеството не участва като обединение – 1 бр.  

13. Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 1/26.03.1998г. 

14. такса за заплатена сума за затрахователен надзор за 2016г. 

15. Решение на СГС за регистрация на АД 

16. Техническо предложение – образец № 10  

17. Пълно, детайлно описание за изпълнение на поръчката 

18. Общи условия по трите вида застраховки 

19. Полици – 3 бр. 

20. Списък –декларация за налични офиси на територията на област Шумен 

21. пълномощно на (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

22. Ценово предложение по образец № 11 към документацията 

Гласно бяха обявени всички цени, съдържащи се в ценовото предложение на участника.  

II. Отваряне на офертата на Кандидат № 2: „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД  

Комисията провери и установи наличието на непрозрачен с ненарушена цялост общ плик, в 

който са приложени документите на кандидата, върху който са поставени само надписи, съгласно 

изискванията на ЗОП и процедурните условия – други обозначения не са направени. Трима 

членове от комисията подписаха общия плик. Комисията предложи един представител от 

присъстващите участници да подпише плика и същият бе подписан от (заличено, съгласно чл. 2 от 

ЗЗЛД) – представител на „БТК” ЕАД. Председателят на комисията отвори общия плик. Трима от 

членовете на комисията подписаха всички документи от техническото и ценовото предложение. 

Комисията предложи един представител от присъстващите участници да подпише същите 

документи и същите се подписаха от (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) за „Дженерали Застраховане“ 

АД . Комисията оповести гласно всички приложени документи, съдържащи се в общия плик и 

съгласно чл. 97, ал.3 от ППЗОП обяви техническите и ценовите предложения. Извърши се 

служебна проверка за актуалното състояние на кандидата в Търговския регистър. Извлечение от 

направената проверка се приложи към процедурното досие и е неразделна част от същото. 

При прочитането на глас на приложените документи в общия плик в публичното заседание на 

комисията, се установи, следното: 

Съдържание на офертата на кандидат № 2 – „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД  

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата по образец - приложение №1 от 

документацията - оригинал, попълнен и подписан от (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) - 1 брой; 

2. Представяне на участника – Административни сведения приложение №2 от документацията 

– оригинал, попълнен и подписан от (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)- 1 брой; 

3. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП по образец - приложение №3 от документацията - 

оригинал, попълнена и подписана от представителя на кандидата, съгласно актуалното състояние 

на търговеца в търговския регистър, а именно (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД), (заличено, съгласно чл. 2 

от ЗЗЛД), (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) - 3 брой;  

4. Декларация – списък по образец - приложение №4 от документацията, за изпълнени 

договори за доставки, идентични с настоящата поръчка – оригинал, попълнена и подписана от 

представляващите - 1 брой, ведно с приложени доказателства за изпълнение – 6 броя; 

5.  Декларация по чл. 39, ал. 3,т.1,б. „г” от ППЗОП- образец № 5 – 1 бр.; 

6. Декларация по чл. 39, ал. 3,т.1,б. „в” от ППЗОП- образец № 6 – 1 бр.; 

7. Декларация по чл. 66, ал. 1, от ЗОП образец № 7 – 1 бр.; 

8. Разрешение за извършване на застрахователна дейност  № 3/13.05.1998г.; 

9. Разрешение № 77/15.04.1999г.; 
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10. Решение за издаване на допълнителен лиценз; 

11. Декларация за оборота на дружеството; 

12. Техническо предложение – образец № 10; 

13. Пълно, детайлно описание за изпълнение на поръчката; 

14. Общи условия по трите вида застраховки; 

15. Полици – 3 бр.; 

16. Списък –декларация за налична клонова мрежа; 

17. Декларация за налични сервизи; 

18. пълномощно на (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД); 

19. Ценово предложение по образец № 11 към документацията 

Гласно бяха обявени всички цени, съдържащи се в ценовото предложение на участника  

С изчитането на приложените документи от офертите на кандидатите и обявяването на 

предложените от тях параметри и цени, в 14:56 часа завърши публичната част на заседанието. 

