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П Р О Т О К О Л 

по чл.54, ал. 7 от ППЗОП 

 

От заседанието на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Застраховка на имуществото на Българското национално 

радио“. 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № ОП-01-224/23.08.2018 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 23.08.2018 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Дари Йорданов – икономически директор на БНР 

Членове: 1. Галя Каракачанова – ръководител отдел „Бюджет“; 

 2. Цветелина Цачева – ръководител отдел „Обществени поръчки“. 

               

III. Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

IV. В предварително обявения срок са постъпили оферти за участие в откритата 

процедура от следните участници:  

1. „Лев инс" АД, вх. № ОП-02-72/22.08.2018 г., 14:00 ч. 

2. „Застрахователно дружество Евроинс" АД, вх. № ОП-02-72/22.08.2018 г., 14:10 ч. 

3. „Дженерали застраховане" АД, вх. № ОП-02-72/22.08.2018 г., 15:00 ч. 

4. ЗД „БУЛ ИНС" АД, вх. № ОП-02-72/22.08.2018 г., 16:00 ч. 

5. ЗАД „Булстрад Виена Иншуранс Груп" АД, вх. № ОП-02-72/22.08.2018 г., 16:20 ч. 

6. „ОЗОК Инс" АД, вх. № ОП-02-72/22.08.2018 г., 16:35 ч. 

 

V. След обявяване на протокола, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

Комисията пристъпи към работа, съобразно разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане. 

 

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

 

VII. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки с 

офертите на участниците по реда на тяхното постъпване, както следва: 

 

1. Оферта на участника „Лев инс" АД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, с 

ненарушена цялост. След отваряне на опаковката с офертата на участника, комисията 

оповести нейното съдържание, както следва: опис на документите; декларация за наличие 

на упълномощаване за подписване на офертата и представителство в процедурата за 

провеждане на обществена поръчка от представляващите дружеството; пълномощно с рег. 

№ 11821/17.10.2017 г. по описа на нотариус Валентина Механджийска, рег. № 074 на 

Нотариалната камара, район на действие РС София; еЕЕДОП, представен на електронен 

носител – компактдиск, декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП, декларация на основание чл. 

47, ал. 3 от ЗОП; техническо предложение, подписано от упълномощеното лице Светлана 

Крумова; декларация за приемане клаузите на проекта на договор; декларация за срока на 

валидност на офертата; декларация, че няма да се допуска самоучастие и 
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подзастраховане от стана на възложителя; комбинирани общи условия за застраховки 

„пожар и природни бедствия“  и „други вреди на имущество“ на юридически лица.  

Комисията установи наличие на отделен запечатан плик с ненарушена цялост с 

надпис „Предлагани ценови параметри“.  

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

2. Оферта на участника „Застрахователно дружество Евроинс" АД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, с 

ненарушена цялост. След отваряне на опаковката с офертата на участника, комисията 

оповести нейното съдържание, както следва: опис на документите, съдържащи се в 

офертата; еЕЕДОП, представен на електронен носител – компактдиск; декларация по чл. 59, 

ал. 1, т. 3 от ЗМИП; декларация на основание чл. 47, ал. 3 от ЗОП; техническо предложение, 

подписано от представляващи дружеството лица; декларация за приемане клаузите на 

проекта на договор; декларация за срока на валидност на офертата; декларация, че няма 

да се допуска самоучастие и подзастраховане от стана на възложителя; общи условия за 

застраховане на имущества на юридически лица, еднолични търговци и организации. 

Комисията установи наличие на отделен запечатан плик с ненарушена цялост с 

надпис „Предлагани ценови параметри“.  

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

3. Оферта на участника „Дженерали застраховане" АД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, с 

ненарушена цялост. След отваряне на опаковката с офертата на участника, комисията 

оповести нейното съдържание, както следва: опис на документите съдържащи се в 

офертата; eЕЕДОП, представен на електронен носител – компактдиск; декларация по чл. 59, 

ал. 1, т. 3 от ЗМИП; декларация на основание чл. 47, ал. 3 от ЗОП; техническо предложение, 

подписано от упълномощено лице; пълномощно с рег. № 1786/09.06.2016 г. по описа на 

нотариус Радостина Михайлова, рег. № 098 на Нотариалната камара, район на действие РС 

София; декларация, че няма да се допуска самоучастие и подзастраховане от страна на 

възложителя; общи условия за застраховка „имущество за корпоративен бизнес“; декларация 

за приемане клаузите на проекта на договор; декларация за срока на валидност на 

офертата. 

