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П Р Е П И С  

 

       УТВЪРЖДАВАМ: ........../П/........................ 

         инж. Веселин Нинов 

         Директор СИДП ДП - Шумен 

         Дата:15.03.2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

Днес, 15.03.2021 г., Комисия назначена със Заповед № 424/17.12.2020 г. на инж. Веселин 

Нинов – директор на СИДП ДП – Шумен, се събра на свое първо редовно заседание, за да проведе 

процедура 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 

№ F 7 4 73 9 /2 6 . 11 .2 02 0  г. на инж. Веселин Нинов, в състав: 

Комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …чл. 59 от ЗЗЛД… – адвокат при ШАК и обслужващ юрист при ЦУ на 

СИДП ДП – Шумен; 

ЧЛЕНОВЕ: 1. …чл. 59 от ЗЗЛД… – експерт ОП при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 

2. …чл. 59 от ЗЗЛД… – р-л „Счетоводен отдел“ при ЦУ на СИДП ДП – Шумен, със задача: да 

разгледа, оцени и класира подадените оферти за определяне на изпълнител за горепосочената 

обществена поръчка, се събра на редовно заседание в 14:00 часа, в заседателната зала на 

административната сграда на „Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, с адрес: гр. 

Шумен, ул. „Петра” № 1, ет. 4. 

С оглед връщане на процедурата към етап прилагане на разпоредбите на чл. 72 от ЗОП и 

оценка на офертите, предвид влязло в сила Решение № 6/25.02.2021г. на Възложителя, за отмяна на 

Решение № 5/22.02.2021г. за избор на изпълнител на 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 №5341/25.11.2020г.  на Директора на “Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен 

и след прецизно изчислена разлика в размер на повече от 20% по- благоприятно ценовото 

предложение на Участник № 3 - "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД, комисията взе 

единодушно следното: 
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ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1  

На основание чл.72, ал.1 от ППЗОП, комисията дава 5(пет) дни на Участник № 3 - 

"БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД, в които да изготви и предостави обосновка за 

предложените от него цени, в която да бъде изяснена причината за получената разлика от повече от 

20 % по-благоприятни предложени цени от средно аритметичната на останалите двама участника в 

процедурата, като публикува, чрез съобщение в ЦАИС отговора си.  

Настоящият протокол да се сведе до знанието на участниците в процедурата чрез 

публикуване на съобщение в профила на купувача към досието на настоящата поръчка, 

намиращо се на платформата ЦАИС, и изпращане на съобщение до участниците, с оглед 

изискванията на чл. 9л, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, да предоставят генерирания ключ за декриптиране на 

ценовата оферта за съответната позиция, както и правото им да изпратят свои представители, които 

да присъстват на декриптиране и отваряне на офертите. 

С това комисията обяви за приключило заседанието си на 15.03.2021 г. в 15:00 часа, като 

протоколът се състави и подписа от комисията в един екземпляр, след което на същата дата се 

представи на Възложителя за утвърждаване. 

 

КОМИСИЯ: 

Председател: …………/П/…………… 

   …чл. 59 от ЗЗЛД… 

Членове:      

   3. ………/П/……………….. 

   …чл. 59 от ЗЗЛД… 

 

   4. …………/П/…………….. 

   …чл. 59 от ЗЗЛД… 