На 16.12.2016 г., в 10:00 часа в административната сграда на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, 

комисията, в свое трето редовно закрито заседание, се събра за да разгледа обстойно документите 

и информацията в офертите на кандидатите, за съответствие с критериите за подбор, поставени от 

възложителя, които са от значение за „допустимост” до участие в следващите етапи от 

процедурата, разглеждане и оценка на предложенията и класиране на участниците. 

При гласовото прочитане в откритото заседание на приложените документи в офертите на 

кандидатите: Кандидат №1 - „Дженерали Застраховане“ АД – гр. Шумен, и Кандидат № 2 -  

„ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД не се установиха липси на изискуеми документи, не се установиха 

несъответствия на приложените документи с изискванията обявени от възложителя и условията по 

ЗОП, същото се потвърди отново. Кандидатите са приложили формално всички изискуеми 

документи, съгласно процедурните условия. С оглед констатациите, комисията единодушно взе 

следните 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 

1. Кандидат № 1 – „Дженерали Застраховане“ АД – гр. Шумен е приложил всички изискуеми 

от възложителя документи. 

2. Допуска кандидат № 1 – „Дженерали Застраховане“ АД – гр. Шумен до следващия етап на 

процедурата, а именно: разглеждане на техническото предложение и оценка на офертата по всички 

показатели, съгласно методиката за оценка. 
Комисия: 

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

 

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

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2: 

1. Кандидат № 2 – „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД  е приложил всички изискуеми от възложителя 

документи. 

2. Допуска кандидат № 2 – „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД  до следващия етап на процедурата, а 

именно: разглеждане на техническото предложение и оценка на офертата по всички показатели, 

съгласно методиката за оценка. 
Комисия: 

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

 

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

С оглед горните констатации, комисията продължи заседанието си като премина към 

разглеждане на техническото предложение, оценка на офертите на участниците по всички 

показатели, съгласно методиката за оценка и класиране на участниците. 

В процеса на разглеждане на техническото предложение на двамата участника, комисията не 

установи пропуски и нарушения на обявените изисквания по процедурата и на закона. 

Техническото предложение на всеки от участниците отговаря на изискванията на възложителя. 

Участниците са приложили и всички изискуеми документи. С оглед констатациите, комисията 

единодушно взе следните 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 3: 



 

5 

 

1. Техническото предложение на участник № 1 – „Дженерали Застраховане“ АД – гр. Шумен 

отговаря на обявените изисквания по процедурата и на закона. Участникът е приложил всички 

изискуеми от възложителя документи. 

2. Допуска кандидат № 1 – „Дженерали Застраховане“ АД – гр. Шумен  до следващия етап на 

процедурата, а именно оценка на офертата по всички показатели, съгласно методиката за оценка. 
Комисия: 

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

 

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

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 4: 

1. Техническото предложение на участник № 2 – „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД  отговаря на 

обявените изисквания по процедурата и на закона. Участникът е приложил всички изискуеми от 

възложителя документи. 

2. Допуска кандидат № 2 – „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД  до следващия етап на процедурата, а 

именно оценка на офертата по всички показатели, съгласно методиката за оценка. 
Комисия: 

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

 

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

Класирането на офертите по предмета на поръчката се извършва по комплексна оценка за 

услугите, на база техническата и икономическата оценка на предложенията, като се търси 

икономически най-изгодна оферта, по следната методика за оценка на офертата - оценяването 

ще се извършва по критерий (К) – икономически най-изгодно предложение, при следните 

показатели за оценка: 

Методика за оценка на офертата – оценяването ще се извършва по критерий (КО) – 

икономически най-изгодна оферта, при следните показатели за оценка: 

Прилагат се еднакви показатели за трите вида застраховки.  

Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта на 

всеки един от тях в комплексната оценка на офертата са, както следва: 

Показател 1 (К1) – обща стойност на застрахователни премии/тарифно число – с тежест в 

комплексната оценка 50; 

Показател 2 (К2) – срок за изплащане на застрахователно обезщетение при настъпило 

застрахователно събитие – с тежест в комплексната оценка 20. 

Показател 3 (К3) – брой допълнително „покрити рискове“ по съответния вид застраховка – с 

тежест в комплексната оценка 30. 

