
 

 

УТВЪРЖДАВАМ:(подписано) 

Директор СИДП ДП – гр. Шумен 

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

дата: 14.07.2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 4 (препис) 

 

Днес 08.07.2016 год. в 14:00 часа комисията, назначена със Заповед № 161/01.06.2016 год. 

на директора на СИДП ДП – Шумен, издадена на основание чл. 34, ал. 1 и ал.2 от ЗОП, се събра 

на свое редовно заседание, за да извърши действия по оценяване и окончателно класиране на 

участниците в процедурата за определяне на изпълнител и възлагане изпълнението на 

обществена поръчка по реда на чл. 68 и сл. от ЗОП, чрез „открита процедура” с обект на 

поръчката – 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 36 месеца, 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 Решение 

№ 13 от 14.04.2016 г. на Директора на „Североизточно държавно предприятие” ДП – гр. Шумен 

и Обявление с изх. № 2064/14.04.2016 г., публикувано в РОП с импортен номер 729842. 

КОМИСИЯТА е в състав, както следва: 

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

гр. Шумен; 

Секретар: (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)– финансов контрольор при ЦУ на СИДП ДП-

гр.Шумен; 

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

СИДП ДП – гр.Шумен; 

2. инж. (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) – началник на отдел при ЦУ на СИДП ДП – 

гр.Шумен  

3. (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) – гл. юрисконсулт в ЦУ на СИДП ДП – гр.Шумен, 

Резервни членове: 
1. (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)– ръководител отдел и гл. счетоводител в ЦУ на СИДП ДП 

– гр.Шумен, 

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

Комисията е в редовен състав.  

Заседанието на комисията е закрито. 

В 14,10 часа Комисията премина към оценка на офертата на всеки от участниците по 

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

комплексната оценка 50. 

Комисията разгледа ценовите предложения на участниците, удостоверени в протокол № 

3/28.06.2016 г. – публикуван на профила на купувача. Предвид методиката за оценка комисията 

констатира, следните факти: 

1. Участник № 3 – Застрахователно акционерно дружество„ОЗК – застраховане“ АД е 

предложило цена в размер на 3 555, 72 лева за застрахователна премия „Застраховка злополука 

на места в МПС“, което е с 20 процента по-благоприятна цена от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по този вид застраховка. В тази връзка и на основание 

чл. 70, ал. 1 от ЗОП, комисията определя срок от 5 работни дни, считано от получаването на 

уведомлението за предоставяне на подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

цената. Комисията указва да се изпрати уведомително писмо до участник № 3 Застрахователно 

акционерно дружество„ОЗК – застраховане“ АД с посочените в протокола указания. 
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2. Участник № 4 „Дженерали Застраховане“ АД е предложило цена в размер на 14 112.72 

лева за застрахователна премия „Злополука на местата в МПС“, което е с 20 процента по-

благоприятна цена от средната стойност на предложенията на останалите участници по този вид 

застраховка. „Дженерали Застраховане“ АД е предложил цена в размер на 66 651, 83 лева за 

застрахователна премия „Пълно Каско“, което също е с 20 процента по-благоприятна цена от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по този вид застраховка. В тази 

връзка и на основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП, комисията определя срок от 5 работни дни, считано 

от получаването на уведомлението за предоставяне на подробна писмена обосновка за начина на 

образуване на цената. Комисията указва да се изпрати уведомително писмо до участник № 4 

„Дженерали Застраховане“ АД – гр. София с посочените в протокола указания. 

3. Участник № 5 „ДЗИ-ОЗ“ АД е предложил цена в размер на 63 434, 55 лева за 

застрахователна премия „Гражданска отговорност“, което е с 20 процента по-благоприятна цена 

от средната стойност на предложенията на останалите участници по този вид застраховка. В тази 

връзка и на основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП, комисията определя срок от 5 работни дни, считано 

от получаването на уведомлението за представяне на подробна писмена обосновка за начина на 

образуване на цената. Комисията указва да се изпрати уведомително писмо до участник № 5 

„ДЗИ-ОЗ“ АД – гр. София с посочените в протокола указания. 

След получаване на писмените обяснения по чл. 70 от ЗОП Комисията ще извърши 

класиране. 

Работата на Комисията приключи в 16.00 часа на 08.07.2016 г. 

Настоящият протокол съдържа 2 (две) страници, подписани от всички членове на 

комисията и подлежи на утвърждаване от възложителя. 

 

 

 

 
Комисия: 

1.       3.    5.  

Адв. (заличено и подписано)   (заличено и подписано)                   (заличено и подписано) 

2.      4. 

(заличено и подписано)   Инж. (заличено и подписано) 

 

 

 