Комисията установи наличие на отделен запечатан плик с ненарушена цялост с 

надпис „Предлагани ценови параметри“.  

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

4. Оферта на участника ЗД „Бул Инс" АД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, с 

ненарушена цялост. След отваряне на опаковката с офертата на участника, комисията 

оповести нейното съдържание, както следва: опис на представените документи; еЕЕДОП, 

представен на електронен носител – компактдиск,; заверено копие на удостоверение за 

извършване на застрахователна дейност; декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП; декларация 

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици; декларация на основание чл. 47, ал. 3 от ЗОП; техническо 

предложение подписано от представляващите дружеството; общи условия за застраховка 

„административни и търговски обекти“; декларация за противоречие между общите условия 

на ЗД „Бул Инс“ АД и изискванията на възложителя;  декларация за приемане клаузите на 

проекта на договор; декларация за срок за изпълнение на услугата; декларация, че няма да 
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се допуска самоучастие и подзастраховане от страна на възложителя; декларация за срока 

на валидност на офертата; декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП. 

Комисията установи наличие на отделен запечатан плик с ненарушена цялост с 

надпис „Предлагани ценови параметри“.  

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

5. Оферта на участника ЗАД „Булстрад Виена Иншуранс Груп" АД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, с 

ненарушена цялост. След отваряне на опаковката с офертата на участника, комисията 

оповести нейното съдържание, както следва: списък на представените документи; 

пълномощно с рег. № 2263/26.02.2018 г. и пълномощно с рег. № 10766/27.07.2018 г. по описа 

на нотариус Стилиян Тютюнджиев, с рег. № 065 на Нотариалната камара, с район на 

действие РС София; копие на Разрешение за извършване на застрахователна дейност; 

еЕЕДОП, представен на електронен носител – компактдиск; декларации по чл. 59, ал. 1, т. 3 от 

ЗМИП; декларации на основание чл. 47, ал. 3 от ЗОП; техническо предложение подписано от 

един упълномощен изпълнителен директор; декларация за приемане на проекта на 

договора; декларация за срока на валидност на офертата; декларации по чл. 47, ал. 3 от 

ЗОП; общи условия на комбинирана застрахователна полица „имущество“;  

Комисията установи наличие на отделен запечатан плик с ненарушена цялост с 

надпис „Предлагани ценови параметри“.  

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

6. Оферта на участника „ОЗОК Инс" АД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, с 

ненарушена цялост. След отваряне на опаковката с офертата на участника, комисията 

оповести нейното съдържание, както следва: опис на документите съдържащи се в 

офертата; еЕЕДОП, представен на електронен носител – компактдиск; декларация по чл. 59, 

ал. 1, т. 3 от ЗОП; декларации по чл. 47, ал. 3 от ЗОП; техническо предложение подписано от 

представляващите дружеството; декларация за приемане на проекта на договора; 

декларация за срока на валидност на офертата; декларация, че няма да се допуска 

самоучастие и подзастраховане от страна на възложителя; общи условия по застраховка 

„пожар и природни бедствия“; общи условия по застраховка „щети на имущество“. 

Комисията установи наличие на отделен запечатан плик с ненарушена цялост с 

надпис „Предлагани ценови параметри“.  

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

С тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията. 

 

VIII. Комисията продължи своята работа в закрито заседание и пристъпи към проверка 

на представените от участниците документи за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, при което установи следното: 

 

1. Участникът „Лев инс" АД е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен 

носител – компактдиск. 

Комисията извърши служебна проверка в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, при което установи, че дружеството се управлява от Управителен съвет в състав: 

Мирослава Спасова, Мария Масларова-Гъркова, Павел Димитров, Гълъбин Гълъбов и 

Надзорен съвет в състав: Ива Павлова, Лозана Славчова и Адриана Чернева. 
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Комисията извърши проверка на приложеният към офертата ЕЕДОП, предоставен на 

компактдиск, който е подписан от членовете на Управителния съвет и от Надзорния на 

участника. Извършената от комисията проверка установи, че квалифицираните електронните 

подписи на Мария Масларова-Гъркова, Павел Димитров, Гълъбин Гълъбов, Мирослава 

Спасова, Лозана Славчова, Ива Павлова и Адриана Чернева са валидни. 