Критерият за оценяване на офертите е икономически най-изгодната оферта, въз основа 

на следните показатели: 

Показател 1 (К1): 

К1= ЗПmin/ЗПn х 50, където: 

ЗП е: Сбора от предлаганите от съответния участник за срока на действие на договора 

1.Обща сума на застрахователната премия за застраховката „Гражданска отговорност“ +  

2.Обща сума на застрахователната премия за застраховката „Каско“ + 3. Обща сума на 

застрахователната премия за застраховката „Злополука места“ като 
ЗПmin – е най-ниската общата предложена сума на застрахователна премия получена от 

сбора на общите суми, (в лева) предложена измежду всички участници  , с включен 2% данък 

застрахователна премия. 

ЗПn – е общата предложена сума на застрахователна премия получена от сбора на общите 

суми  на съответния вид застраховка (в лева) предлагани от съответния участник , с включен 2% 

данък застрахователна премия от оценявания участник. 

Показател 2 (К2): 

Оценката по този показател за целите на класирането се оценява в работни дни и се изчислява 

за всеки отделен вид застраховка по  следната формула: 

К2/го/ = К2/го/срок мин. / К2/го/ срок n, х 20 

К2/авт./ = К2/авт./срок мин./  К2/авт./ срок n, х20 

К2/Зл. на места/ = К2/ Зл. на места./срок мин. / К2/ Зл. на места./ срок n  х 20 
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където, 

К2срок мин. – е  най-краткият срок за изплащане на застрахователното обезщетение, в работни 

дни по съответния вид оценявана застраховка /Гражданска отговорност, Автокаско и Злополука на 

местата/, предложен  измежду всички участници. 

К2срок n – е срокът за изплащане на застрахователното обезщетение, в работни дни по 

съответния вид оценявана застраховка / Гражданска отговорност, Автокаско и Злополука на 

местата/, предложен от оценявания участник. 

Крайната стойност на показателя К2 участващ в оценката за класация на офертата на 

съответния участник се получава по следната формула 

К2  = К2/го/  +К2/Авт./  +К2/Зл.на местата/  

Показател 3 (К3): 

Оценката по този показател за целите на класирането се оценява в брой допълнително 

предложени „покрити рискове“ за всеки вид застраховка поотделно и се изчислява по следната 

формула: 

К3/го/ = К3/го/n  / К3/го/max. х 30,  

К3/авт./ = К3/авт./n  / К3/авт/max. х 30,  

К3/Зл.места/ = К3/ Зл.места /n  / К3/ Зл.места /max. х 30,  
където: 

К3n – е общия брой предложени допълнително „покрити рискове“  по оценяваната 

застраховка /съответно Гражданска отговорност, Автокаско и Злополука на местата/ предложени 

от оценявания участник. 

К3max. – е май-много предложени брой допълнително „покрити рискове“ по съответния вид 

оценявана застраховка / Гражданска отговорност, Автокаско и Злополука на местата/ предложени 

измежду всички участници. 

Крайната стойност на показателя К3 участващ в оценката за класация на офертата на 

съответния участник се получава по следната формула 

К3 = К3/го/+К3/Авт./+К3/Зл.на местата/ 

Комплексната оценка се изчислява по следната формула: 

КО = К1 + К2 + К3 

Участникът, събрал максимален брой точки по (КО), се класира на първо място. 

В случай на равен брой точки, за изпълнител на поръчката се определя кандидатът предложил 

най- ниска обща цена. 

Индивидуалното оценяване протича по реда на отваряне на офертите, както следва: 

Участник № 1 –  „Дженерали Застраховане“ АД – гр. София: 

В процеса на разглеждане на техническото предложение на кандидата Комисията не установи 

пропуски и нарушения на обявените изисквания по процедурата и на закона. Техническото 

предложение отговаря на изискванията на възложителя. Участникът е представил 3 броя образци 

на полици за всяка една от застраховките, общи условия по трите видове застраховки, Списък-

декларация за сервизите, с които кандидатът има договор и списък декларация на офисите на 

Участника в страната. Комисията констатира, че участникът е посочил офис в град Шумен, с адрес 

ул. «Добри Войников» № 14, ул. «Цар Иван Александър» №48, ет.1. и ет. 2.  

