
 

 

Утвърждавам: ………/П/…………... 

инж. Веселин Нинов 

Директор СИДП ДП – гр.Шумен 

дата:09.01.2018г. 

 

П РОТ ОКОЛ № 2  (  п р  е  п  и  с  )  

 

Днес, 03.01.2018 год. в 10:00 часа комисията, назначена със Заповед № 505/29.12.2017 

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 и сключване на договор по 

обжалваната процедура, но не по-късно от една година считано от датата на сключване на 

договора по настоящата процедура 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 Пълно Каско на МПС“, открита с Обява № 5/18.12.2017 г. на директора на 

СИДП ДП - Шумен, информация за която е публикувана в РОП с импортен номер № 

9071665/18.12.2017 г. 

 

 

КОМИСИЯТА е в състав, както следва: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………..чл. 2 ЗЗЛД………– ръководител на „ Финансов отдел“ и гл. 

счетоводител  при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен; 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1. ………..чл. 2 ЗЗЛД………– – гл. юрисконсулт и ръководител Правна 

служба при ЦУ на СИДП ДП-Шумен; 

                      2. ………..чл. 2 ЗЗЛД………– – обслужващ юрист при ЦУ на СИДП ДП-

Шумен. 

 

Резервни членове: 1. ………..чл. 2 ЗЗЛД………– – счетоводител при ЦУ на СИДП ДП - 

гр. Шумен; 

                                   2. ………..чл. 2 ЗЗЛД………– – експерт 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 

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9071665
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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 02.01.2018г. 

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: „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – гр. София, с оферта с вх. № 7007 от 

22.12.2017 г., подадена в 10:45 часа, лично от представител на кандидата; 

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

вх. № 7077 от 28.12.2017 г., подадена в 17:13 часа, лично от представител на дружеството. 

На заседанието присъства представител на един от кандидатите, а именно: 

Катя Свещарова за „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД. 

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 която следва 

да премине настоящото заседание, както и процедурата в нейната 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 отваря 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 заменят представени документи или представят 

нови, с които да удовлетворят 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: „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – гр. 

София, с оферта с вх. № 7007 от 22.12.2017 г., подадена в 10:45 часа, лично от представител 

на кандидата. 

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. 

Председателя и членовете на комисията подписаха общия плик.  

Председателят на комисията отвори общия плик, след което, същият и членовете на 

комисията подписаха всички документи от техническото и ценовото предложение. Комисията 
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предложи на присъстващия представител на другия кандидат, а именно - Катя Свещарова - 

„ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД, да подпише същите документи. 

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 - „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – гр. 

София: 

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

документацията - оригинал, попълнен и подписан; 

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

документацията – оригинал; 

3. Актуално състояние изх. № 20171207141332/07.12.2017г. ; 

4. Карта за идентификация на БУЛСТАТ – заверено копие; 

5.Идентификация по ЗДДС – заверено копие; 

6. Удостоверение за добро изпълнение; 

7. Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 11/16.07.1998г. – заверено 

копие; 

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

9. Декларация за приемане на общите условия на проекта на договор - приложение № 6 – 

оригинал; 

10. Декларация по чл. 66, ал. 1, от ЗОП приложение № 7 – оригинал;  

11.Декларация за липса на свързаност с друг участник – оригинал; 

12. Допълнително разрешително № 1174-ОЗ от 06.12.2006г. ;  

13. Такса за платен лиценз за 2017г. ; 

14. Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 1,2 и 7 от ЗОП – приложение №3 

15. Декларация – списък на основните договори за доставки сходни с предмета на 

поръчката – приложение №4; 

16. Техническо предложение – приложение  № 10  

17. Декларация – списък на сервизите, с които е налице сключен договор за сервизно 

обслужване – приложение №13; 

18. Списък на сервизите, с които ЗАД „ Булстрад Виена Иншурънс Груп“ има сключени 

договори за изпълнение на автосервизни услуги; 

19. Списък с представителства на ЗАД „ Булстрад Виена Иншурънс Груп“ ; 

20. Договор за наем на офис в гр. Шумен 

21. Пълномощно на Пламен Шинов – нотариално заверено; 