В приложения към офертата ЕЕДОП, се декларира липсата на основанията за 

отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от 

ЗОП, както и липсата на специфични основания за отстраняване съгласно националното 

законодателство. Участникът декларира, че притежава следните Разрешения за извършване 

на застрахователна дейност по предмета на обществената поръчка издадени от Комисията 

за финансов надзор съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховането: 1. Разрешение 

от Национален съвет по застраховане към Министерски съвет за извършване на 

застрахователна дейност № 98/06.01.2000 г.; 2. Допълнително решение № 715-ОЗ от 18 август 

2006 г. на КФН за разширяване на предмета на дейност; 3. Допълнително решение № 1180–

ОЗ от 06 декември 2006 г. на КФН за разширяване на предмета на дейност. Комисията 

извърши проверка за достоверността на декларираната информация чрез електронна 

страница на Комисията за финансов надзор - http://www.fsc.bg/bg/ и установи, че 

участникът е вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 КФН под партида № 10-0014 и притежава 

разрешение да извършва застраховане  за класовете застраховки, включени в предмета на 

поръчката. Участникът декларира следните услуги, сходни с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата: 

Застраховка „Пожар и природни бедствия“, с получател Народно събрание на Република 

България, изпълнена между 01.01.2016 г. и 31.12.2016 г. на стойност 10 015.69 лв.; Застраховка 

„Пожар и природни бедствия“ и „щети на имущество“, с получател Община Кърджали, 

изпълнена между 05.05.2015 г. и 04.05.2016 г. на стойност 19 787 лв.; Застраховка „Пожар и 

природни бедствия“ и „щети на имущество“, с получател Фонд имоти АДСИЦ, изпълнена 

между 28.02.2014 г. и 27.02.2015 г. на стойност 24 977 лв. 

Предвид горното, комисията установи, че участникът е доказал съответствието си с 

поставените от възложителя критерии за подбор, поради което взе следното решение: 

Допуска участника „Лев инс" АД до следващия етап на процедурата – разглеждане на 

техническите предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

2. Участникът „Застрахователно дружество Евроинс" АД е представил следните 

документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен 

носител – компактдиск. 

Комисията извърши служебна проверка в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, при което установи, че дружеството се управлява от Прокурист: Димитър 

Димитров, Управителен съвет в състав: Велислав Христов, Румяна Бетова, Петър Аврамов, 

Йоанна Цонева, Евгени Игнатов и Надзорен съвет в състав: Виолета Даракова, Ради Георгиев, 

Доминик Бодуен. 

Комисията извърши проверка на приложеният към офертата ЕЕДОП, предоставен на 

компактдиск, който е подписан от прокурист, членовете на Управителния съвет и от 

Надзорния съвет на участника. Извършената от комисията проверка установи, че 

квалифицираните електронните подписи на  Димитър Димитров, Велислав Христов, Румяна 

Бетова, Петър Аврамов, Йоанна Цонева, Евгени Игнатов, Виолета Даракова, Ради Георгиев и 

Доминик Бодуен са валидни. 

В приложения към офертата ЕЕДОП, се декларира липсата на основанията за 

отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от 

ЗОП, както и липсата на специфични основания за отстраняване съгласно националното 

законодателство. Участникът декларира, че притежава Разрешение за извършване на 

http://www.fsc.bg/bg/
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застрахователна дейност на територията на Република България по предмета на 

обществената поръчка, Разрешение № 8/15.06.1998 г., издадено от Национален съвет по 

застраховане при Министерски съвет на Република България. Комисията извърши проверка 

за достоверността на декларираната информация чрез електронна страница на Комисията 

за финансов надзор - http://www.fsc.bg/bg/ и установи, че участникът е вписан в регистъра 

по чл. 30, ал. 1, т. 9 КФН под партида № 10-009 и притежава разрешение да извършва 

застраховане  за класовете застраховки, включени в предмета на поръчката. Участникът 

декларира следните услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 

(три) години, считано от датата на подаване на офертата: „Застрахователни услуги по 

договор; поддържане на застрахователни полици,ликвидация на щети“, с получател ТД на 

НАП – София, изпълнена между 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г., на стойност 6 246.71 лв. 