 Участникът е приложил всички изискуеми документи. 

С оглед констатираното, Комисията преминава към оценка на ценовото и техническото 

предложение по всички показатели, съгласно обявената методика, с изключение на предлаганата 

цена, както следва: 

Оценка по показател 1 - К 1: 

Критерий – К1 обща стойност на застрахователни премии/тарифно число – с тежест в 

комплексната оценка 50. 

К1= ЗПmin/ЗПn х 50, където: 

ЗП е: Сбора от предлаганите от съответния участник за срока на действие на договора 

1.Обща сума на застрахователната премия за застраховката „Гражданска отговорност“ +  

2.Обща сума на застрахователната премия за застраховката „Каско“ + 3. Обща сума на 

застрахователната премия за застраховката „Злополука места“ като 



 

7 

 

ЗПmin – е най-ниската общата предложена сума на застрахователна премия получена от 

сбора на общите суми, (в лева) предложена измежду всички участници  , с включен 2% данък 

застрахователна премия. 

ЗПn – е общата предложена сума на застрахователна премия получена от сбора на общите 

суми  на съответния вид застраховка (в лева) предлагани от съответния участник , с включен 2% 

данък застрахователна премия от оценявания участник. 

Оценяването е представено в табличен вид за всеки вид застраховка и съответно общия сбор 

по критерия К1, както следва: 

Участник № 

Цена на 

застрахователната 

премия 

„Гражданска 

отговорност“ в 

лева (с включен 2% 

данък 

застрахователна 

премия). 

Цена на 

застрахователната 

премия 

„Злополука на 

местата в МПС“ 
лева (с включен 2% 

данък 

застрахователна 

премия). 

Цена на 

застрахователната 

премия „Пълно 

Каско“ лева (с 

включен 2% данък 

застрахователна 

премия). 

Обща стойност на 

застрахователната 

премия 

 в лева (с включен 

2% данък 

застрахователна 

премия). 

Брой точки по 

показател К1 

– 

„предлагана 

цена“  

      

2. Участник 

№ 1: 

„Дженерали 

Застраховане“ 

АД 

34 254,72 

 

3 595.38 

 

25 372,82 

 
63 222.92 50 

      

      

 

Оценка по показател 2 - К 2: 

Показател К2 е срок за изплащане на застрахователно обезщетение за съответния вид 

застраховка в работни дни предложен от оценявания участник. 

Участникът предлага срок за изплащане – 1 работен ден, считано от датата на уведомяване на 

изпълнителя за настъпване на застрахователно събитие и представяне на всички необходими 

документи съгласно КЗ за всички видове застраховки.   

По оценявания Критерий К2, участникът получава по 20 точки за всяка от трите вида 

Застраховка.   

К2/го/ = К2/го/срок мин./К2/го/ срок n, х 20 = 1/1 х 20 = 20 

К2/авт./ = К2/авт./срок мин./К2/авт./ срок n, х20= 1/1 х 20 = 20 

К2/Зл. на места/ = К2/ Зл. на места./срок мин. / К2/ Зл. на места./ срок n  х 20 = 1/1 х 20 = 20 

К2  = К2/го/+К2/Авт./+К2/Зл.на местата/ = 20 + 20+ 20 = 60  

Оценка по критерий К3: 

Критерий К3 е оценката на техническата оферта, съгласно най-много предложени брой 

„допълнително покрити рискове“ по съответния вид застраховка  

Участникът предлага по застраховка „Злополука на местата“ в МПС – 11 /единадесет/ броя 

допълнителни рискове подробно посочени в Техническото предложение, два риска от които Риск 

№ 9 – Фрактури следствие Злополука – 0,10 % от застрахователната сума и Риск № 11 – 

„Изгаряния следствие злополука - 0,10% от застрахователната сума, са рискове, които съгласно 

Документацията са изискани покрити рискове като Временна загуба на работоспособност в 

следствие на Злополука и поради това Комисията приема, че Участникът е представил 9 

допълнителни риска.  

