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(П Р Е П И С) 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 18 

гр. Шумен  27.11.2019г. 

  

На основание чл. 181, ал. 6 от ЗОП, резултатите от проведена процедура – публично 

състезание по реда на чл. 178 - 181 от ЗОП  и резултатите от проведената класация, извършена от 

комисията назначена със Заповед № 321/17.10.2019 г. за следната обществена поръчка: „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 1 9г .на Директора на “Североизточно държавно 

предприятие” ДП Шумен. 

ОБЯВЯВАМ 

 Следното класиране: 

І.1. На първо място: Участник № 2 - „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД, гр.София, с крайна 

оценка КО = 168,72 точки, при основни параметри, на окончателната оферта: 

1.1. 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: 

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

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

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

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

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

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

 

II.2. На второ място: Участник № 1 - „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – гр. София, с 

крайна оценка КО = 154,24 точки, при основни параметри, на окончателната оферта: 

IІ.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: 

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

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

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

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

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

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

От участие в процедурата няма отстранени  оферти и кандидати. 



 

За изпълнител на  обществената поръчка: „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 № 1 1 / 25 .0 9 . 2 01 9г .на Директора на “Североизточно държавно предприятие” ДП 

Шумен,  

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

Участник №2 - „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 при следните ценови 

параметри: 

I. 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: 

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

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

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

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

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

6 344,40 лв. без вкл. ДДС, с включен 2% данък застрахователна премия и при други параметри, 

посочени подробно в техническото предложение на участника. 

Решението на основание чл.196, ал.1, т.1 от ЗОП подлежи на обжалване пред Комисията 

за защита на конкуренцията по реда  и при условията на чл.197, ал.1 т.7 от ЗОП  

Решението  да се публикува при спазване на разпоредбите на чл. 24 от  ППЗОП в профила 

на купувача. 

Договорът, във връзка с чл.183 от ЗОП, да се сключи  с определения за изпълнител 

участник  при условията  изискванията  на чл.112, ал.6 от ЗОП,  след представяне на документи по 

чл.58 и чл.112, ал.1 от ЗОП. 

Контрола по изпълнението на настоящото решение  възлагам на инж.Петър Георгиев 

Ганев  – зам. директор на СИДП ДП Шумен, и …..чл. 59 от ЗЗЛД… РФО- гл. счетоводител при ЦУ на   

СИДП ДП Шумен. 

 

 

 

ДИРЕКТОР „СИДП“ ДП:………/П/………….. 

                                           /инж. Веселин Маринов Нинов/ 

 

 

 
ПГ/АА/НБ 


