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П Р Е П И С  

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

         инж. Веселин Нинов 

         Директор СИДП ДП - Шумен 

         Дата:31.03.2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

Днес, 30.03.2021г., 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 изтеклия петдневен срок даден от комисията на Участник № 3 „БУЛСТРАТ 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,  

комисията отчете, че в електронната платформа на АОП – ЦАИС  към досието на поръчката, е 

постъпила такава обосновка в указания срок от страна на Участника на 19.03.2021г. в 10:57:10часа. 

След подробно разглеждане на получената обосновка от Участник № 3 „БУЛСТРАТ ВИЕНА 

ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, комисията смята за основателни доводите изложени в нея и единодушно 

взе следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

На основание чл.72, ал.1 от ППЗОП, комисията приема за допустима разлика от повече от 20 

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

процедурата въз основа на получената обосновка от Участник № 3 - "БУЛСТРАД ВИЕНА 

ИНШУРЪНС ГРУП" АД и пристъпи към оценяване на ценовите предложения и класиране на 

участниците, както следва: 
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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):  

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 „ДЗИ – 

ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД:  

К1= ЗПшт / ЗПп х 50 

1. Общата оценка на офертата на Участник №1 „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ 

ЕАД е следната: 

К1= 89 869,44 / 100 065,53 х 50 = 44,91т. 

Комплексната оценка се изчислява по следната формула: 

КО = К1 + К2 + К3 

КО = 44,91 + 60 + 56.43 =161,34т. 

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

„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД 

 К1= ЗПшт / ЗПп х 50 

1. Общата оценка на офертата на Участник №2 „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО 

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД е следната: 

К1= 89 869,44 / 128 811,23 х 50 = 34,88т. 

Комплексната оценка се изчислява по следната формула: 

КО = К1 + К2 + К3 

КО = 34,88 + 60 + 32,87 =127,75т. 

❖ Оценка по показателя „Предлагана цена” на офертата на  Участник №3 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= 89 869,44 / 89 869,44 х 50 = 50т. 

Комплексната оценка се изчислява по следната формула:  

КО = К1 + К2 + К3 

КО = 50 + 60 + 60 = 170т. 

 

С оглед на горепосочените обективни факти и обстоятелства, предвид така представените 

технически и ценови предложения, комисията единодушно постигна следното: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2 

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

следното окончателно класиране на участниците: 

На първо място: Участник № 3 - „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – гр. София, с 
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крайна оценка КО = 170 точки; 

На второ място: Участник № 1 – „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД с крайна 

оценка КО = 161,34 точки; 

На трето място: Участник № 2 - „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО 

"ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД с крайна оценка КО = 127,75 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 

№ F 7 4 73 9 / 2 6 . 11 .2 02 0  г.  на Директора на “Североизточно държавно предприятие” ДП 

Шумен“, класираният на първо място Участник № 3, а именно: 

„БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, регистрирано в търговския регистър към 

АВ с ЕИК: 000694286, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община 

Столична, гр. София, п.к. 1000, пл. „Позитано” № 5, представлявано от Пламен Ангелов Шинов, в 

качеството му на изпълнителен директор, член на Управителен съвет и упълномощен представител 

на дружеството. 

4. Комисията предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, да сключи договор с 

класирания на първо място участник № 3 - „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, 

при основни параметри, на окончателната оферта: 

4.1.  Предлагана обща крайна цена на поръчката – 89 869,44 лв. (осемдесет и девет 

хиляди осемстотин шестдест и девет лева и четиридесет и четири стотинки) без вкл. ДДС, 

разпределена както следва: 

4.1.1. Обща сума на застрахователната премия за застраховката „Гражданска 

отговорност“  – 43 002,95 лв без вкл. ДДС, с включен 2% данък застрахователна премия; 

4.1.2. Обща сума на застрахователната премия за застраховката „Пълно  

Каско“  –  43 979,89 лв. без вкл. ДДС , с включен 2% данък застрахователна премия; 

4.1.3. Обща сума на застрахователната премия за застраховката „Злополука места“ – 2 

886,60 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 30.03.2021г в 15:00 часа. 

 

 

КОМИСИЯ: 

Председател: …………/П/…………… 

   …чл. 59 от ЗЗЛД… 

Членове:      

   3. ………/П/……………….. 

   …чл. 59 от ЗЗЛД… 

 

   4. …………/П/…………….. 

   …чл. 59 от ЗЗЛД… 