По застраховка „Каско“ на МПС, Участникът предлага 21 допълнителен риска, подробно 

изброени, от които осем риска –  Риск № 1 „Палеж на МПС”, Риск № 4 „Увреждане на МПС от 

гръм”, Риск № 7 „Увреждане на МПС от свличане на земни пластове и маси, дължащо се на 

изкопни, насипни или други видове строителни работи, включително на различни видове 

строителни обекти”, Риск № 8 „Увреждане на МПС от срутване на земни пластове и маси, 

дължащо се на изкопни, насипни или други видове строителни работи, включително на различни 

видове строителни обекти”, Риск № 9 „Увреждане на МПС от пропадане на земни пластове и 

маси, дължащо се на изкопни, насипни или други видове строителни работи, включително на 

различни видове строителни обекти”, Риск № 14 „Увреждане на МПС причинени от товаро-
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разтоварни операции”, Риск № 16 „Увреждане на МПС, причинени от парчета спукана гума”, Риск 

№ 17 „Увреждане на МПС, причинени от парчета скъсана гума” Комисията не приема, поради 

следните съображения. По Риск № 1 – съгласно Общите условия  по застраховка „Каско на МПС” 

Палежът представлява злоумишлено действие съгласно общите условия и изискванията на 

Възложителя. Риск № 4 е идентичен с Увреждане на МПС от Мълния, който е заложен в 

изискванията по Документация на процедурата за този вид застраховка и също така е описан като 

идентичен в Раздел 12 – определения от Общите условия на застрахователя. Риск № 7, 8 и № 9 

също се покриват от общите изисквания по Застраховката, доколкото е записано „свличане и 

срутване на земни пластове” без да е конкретизирано от какво е предизвикано събитието и в този 

смисъл считаме, че също се явява общо зададено. По риск № 16 и № 17 съгласно изискванията на 

Възложителя за покритите рискове, тези два риска са покрити, а именно от риска „сблъскване или 

удар от МПС и/или други физически тела....” като Комисията счита, че парчетата от спукана или 

скъсана гума са именно такива други физически тела.  Предвид изложеното Комисията приема, че 

за целите на оценяването допълнително предложените рискове от Участник № 1 са 13 /тринадесет/ 

броя.  

По застраховка „Гражданска отговорност“ на МПС Участникът предлага 8 /осем/ 

допълнителни риска, от които Комисията не признава риска № 3 – „Специфична техническа 

услуга „Доставка на гориво” при невъзможност МПС да се придвижи на собствен ход при ПТП” и 

Риск № 4 „Специфична техническа услуга „Подаване на ток” при невъзможност МПС да се 

придвижи на собствен ход при ПТП”. Комисията счита, че тези два риска са нелогични, доколкото 

няма как МПС, което не може да се придвижи на собствен ход след ПТП да се нуждае от доставка 

на гориво или подаване на ток. Поради това Комисията приема, че Участник № 2 за целите на 

оценяването има 6 /шест/ допълнително предложени рискове. 

По оценявания Критерий К 3 за застраховка «Злополука на местата в МПС» Участникът 

получава 30 точки  /К3/Зл.места/ = К3/ Зл.места /n  / К3/ Зл.места /max. х 30, = 9/9 х 30 = 30 точки/. 

По оценявания Критерий К 3 за застраховка «Пълно Каско на МПС» Участникът получава  

19.50 точки  /К3/Зл.места/ = К3/ Зл.места /n  / К3/ Зл.места /max. х 30, = 13/20 х 30 = 19.50 точки/. 

По оценявания Критерий К 3 за застраховка «Гражданска отговорност» Участникът 

получава 30 точки  /К3/Зл.места/ = К3/ Зл.места /n  / К3/ Зл.места /max. х 30, = 6/6 х 30 = 30 точки/. 