22. Пълномощно на Яна Стойкова- Николчева - нотариално заверено; 

23. Декларация за оборот за последните три години; 

24. Справка за брутен премиен приход за 2014,2015 и 2016г. от КФН; 

25. Приложение към техническото предложение; 

26. Извлечение от Кодекса за застраховане, относно задължителна застраховка                „ 

Гражданска отговорност на автомобилистите“ 

27. Общи условия на застраховка „ Злополука на лицата в МПС“ ; 

28. Специални условия на застраховка „ Злополука на лицата в МПС“ ; 

29. Общи условия на застраховка „ Каско Стандарт“ ; 

30. Специални условия на застраховка „ Каско Стандарт“ ; 

31.Общи условия на застраховка „ Малки плавателни съдове“ ; 

32. Проект на полици; 

33. Ценово предложение по приложение № 11 към документацията 
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34. Приложение към ценова оферта – приложение № 12А 

 

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

 

 

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

агенция гр. Шумен, с оферта с вх. № 7077 от 28.12.2017 г., подадена в 17:13 часа, лично от 

представител на дружеството. 

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. 

Председателя и членовете на комисията подписаха общия плик.  

Председателят на комисията отвори общия плик, след което, същият и членовете на 

комисията подписаха всички документи от техническото и ценовото предложение.  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; 

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

документацията – оригинал; 

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

оригинал; 

4. Декларация – списък за основните договори – оригинал; 

5.  Декларация по чл. 39, ал. 3,т.1,б. „г” от ППЗОП; 

6. Декларация по чл. 66, ал. 1, от ЗОП; 

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

9. Разрешение № 77/15.04.1999г. ; 

10. Решение №1175-ОЗ от 06.12.2006г. ; 

11. Декларация за премиен приход на Дружеството;  

12. Техническо предложение; 

13. Декларация за приемане условията в проекта на договор; 

14. Общи условия по трите вида застраховки; 

15. Полици -3бр. ; 

16. Списък –декларация за налична клонова мрежа; 

17. Декларация за налични сервизи; 

18. Пълномощно на Катя Свещарова;  

19. Ценово предложение по образец № 11 към документацията; 

20. Приложение 11А; 

21. Удостоверение за добро изпълнение; 

22. Удостоверение № 20091112092756/12.11.2009г.от Агенцията по вписванията. 

 

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 11:45 часа завърши публичната част на заседанието. 

На 09.01.2018г., 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 
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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 - „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – гр. София 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 – „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – гр. София е приложил всички 

изискуеми от възложителя документи. 

2. Допуска кандидат № 1 – „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – гр. София до следващия 

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

по всички показатели, съгласно методиката за оценка. 
 

Комисия: 

1. ………..чл. 2 ЗЗЛД………   3. ………..чл. 2 ЗЗЛД…… 

 

2. ………..чл. 2 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. ………..чл. 2 ЗЗЛД………  3. ………..чл. 2 ЗЗЛД……… 

 

2. ………..чл. 2 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: 

 

1. Техническото предложение на участник № 1 – „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – гр. 

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

всички изискуеми от възложителя документи. 
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2. Допуска кандидат № 1 – – „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – гр. София до следващия 

етап на процедурата, а именно оценка на офертата по всички показатели, съгласно методиката за 

оценка. 
 

Комисия: 

1. ………..чл. 2 ЗЗЛД………  3. ………..чл. 2 ЗЗЛД……… 

 

2. ………..чл. 2 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. ………..чл. 2 ЗЗЛД………  3. ………..чл. 2 ЗЗЛД……… 

 

2. ………..чл. 2 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“ +  
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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 

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

 
 

Участник № 1 –  „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – 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. „ Презвитер Григорий“ №10 ет. 1, вх. Б;  ул. „ Цар 

Симеон Велики“ №46 Б.  

 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 
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: 

 

Участни

к № 

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“  

      

 Участник 

№ 1: „Булстрад 

Виена 

Иншурънс 

Груп“ – гр. 

