
 

(П Р Е П И С) 

УТВЪРЖДАВАМ:  ………/П/……………. 

Директор СИДП ДП – гр. Шумен 

инж. Веселин Нинов 

 

дата: 26.11.20019г 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 
Днес 13.11.2019 г. в 10,00 часа комисията, назначена със Заповед № 321/17.10.2019 г. 

на директора на СИДП ДП – Шумен, издадена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП, в изпълнение 

на свое Протоколно решение № 1 от 08.11.2019 г.  се събра на свое следващо редовно 

заседание, за да продължи провеждането на  процедурата за определяне на изпълнител и 

възлагане изпълнението на обществена поръчка - публично състезание по реда на чл.178-181 

от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 18, ал. 1,т. 12 и чл. 20, ал. 2, т. 2, от 

ЗОП с предмет:  „Услуга по застраховка на движимо имущество – МПС, собственост на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен – Централно управление и 

териториални поделения за срок 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 Решение 

№ 11 / 25 .0 9 . 20 19 г .  на Директора на “Североизточно държавно предприятие” ДП 

Шумен - етапа – публично отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници, 

оповестяване на предложената обща цена , оценка и класация на офертата. 

Комисията е в състав, както следва: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …..чл. 59 от ЗЗЛД… – гл. юрисконсулт при „СИ Д П “  Д П –  г р .  

Ш у м ен   

ЧЛЕНОВЕ:  1. …..чл. 59 от ЗЗЛД… – обслужващ юрист при „ СИ Д П “  ДП  –  г р .  

Ш у м ен .  

                       2. …..чл. 59 от ЗЗЛД… – Експерт, обществени поръчки при „СИДП“ ДП – гр. 

Шумен 

                       3. …..чл. 59 от ЗЗЛД… – Р-л счетоводен отдел при „СИДП“ ДП –  гр. Шумен 

                       4. …..чл. 59 от ЗЗЛД… – началник отдел при ЦУ на „СИДП“ ДП – гр. Шумен 

 

Комисията е в редовен състав. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки, изискванията на възложителя и условията за провеждане на 

процедурата, съгласно документацията за участие. 

Установи се че, протоколът от предходното заседание с оценката на техническите 

предложения на кандидатите е публикуван от възложителя в досието на процедурата на 

профила на купувача. Пак там е публикувано и съобщението с датата и часа на отваряне на 

ценовите предложения. 

В посочения от възложителя час - 10,00часа на 13.11.2019 г. се установи, че в залата на 

заседанието на комисията присъстват …..чл. 59 от ЗЗЛД… - представител на „АЙ ЕНД ДЖИ 

БРОКЕР“ ООД и …..чл. 59 от ЗЗЛД… - представител на кандидата „ДЗИ – ОБЩО 

ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД. 
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Обстоятелствата относно присъствието на представители на кандидатите депозирали  

оферта за участие беше отразено в присъствен лист по образец, подписан от членовете на 

комисията. Присъственият лист е неразделна част от процедурното досие.  

Председателят на комисията съобщи публично оценката по техническите параметри на 

допуснатите оферти на Участник №1 ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и 

Участник №2 „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, подробно описани в протокол № 1 от 

работата на комисията, а именно: 

 - по показателите К2 и К3 за  Участник №1 ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС 

ГРУП“,  оценката е 116,66 точки,  

 - по показателите К2 и К3 за  Участник №2 „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, 

оценката е 120 точки. 

Председателят пристъпи към отваряне на ценовата оферта на участника и публично 

оповестяване на предложените от него  крайни цени. 

І. Ценовата оферта на Участник №1 ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС 

ГРУП“, гр. София, е изготвена по образеца към документацията, попълнена е съгласно 

изискванията на възложителя, няма допуснати аритметични грешки и е  следната: 

І.1. Предлагана обща крайна цена на поръчката – 90 516,33 лв. (деветдесет хиляди 

петстотин и шестнадесет лева и тридесет и три стотинки) без вкл. ДДС, разпределена 

както следва: 

І.1.1. Обща сума на застрахователната премия за застраховката „Гражданска 

отговорност“  – 41 084,71 лв без вкл. ДДС, с включен 2% данък застрахователна премия; 

І.1.2. Обща сума на застрахователната премия за застраховката „Пълно  

Каско“  –  46 259,42 лв. без вкл. ДДС , с включен 2% данък застрахователна премия; 

I.1.3. Обща сума на застрахователната премия за застраховката „Злополука 

места“ – 3 172,20 лв. без вкл. ДДС, с включен 2% данък застрахователна премия; 

 

 

II. Ценовата оферта на Участник №2 „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД – 

главна агенция Шумен, е изготвена по образеца към документацията, попълнена е съгласно 

изискванията на възложителя, няма допуснати аритметични грешки и е  следната: 