Крайната стойност на показателя К3 участващ в оценката за класация на офертата на 

съответния участник се получава по следната формула 

К3 = К3/го/+К3/Авт./+К3/Зл.на местата/ = 30 +19.50+30 = 79.50 точки 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (КО) ЗА УЧАСТНИКА: 

Комплексната оценка (КО) се определя, съгласно предварително одобрената методика по 

следната формула: 

КО = К1 + К2 + К3 = 50+60+79.50 = 189.50 точки 

Участник № 2 –  „ДЗИ Общо застраховане” АД – гр. София: 

В процеса на разглеждане на техническото предложение на кандидата Комисията не установи 

пропуски и нарушения на обявените изисквания по процедурата и на закона. Техническото 

предложение отговаря на изискванията на възложителя. Участникът е представил 3 броя образци 

на полици за всяка една от застраховките, общи условия по трите видове застраховки, Списък-

декларация за сервизите, с които кандидатът има договор и списък декларация на офисите на 

Участника в страната. Комисията констатира, че участникът е посочил офис в град Шумен, с адрес 

ул. «Добри Войников» № 14, ул. «Цар Иван Александър» №48, ет.1. и ет. 2.  

Участникът е приложил всички изискуеми документи. 

С оглед констатираното, Комисията преминава към оценка на ценовото и техническото 

предложение по всички показатели, съгласно обявената методика, с изключение на предлаганата 

цена, както следва: 

Оценка по показател 1 - К 1: 

Критерий – К1 обща стойност на застрахователни премии/тарифно число – с тежест в 

комплексната оценка 50. 

К1= ЗПmin/ЗПn х 50, където: 

ЗП е: Сбора от предлаганите от съответния участник за срока на действие на договора 

1.Обща сума на застрахователната премия за застраховката „Гражданска отговорност“ + 
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2.Обща сума на застрахователната премия за застраховката „Каско“ + 3. Обща сума на 

застрахователната премия за застраховката „Злополука места“ като 
ЗПmin – е най-ниската общата предложена сума на застрахователна премия получена от 

сбора на общите суми, (в лева) предложена измежду всички участници, с включен 2% данък 

застрахователна премия. 

ЗПn – е общата предложена сума на застрахователна премия получена от сбора на общите 

суми  на съответния вид застраховка (в лева) предлагани от съответния участник, с включен 2% 

данък застрахователна премия от оценявания участник. 

Оценяването е представено в табличен вид за всеки вид застраховка и съответно общия сбор 

по критерия К1, както следва: 

Участник № 

Цена на 

застрахователната 

премия 

„Гражданска 

отговорност“ в 

лева (с включен 2% 

данък 

застрахователна 

премия). 

Цена на 

застрахователната 

премия 

„Злополука на 

местата в МПС“ 
лева (с включен 2% 

данък 

застрахователна 

премия). 

Цена на 

застрахователната 

премия „Пълно 

Каско“ лева (с 

включен 2% данък 

застрахователна 

премия). 

Обща стойност на 

застрахователната 

премия 

 в лева (с включен 

2% данък 

застрахователна 

премия). 

Брой точки по 

показател К1 

– 

„предлагана 

цена“  

      

2. Участник 

№ 2: „ДЗИ –

Общо 

Застраховане“ 

АД 

28 723.45 

 

4 508.56 

 

35 953.62 

 
69 185.66 45.69 

      

      

Оценка по показател 2 - К 2: 

Показател К2 е срок за изплащане на застрахователно обезщетение за съответния вид 

застраховка в работни дни предложен от оценявания участник. 

Участникът предлага срок за изплащане – 1 работен ден, считано от датата на уведомяване на 

изпълнителя за настъпване на застрахователно събитие и представяне на всички необходими 

документи съгласно КЗ за всички видове застраховки.   

По оценявания Критерий К2, участникът получава по 20 точки за всяка от трите вида 

Застраховка.   

К2/го/ = К2/го/срок мин./К2/го/ срок n, х 20 = 1/1 х 20 = 20 

К2/авт./ = К2/авт./срок мин./  К2/авт./ срок n, х20= 1/1 х 20 = 20 

К2/Зл. на места/ = К2/ Зл. на места./срок мин. / К2/ Зл. на места./ срок n  х 20 = 1/1 х 20 = 20 

К2  = К2/го/+К2/Авт./  +К2/Зл.на местата/ = 20 + 20+ 20 = 60  

Оценка по критерий К3: 

Критерий К3 е оценката на техническата оферта, съгласно най-много предложени брой 

„допълнително покрити рискове“ по съответния вид застраховка  

Участникът предлага по застраховка „Злополука на местата“ в МПС – 9 /девет/ броя 

допълнителни рискове подробно посочени в Техническото предложение. 