София 

23 264.19 

 

2 698.92 

 

30 979.01 

 
56 942.12 50 
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 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 – 1 /един/ брой, като 

допълнителен риск посочен в Техническото предложение, съгласно изисканите в  

Документацията покрити рискове, а именно: Временна загуба на работоспособност в следствие 

на Злополука за непрекъснат период от време, считано от 21-вия ден до 90-тия ден – 

обезщетение в размер на 1% от застрахователната сума. Комисията констатира, че това не е 

допълнителен риск, защото риска „ Временна загуба на трудоспособност в следствие на 

злополука„ е част от изискването на възложителя в техническото предложение. 

 

  По застраховка „Каско“ на МПС, Участникът предлага 41 допълнителен риска: 

 

1. Срязване на гуми при застраховка „ Каско“ ; 

2. Пробиване на гуми при застраховка „ Каско“ ; 

3. Противозаконно отнемане с цел ползване на МПС при застраховка „ Каско“ ; 

 

За територията на Р България са покрити и следните рискове: 

 

4. Случайно падане на метеорит; 

5. Падане на метеоритен дъжд; 

6. Падане на монолитна космическа станция или отломки от нея; 

7. Падане на модулна космическа станция или отломки от нея; 

8. Падане на надуваеми обитаеми модули с търговска цел или отломки от тях; 

9. Падане на безмоторен самолет ( вкл. делтапланер и парапланер) или отломки от него; 

10.  Падане на аеростат ( балон, дирижабъл ) или отломки от него; 

11.  Падане на космически кораб за многократно използване ( космическа совалка) или 

отломки от него; 

12.  Падане на хеликоптер или отломки от него; 

13.  Падане на пътнически самолет или отломки от него; 

14.  Случайно падане на боен самолет или отломки от него в случай на тренировъчни 

учения; 

15.  Увреждане от екскременти на  глухар / Tetrao urogallus/ ; 
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16.  Увреждане от екскременти на лещарката / Bonasa bonasia/ ; 

17.  Увреждане от екскременти на врабчовата кукумявка / Glaucidium passerinum/ ; 

18.  Увреждане от екскременти на  пернатоногата кукумявка / Aegolius funereus/ ; 

19.  Увреждане от екскременти на  козодоя / Caprimulgus europaeus/ ; 

20.  Увреждане от екскременти на  черния кълвач / Dryocopus martius/ ; 

21.  Увреждане от екскременти на  белогърбия кълвач / Dendrocopos leucotos/ ; 

22.  Увреждане от екскременти на осояда / Pernis apivorus/ ; 

23.  Увреждане от екскременти на  червеногръдката / Erithacus rubecula/ ; 

24.  Увреждане от екскременти на  чинката / Fringilla coelebs/ ; 

25.  Увреждане от екскременти на  белогушия дрозд / Turdus torquatus/ ; 

26.  Увреждане от екскременти на  коса /Turdus merula/ ; 

27.  Увреждане от екскременти на  жълтоглавото кралче /Regulus regulus/ ; 

28.  Увреждане от екскременти на  черноглавото коприварче / Sylvia atricapilla/ ; 

 

ЗАД „ Булстрад Виена Иншурънс Груп“ предлага допълнително безплатно покритие „ 

Асистанс за чужбина“ за територията на държавите членки на Международното 

споразумение „ Зелена карта“ при застраховка „ Каско“ , като за същото са покрити 

рисковете: 

 

29.  Ремонт на пътя или аварийно теглене на буксир; 

30.  Репатриране на застрахования и/или разходи за настаняване; 

31.  Медицинско транспортиране; 

32.  Репатриране в случай на внезапна смърт; 

33.  Спешно свиждане от България; 

34.  Прибиране на дете / деца/ останало/ останали без надзор; 

35.  Заместващ водач; 

36.  Заместващ автомобил; 

37.  Изоставяне на застраховано МПС; 

38.  Доставка на резервни части; 

39.  Авансово плащане на разходи за провизорен ремонт; 

40.  Правна помощ; 

41.  Репатриране на застрахованото МПС. 