ІI.1. Предлагана обща крайна цена на поръчката – 92 889.06 лв. (деветдесет и две 

хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и шест стотинки) без вкл. ДДС, разпределена 

както следва: 

ІI.1.1. Обща сума на застрахователната премия за застраховката „Гражданска 

отговорност“  – 44 325,25 лв. без вкл. ДДС, с включен 2% данък застрахователна премия; 

ІI.1.2. Обща сума на застрахователната премия за застраховката „Пълно  

Каско“  –  42 219,41 лв. без вкл. ДДС, с включен 2% данък застрахователна премия; 

II.1.3. Обща сума на застрахователната премия за застраховката „Злополука 

места“ – 6 344,40 лв. без вкл. ДДС, с включен 2% данък застрахователна премия; 

 

    С това приключи публичната част от заседанието на комисията, като след напускане 

на залата от външните представители, комисията пристъпи към оценка на така представените 

ценови предложения на двамата участници въз основа на следната предварително обявената и 

утвърдена от Възложителя методика: 

Оценка по показател 1 - К 1: 

 

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

в комплексната оценка 50; 

Критерият за оценяване на офертите, въз основа на Показател К1 е както следва:  

Показател 1 (К1):  
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К1= ЗПшт / ЗПп 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 „Пълно  

Каско“;  

3.Обща сума на застрахователната премия за застраховката „Злополука места“ 

като:  

ЗПшт - 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.  

ЗПп - 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. 

❖ Оценка по показателя „Предлагана цена” на офертата на  Участник №1 ЗАД 

„БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, гр. София:  

К1= ЗПшт / ЗПп х 50 

1. Общата оценка на офертата на Участник №1 ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА 

ИНШУРЪНС ГРУП“, гр. София е следната: 

К1= 90 516,33 / 90 516,33 х 50 = 50т. 

Комплексната оценка се изчислява по следната формула:  

КО = К1 + К2 + К3 

КО = 50 + 60 + 56,66 = 166,66т. 

 

❖ Оценка по показателя „Предлагана цена” на офертата на  Участник №2 „ДЗИ – ОБЩО 

ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД:  

К1= ЗПшт / ЗПп х 50 

2. Общата оценка на офертата на Участник №2 „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ 

ЕАД е следната: 

К1= 90 516,33 / 92 889,06 х 50 = 48,72т. 

Комплексната оценка се изчислява по следната формула: 

КО = К1 + К2 + К3 

КО = 48,72+ 60 + 60 =168,72т. 

С оглед на горепосочените обективни факти и обстоятелства, предвид така 

представените технически и ценови предложения, комисията единодушно постигна следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

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

следното окончателно класиране на участниците: 
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На първо място: Участник № 2 - „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД, гр. София, с крайна 

оценка КО = 168,72 точки; 

 

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

крайна оценка КО = 166,66 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 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 Решение № 11 /2 5 . 09 .2 01 9 г . на Директора на “Североизточно държавно 

предприятие” 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 Триадица, бул. „Витоша” № 89Б, тел.  02 981 57 99, представлявано от Коста 

Христов 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 

параметри, на окончателната оферта: 

4.1. Предлагана обща крайна цена на поръчката – 92 889.06 лв. (деветдесет и две 

хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и шест стотинки) без вкл. ДДС, разпределена 

както следва: 

4.1.1. Обща сума на застрахователната премия за застраховката „Гражданска 

отговорност“  – 44 325,25лв без вкл. ДДС, с включен 2% данък застрахователна премия; 

4.1.2. Обща сума на застрахователната премия за застраховката „Пълно  

Каско“  –  42 219,41 лв. без вкл. ДДС, с включен 2% данък застрахователна премия; 

4.1.3. Обща сума на застрахователната премия за застраховката „Злополука 

места“ – 6 344,40 лв. без вкл. ДДС, с включен 2% данък застрахователна премия. 

С обявяване на горната класация Комисията обяви за приключила  процедурата като 

цяло. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. Същия е неразделна част  към 

документацията на процедурата. 

Протоколът ведно с цялата документация по проведената процедура бе предоставен на 

директора на „СИДП„ ДП Шумен на 22.11.2019г в 11:00 часа. 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/П/………….- …..чл. 59 от ЗЗЛД… – гл. юрисконсулт при 

„СИДП“ ДП – гр. Шумен. 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. ……………/П/………….. - …..чл. 59 от ЗЗЛД… – обслужващ юрист при „СИДП“ ДП – гр. 

Шумен. 

2. ……………/П/…………. - …..чл. 59 от ЗЗЛД… – експерт, обществени поръчки при 

„СИДП“ ДП – гр. Шумен 

3. …………/П/…………… - …..чл. 59 от ЗЗЛД… – р-л счетоводен отдел при „СИДП“ ДП –  

гр. Шумен 

4. …………/П/…………. – …..чл. 59 от ЗЗЛД… – началник отдел при „СИДП“ ДП– гр. 

Шумен 


