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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 чрез публично състезание с предмет: „Доброволно здравно 

осигуряване на служители на БНР чрез договор за медицинска застраховка“ 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповеди № АВ-1069/04.09.2017 г. и № АВ-

1225/09.10.2017 г. на Генералния директор на БНР се проведе на 09.10.2017 г. от 10:00 часа в 

програмно-редакционната сграда на БНР 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател:  

1. Ирена Мачева – икономически директор на БНР; 

Членове:  

2. Илка Дойчинова – ръководител сектор „Бюджетна дейност“; 

3. Милен Митев – главен юрисконсулт – на мястото на Десислава Лилова – 

директор на дирекция „Правна и ЧР“. 

 

III. На заседанието на комисията присъстваха следните представители на участниците: 

 

1. Полина Димитрова Буркова – упълномощена от Жанета Малинова Джамбазка и 

Радослав Цветанов Димитров – представляващи участника „Дженерали застраховане“ АД; 

2. Весела Миткова Георгиева – упълномощена от Пламен Минков Минков и Николай 

Ангелов Логофетов – представляващи „Застрахователно акционерно дружество България“ 

АД. 

 

ІV. 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 ЗД „ОЗОК Инс“ АД 

- месечна застрахователна премия за едно лице в размер на 8,97 (осем лева и 

деветдесет и седем стотинки) без данък върху застраховката; 

- участие на възложителя в положителния финансов резултат: 

при квота на щетите до 15% (вкл.) – 50%; 

при квота на щетите от 16 до 30% (вкл.) – 50%; 

при квота на щетите от 31 до 45% (вкл.) – 50%; 

при квота на щетите над 46 до 90% (вкл.) – 50%; 

- разход по застрахователната полица – 15% 

 

2. Ценово предложение на ЗЕАД „Булстрад живот Виена иншурънс груп“ ЕАД 



 

2 

 

 

- месечна застрахователна премия за едно лице в размер на 9,00 (девет лева) без 

данък върху застраховката; 

- участие на възложителя в положителния финансов резултат: 

при квота на щетите до 15% (вкл.) – 99%; 

при квота на щетите от 16 до 30% (вкл.) – 97%; 

при квота на щетите от 31 до 45% (вкл.) – 40%; 

при квота на щетите над 46 до 90% (вкл.) – 6%; 

- разход по застрахователната полица – 20% 

 

 

3. Ценово предложение на ЗАД „България“ АД 

- месечна застрахователна премия за едно лице в размер на 9,29 (девет лева и 

двадесет и девет стотинки) без данък върху застраховката; 

- участие на възложителя в положителния финансов резултат: 

при квота на щетите до 15% (вкл.) – 20%; 

при квота на щетите от 16 до 30% (вкл.) – 15%; 

при квота на щетите от 31 до 45% (вкл.) – 10%; 

при квота на щетите над 46 до 90% (вкл.) – 2%; 

- разход по застрахователната полица – 20% 

 

 

VI. След извършване на горните действия, председателят на комисията благодари на 

представителите на участниците за участието в процедурата и закри публичната част от 

заседанието на комисията. 

 

VII. 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. Следните участници са направили предложения по показателя „участие на 

възложителя в положителния финансов резултат“, с повече от 20 на сто по-изгодни от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за 

оценка 

ЗД „ОЗОК Инс“ АД 

ЗЕАД „Булстрад живот Виена иншурънс груп“ ЕАД 

 

Предвид горното, комисията взе следните решения: На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, 

да изиска подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложенията  по 

показателя „участие на възложителя в положителния финансов резултат“ от следните 

участници: 

ЗД „ОЗОК Инс“ АД 

ЗЕАД „Булстрад живот Виена иншурънс груп“ ЕАД 
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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 09.10.2017 г. 

 

Комисия: 

 

Ирена Мачева: /п./ заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Илка Дойчинова: /п./ заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

 

Милен Митев: /п./ заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

 

 