 

1. От така изброените допълнителни рискове към застаховка „ Каско“ , комисията 

отхвърля рисковете: 

         Случайно падане на метеорит; Падане на метеоритен дъжд; Падане на монолитна 

космическа станция или отломки от нея;  Падане на модулна космическа станция или отломки 

от нея; Падане на надуваеми обитаеми модули с търговска цел или отломки от тях; Падане на 

безмоторен самолет ( вкл. делтапланер и парапланер) или отломки от него; Падане на аеростат ( 

балон, дирижабъл ) или отломки от него; Падане на космически кораб за многократно 

използване ( космическа совалка) или отломки от него; Падане на хеликоптер или отломки от 

него; Падане на пътнически самолет или отломки от него; Случайно падане на боен самолет или 

отломки от него в случай на тренировъчни учения, 

 тъй като съгласно изискванията на възложителя в документацията е заложен един 

конкретен риск – „ случайно падане на летателни апарати или други тела върху МПС“ , в 

който се включват по- горе изброените рискове от участника. 

 

2. Комисията обединява в един риск: 

 Увреждане от екскременти на  глухар / Tetrao urogallus/ ; Увреждане от екскременти на 

лещарката / Bonasa bonasia/ ; Увреждане от екскременти на врабчовата кукумявка / 

Glaucidium passerinum/ ; Увреждане от екскременти на  пернатоногата кукумявка / Aegolius 

funereus/ ;  Увреждане от екскременти на  козодоя / Caprimulgus europaeus/ ;  Увреждане от 

екскременти на  черния кълвач / Dryocopus martius/ ; Увреждане от екскременти на  
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белогърбия кълвач / Dendrocopos leucotos/ ; Увреждане от екскременти на осояда / Pernis 

apivorus/ ; Увреждане от екскременти на  червеногръдката / Erithacus rubecula/ ; Увреждане 

от екскременти на  чинката / Fringilla coelebs/ ; Увреждане от екскременти на  белогушия 

дрозд / Turdus torquatus/ ; Увреждане от екскременти на  коса /Turdus merula/ ; Увреждане 

от екскременти на  жълтоглавото кралче /Regulus regulus/ ;   Увреждане от екскременти на  

черноглавото коприварче / Sylvia atricapilla/, 

           а именно – Увреждане от екскременти на всички посочени животински екземпляри , 

тъй като конкретния екскремент, не би могло да се докаже от какво точно животно е. 

 

3. Предвид изложеното Комисията приема, че за целите на оценяването 

допълнително предложените рискове от Участник № 1 са 17 /седемнадесет/ броя.   

 

По застраховка „Гражданска отговорност“ на МПС Участникът не предлага допълнителни 

рискове. 

 

 

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

Участникът получава 0 точки  /К3/Зл.места/ = К3/ Зл.места /n  / К3/ Зл.места /max. х 30, = 0/12 х 30 = 0 

точки/. 

 

 

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

получава  

26.84 точки  /К3/каско/ = К3/ каско /n  / К3/ каско /max. х 30, = 17/19 х 30 = 26.84 точки/. 

 

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

получава 0 точки  /К3/ГО/ = К3/ ГО /n  / К3/ ГО /max. х 30, = 0/0 х 30 = 0 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/ = 0 +26,84+0 = 26.84 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+26.84 = 136.84точки 

 

 

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. „ Цар Освободител“ № 103. 

 Участникът е приложил всички изискуеми документи. 
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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 
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: 

 

 

 

 

 

Участни

к № 

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 

26 357.61 

 

4 013.80 

 

39 394.87 

 
69 766.28 40.81 

      

      

 

 

 

 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 
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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 – 12 /дванадесет/ броя 

допълнителни рискове подробно посочени в Техническото предложение. 

 По застраховка „Каско“ на МПС, Участникът предлага 19 / деветнадесет/ допълнителни 

риска, подробно изброени в Техническото предложение: 

1. Щети от вулканично действие. 

2. Щети от лавина и последиците от нея. 

3. Пълна загуба или частична щета на застрахования обект в резултат на преливане извън 

бреговете/стените на намиращите се над земята водоеми. 

4. Пълна загуба или частична щета на застрахования обект в резултат на внезапно избили 

подпочвени води. 

