
 
ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 7 

гр. Шумен  31.03.2021г. 

  

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 № 424/17.12.2020 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 №5341/25.11.2020г.  на Директора на “Североизточно държавно 

предприятие” ДП Шумен. 

 

ОБЯВЯВАМ 

 Следното класиране: 

 

На първо място: Участник № 3 - „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – гр. София, с 

крайна оценка КО = 170 точки, 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. 

 

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

оценка КО = 161,34 точки, при основни параметри, на окончателната оферта: 

I.1. Предлагана обща крайна цена на поръчката – 100 065,53 лв. (сто хиляди и 

шестдесет и пет  лева и петдесет и три стотинки) без вкл. ДДС, разпределена както следва: 

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

отговорност“  – 44 662,96 лв. без вкл. ДДС, с включен 2% данък застрахователна премия; 

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

Каско“  –  49 319,29 лв. без вкл. ДДС, с включен 2% данък застрахователна премия; 

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

6 083,28 лв. без вкл. ДДС, с включен 2% данък застрахователна премия; 



 

На трето място: Участник № 2 - „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО 

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

основни параметри, на окончателната оферта: 

ІI.1. Предлагана обща крайна цена на поръчката –128 811.23 лв. (сто двадесет и осем 

хиляди осемстотин и единадесет лева и двадесет и три стотинки) без вкл. ДДС, разпределена 

както следва: 

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

отговорност“  – 53 023,74 лв. без вкл. ДДС, с включен 2% данък застрахователна премия; 

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

Каско“  –  72 851,93 лв. без вкл. ДДС, с включен 2% данък застрахователна премия; 

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

2 935,56 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 №5341/25.11.2020г. на Директора на “Североизточно държавно предприятие” ДП 

Шумен,  

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

Участник №3 - „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, при следните ценови параметри: 

I. 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: 

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

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

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

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

I.1.3. Обща сума на застрахователната премия за застраховката „Злополука места“ – 2 

886,60 лв. без вкл. ДДС, с включен 2% данък застрахователна премия. 

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 в профила на купувача и да се доведе до знанието на 

участниците в процедурата за сведение и до съответните длъжностни лица от СИДП ДП -Шумен, 

за сведение и изпълнение при условията на чл. 9к от  ППЗОП. 



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 …чл. 59 от ЗЗЛД…– 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 