По застраховка „Каско“ на МПС, Участникът предлага 20 допълнителни риска, подробно 

изброени в Техническото предложение. 

По застраховка „Гражданска отговорност“ на МПС Участникът предлага 5 /пет/ допълнителни 

риска, подробно посочени в Техническото предложение. 

По оценявания Критерий К 3 за застраховка «Злополука на местата в МПС» Участникът 

получава 30 точки  /К3/Зл.места/ = К3/ Зл.места /n  / К3/ Зл.места /max. х 30, = 9/9 х 30 = 30 точки/. 

По оценявания Критерий К 3 за застраховка «Пълно Каско на МПС» Участникът получава  

19.50 точки  /К3/Зл.места/ = К3/ Зл.места /n  / К3/ Зл.места /max. х 30, = 20/20 х 30 = 30 точки/. 

По оценявания Критерий К 3 за застраховка «Гражданска отговорност» Участникът 

получава 30 точки  /К3/Зл.места/ = К3/ Зл.места /n  / К3/ Зл.места /max. х 30, = 5/6 х 30 = 24.99 точки/. 

Крайната стойност на показателя К3 участващ в оценката за класация на офертата на 

съответния участник се получава по следната формула 

К3 = К3/го/+К3/Авт./+К3/Зл.на местата/ = 30 +30+24.99 = 84.99 точки 
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (КО) ЗА УЧАСТНИКА : 

Комплексната оценка (КО) се определя, съгласно предварително одобрената методика по 

следната формула: 

КО = К1 + К2 + К3 = 45.69+60+84.99 = 190.68 точки 

С оглед на горепосочените обективни факти и обстоятелства, предвид така представените 

технически и ценови предложения, комисията единодушно постигна следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 5: 

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

следното окончателно класиране на участниците: 

На първо място: участник № 2 - „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД, гр.София, с крайна 

оценка Ккомпл = 190.68 т. 

На второ място: участник № 1 - „Дженерали Застраховане” АД, гр.София, с крайна 

оценка Ккомпл = 189.50 т. 

2. Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, да приеме работата на комисията и да 

утвърди настоящият протокол. 

3. Предлага на директора на СИДП ДП – гр.Шумен, да определи за изпълнител на 

обществената поръчка с обект – услуга и предмет на изпълнение: „Услуга по застраховка на 

движимо имущество – МПС, собственост на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – 

гр. Шумен – Централно управление и териториални поделения за срок  до влизане в сила 

на решението по обжалваната открита процедура по ЗОП идентификационен  № 02711 -

2016-0067 , но не по-късно от една година считано от датата на сключване на договора 

или до изчерпване на прогнозния ресурс(което събитие настъпи първо) , 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“, открита с Обява № 5/14.11.2016 г. на директора на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен, класираният на първо място Участник 

№ 2, а именно: 
„ДЗИ – Общо Застраховане” ЕАД, регистрирано в търговския регистър към АВ с ЕИК: 

121718407, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. 

София, район Средец, ул. „(заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД), представлявано от (заличено, съгласно чл. 2 

от ЗЗЛД), в качеството му на изпълнителен директор. 

4. Комисията предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, да сключи договор с 

класирания на първо място участник № 2 - „ДЗИ – Общо Застраховане” ЕАД, при основни 

параметри, посочени в т.3 по-горе от настоящия протокол. 
Комисия: 

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

 

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

Работата на Комисията приключи в 17:00 часа на 16.12.2016 г.  

Настоящият протокол се състави в един екземпляр, в изпълнение на правното предписание на 

чл. 97, ал.4 от ППЗОП, състои се от 19 (деветнадесет) страници и се подписа от членовете на 

комисията. Протоколът се съхранява в ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен и е неразделна част от 

процедурното досие. Настоящият протокол, ведно с цялата документация, събрана в хода на 

провеждане на настоящата процедура се предаде от комисията на възложителя на 19.12.2016 г. и 

подлежи на приемане (утвърждаване) от същия. 

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

 

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

 