5. Щети в следствие на земетресение и последиците от него. 

6. Щети по брезенти в следствие на покрит риск. 

7. Щети в следствие на товарене и разтоварване. 

8. Щети по гуми в следствие на покрит риск. 

9 Автоасистанс в чужбина, осигуряващ ремонт на пътя или аварийно теглене на буксир 

след ПТП с лимит 250 евро. 

10 Автоасистанс в чужбина, осигуряващ ремонт на пътя или аварийно теглене на буксир 

след техническа повреда с лимит 250 евро. 

11. Покрит риск репатриране на застрахования след ПТП, кражба или техническа повреда 

настъпили в чужбина. 

12. Покрит риск медицинско транспортиране при ПТП в чужбина. 

13. Покрит риск репатриране в случай на смърт вследствие на ПТП, вкл. и покриване 

разходи по следсмъртни манипулации. 

14. Спешно свиждане от България в случай на претърпени телесни наранявания, в 

следствие на ПТП в чужбина и хоспитализиран в болница за повече от 10 последова-телни дни, 

и няма възрастен придружител, покрива разходи за двупосочен билет. 

15. Заместващ водач в размер до 250 евро, ако в резултат на ПТП в чужбина и след 

приключване на провизорния ремонт, никое от лицата не е в състояние да управлява 

застрахованото МПС обратно до Р. България. 

16. Покрит риск покритие на разходи за автомобил под наем, ако вследствие на ПТП в 

чужбина застрахованото МПС не е в движение за 8 часа и ремонтните работи не могат да 

приключат през следващите 48 часа. 

17. Покритие на разходите по изоставяне на МПС в чужбина в размер до 500 евро, ако 

вследствие ПТП или техническа повреда  в чужбина разходите за ремонт на застрахованото 

МПС надвишават неговата застрахователна сума. 

18. Покритие на съдебни разноски до 5000 евро, с изключение на суми, необходими за 

покриване на обща гражданска отговорност, глоби или персонални обезщетения. 

19. Покритие на адвокатски хонорар в размер до 1500 евро в случай на ПТП в чужбина.  
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По застраховка „Гражданска отговорност“ на МПС Участникът не предлага допълнителни 

рискове. 

  

 

 

Констатация на комисията: 

 

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, = 12/12 х 30 = 

30 точки/. 

 

 

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

получава  

 точки  /К3/каско/ = К3/ каско /n  / К3/ каско /max. х 30, = 19/19 х 30 = 30 точки/. 

 

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

получава 0 точки  /К3/ГО/ = К3/ ГО /n  / К3/ ГО /max. х 30, = 0/0 х 30 = 0 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/ = 0 +30+30 = 60 точки 

 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (КО) ЗА УЧАСТНИКА : 

 

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

следната формула: 

 

КО = К1 + К2 + К3 = 40,81+60+60 = 160,81 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 = 160,81 точки  

На второ място: участник № 1 - „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – гр. София, с 

крайна оценка Ккомпл = 136.84 точки 

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 и сключване на договор по обжалваната процедура, но не по-късно от една година 
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считано от датата на сключване на договора по настоящата процедура 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 Пълно Каско на МПС“, открита с Обява № 

5/18.12.2017 г. на директора на СИДП ДП - 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. „Георги Бенковски” № 3, представлявано от Коста Чолаков, 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 

праметри, посочени в т.3 по-горе от настоящия протокол. 
 

 

 

 

Комисия: 

1. ………..чл. 2 ЗЗЛД………             3. ………..чл. 2 ЗЗЛД……… 

 

 

2. ………..чл. 2 ЗЗЛД……… 

 

 

 

Работата на Комисията приключи в 12:00 часа на 09.01.2018 г.  

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

на чл. 97, ал.4 от ППЗОП, състои се от 15 (петнадесет) 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 09.01.2018г. и 

подлежи на приемане (утвърждаване) от същия. 

 

Комисия: 

1. ………..чл. 2 ЗЗЛД……… 

2. ………..чл. 2 ЗЗЛД……… 

3. ………..чл. 2 ЗЗЛД…… 

 

 

 

 

 

 

 


