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П Р О Т О К О Л № 3 

за разглеждане на ценовите предложения 

 

от заседанието на комисията за провеждане на процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Застраховане „Автокаско“ на МПС, застраховка 

„Гражданска отговорност“ и злополука на лицата при пътуване за нуждите на БНР“ 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със № ОП-01-14/09.01.2018 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 22.01.2018 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Дари Йорданов – ръководител отдел „АДУС“ 

Членове:  1. Фани Йорданова – диспечер, транспортни средства, сектор 

„Транспортно осигуряване“; 

   2. Милена Илиева-Иванова – счетоводител; 

   3. Цветелина Цачева – ръководител отдел „Обществени поръчки“; 

   4. Милен Митев – главен юрисконсулт 

 

III. На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

 

IV. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците, 

доказали съответствието си с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор и чиито технически предложения отговарят на поставените от възложителя 

условия. 

 

V. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове, съдържащи ценовите 

предложения на участниците по реда на постъпване на допуснатите оферти и обяви 

предложената цена, както следва: 

 

1. Ценово предложение на ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп" АД 

- Обща стойност на застрахователна премия за застраховка „Гражданска 

отговорност“ – 15 796.40 лева (петнадесет хиляди седемстотин деветдесет и шест лева и 

четиридесет стотинки) без данък върху застрахователните премии. 

-Обща стойност на застрахователна премия за застраховка „Автокаско“ – 

43 315.14 лева (четиридесет и три хиляди триста и петнадесет лева и четиринадесет 

стотинки) без данък върху застрахователните премии. 

Обща стойност на застрахователна премия за застраховка „Злополука на 

лицата в МПС“ – 2 640.00 лева (две хиляди шестстотин и четиридесет лева) без данък 

върху застрахователните премии. 

 

2. Ценово предложение на ЗАД „ОЗК-Застраховане" АД 

- Обща стойност на застрахователна премия за застраховка „Гражданска 

отговорност“ – 15 092.00 лева (петнадесет хиляди деветдесет и два лева) без данък върху 

застрахователните премии. 

- Обща стойност на застрахователна премия за застраховка „Автокаско“ – 

42 700.00 лева (четиридесет и две хиляди и седемстотин лева) без данък върху 

застрахователните премии. 
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- Обща стойност на застрахователна премия за застраховка „Злополука на 

лицата в МПС“ – 1 760.00 лева (хиляда седемстотин и шестдесет лева) без данък върху 

застрахователните премии. 

 

3. Ценово предложение на ЗК „Лев инс“ АД 

- Обща стойност на застрахователната премия за Застраховка „Гражданска 

отговорност“ – 28 322.76 лева (двадесет и осем хиляди триста двадесет и два лева и 

седемдесет и шест стотинки ) без данък върху застрахователните премии. 

- Обща стойност на застрахователна премия за застраховка „Автокаско“ – 

33 797.32 лева (тридесет и три хиляди седемстотин деветдесет и седем лева и тридесет 

и две стотинки) без данък върху застрахователните премии. 

- Обща стойност на застрахователна премия за застраховка „Злополука на 

лицата в МПС“ – 1 760.00 лева (хиляда седемстотин и шестдесет лева) без данък върху 

застрахователните премии. 

 

VI. След извършване на горните действия комисията продължи своята работа в 

закрито заседание и пристъпи към проверка на ценовите предложения на участниците 

за необичайно благоприятни предложения по смисъла на чл. 72 от ЗОП, при което 

установи следното: 

 

1. По подпоказател А1.1 „Обща стойност на застрахователната премия за 

Застраховка „Гражданска отговорност“, участниците ЗАД „Булстрад Виена иншурънс 

груп" АД и ЗАД „ОЗК-Застраховане" АД са направили предложения, с повече от 20 на 

сто по-изгодни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същия показател за оценка. 

Предвид горното, комисията взе следното решение: На основание чл. 72, ал. 1 от 

ЗОП, да изиска подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предложенията по подпоказател А1.1 -„Обща стойност на застрахователната премия за 

Застраховка „Гражданска отговорност“ от следните участници: 

ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп" АД 

ЗАД „ОЗК-Застраховане" АД 

Решението е взето единодушно 

 

2. По подпоказател А1.2 „Обща стойност на застрахователната премия за 

застраховка „Автокаско” на МПС , участникът ЗК „Лев инс“ АД е направил предложение 

с повече от 20 на сто по-изгодни от средната стойност на предложенията на останалите 

участници по същия показател за оценка. 

Предвид горното, комисията взе следното решение: На основание чл. 72, ал. 1 от 

ЗОП, да изиска подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предложенията  по подпоказател А1.2 „Обща стойност на застрахователната премия за 

застраховка „Автокаско” на МПС“ от следните участници: 

ЗК „Лев инс“ АД 

Решението е взето единодушно 

 

3. По подпоказател А1.3 - „Злополука на лицата в МПС“, участниците ЗАД „ОЗК-

Застраховане" АД и ЗК „Лев инс“ АД са направили предложения, с повече от 20 на сто 

по-изгодни от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател за оценка. 

Предвид горното, комисията взе следното решение: На основание чл. 72, ал. 1 от 
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ЗОП, да изиска подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предложенията  по подпоказател А1.3  „Злополука на лицата в МПС“ от следните 

участници: 

ЗАД „ОЗК-Застраховане" АД 

ЗК „Лев инс“ АД 

Решението е взето единодушно 

 

VII. Председателят на комисията в двудневен срок от съставяне на протокола да 

изготви и изпрати писмени искания за обосновки на посочените участници. 

Решенията са взети единодушно. 

 

 

Протоколът е съставен и подписан на 22.01.2018 г. 

 

Комисия: 

Дари Йорданов:   Заличено на основание чл.23от ЗЗЛД. 

 

Фани Йорданова:    Заличено на основание чл.23от ЗЗЛД. 

 

Милена Иванова-Илиева:   Заличено на основание чл.23от ЗЗЛД. 

 

Цветелина Цачева:   Заличено на основание чл.23от ЗЗЛД. 

 

Милен Митев:     Заличено на основание чл.23от ЗЗЛД 

 