„Застрахователни услуги по договор; поддържане на застрахователни полици, ликвидация на 

щети“, с получател Образователно спортен комплекс „Лозенец”, между 23.02.2016 г. и 

22.02.2017 г., на стойност 12 911.86 лв.; „Застрахователни услуги по договор; поддържане на 

застрахователни полици, ликвидация на щети“, с получател Държавна агенция „Архиви”, 

изпълнена между 11.01.2015 г. и 10.01.2016 г., на стойност 5 873.07 лв. 

От посоченото описание не става ясно дали предоставените от участника услуги по 

застраховка на движимо и недвижимо имущество покриват рисковете „Пожар и природни 

бедствия“ С оглед на описаното, комисията не може да установи дали участникът  е изпълнил 

изискването на възложителя, описано в Раздел III.3.1.) от Обявлението за поръчка и Раздел VI, 

т.3.1. от документацията за участие, съгласно което участниците трябва да имат опит през 

последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата, в изпълнението на 

услуги, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Под дейности, с 

предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, следва да се разбира изпълнена 

минимум 1 (една) услуга по застраховка на движимо и недвижимо имущество, покриваща 

рисковете „Пожар и природни бедствия“. 

Предвид горното, комисията взе следното решение:  

На основание чл. 54, ал. 9, във вр. с ал. 8 от ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от 

получаването на протокола, участникът „Застрахователно дружество Евроинс" АД да 

представи: 

- Нов ЕЕДОП в електронен вид по образец, утвърден от Европейската комисия, с 

посочване на изпълнена минимум 1 (една) услуга по застраховка на движимо и недвижимо 

имущество, покриваща рисковете „Пожар и природни бедствия“. 

Решението е взето единодушно. 

   

3. Участникът „Дженерали застраховане" АД е представил следните документи по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП: 

 4 броя Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на 

електронен носител – компактдиск. 

Комисията извърши служебна проверка в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, при което установи, че дружеството се управлява от Управителен съвет в състав: 

Данчо Данчев, Жанета Джамбазка, Юри Копач, Радослав Димитров и Надзорен съвет в 

състав: Вернер Мьортел, Лучано Чирина и Беата Петрушова.  

Комисията извърши проверка на приложените към офертата 4 броя ЕЕДОП, 

предоставени на компактдиск, 1 брой ЕЕДОП е подписани от членовете на Управителния 

съвет и всеки един от членовете на Надзорния съвет на участника е подписал отделен ЕЕДОП, 

общо 3 броя. Извършената от комисията проверка установи, че квалифицираните 

електронните подписи на Данчо Данчев, Жанета Джамбазка, Юри Копач, Радослав 

Димитров, Вернер Мьортел, Лучано Чирина и Беата Петрушова са валидни. 

В приложените към офертата 4 броя ЕЕДОП, се декларира липсата на основанията за 

отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от 

http://www.fsc.bg/bg/
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ЗОП, както и липсата на специфични основания за отстраняване съгласно националното 

законодателство. Участникът декларира, че притежава Лиценз за извършване на 

застрахователна дейност на територията на Република България по предмета на 

обществената поръчка. Разрешение № 1/26.03.1998 г., издадено на ЗК „Орел“ АД от 

Национален съвет по застраховане при Министерски съвет и Решение № 35/27.10.2006 г., 

издадено от Софийски градски съд за промяна на името на дружеството. Комисията 

извърши проверка за достоверността на декларираната информация чрез електронна 

страница на Комисията за финансов надзор - http://www.fsc.bg/bg/ и установи, че 

участникът е вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 КФН под партида № 10-0017 и притежава 

разрешение да извършва застраховане  за класовете застраховки, включени в предмета на 

поръчката. Участникът декларира следните услуги, сходни с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата: 

Застраховане на движимо и недвижимо имущество, покриващо рисковете „Пожар и 

природни бедствия“ чрез застраховка „Имущество за корпоративен бизнес“, с получател 

Агенция по заетостта, между 14.04.2017 г. и 13.04.2018 г., на стойност 28 904.30 лв.; 

Застраховане на движимо и недвижимо имущество, покриващо рисковете „Пожар и 

природни бедствия“ чрез застраховка „Индустриален пожар“, с получател „Топлофикация 

София“ ЕАД, между 01.02.2015 г. и 31.01.2016 г., на стойност 327 514.68 лв. 

Предвид горното, комисията установи, че участникът е доказал съответствието си с 

поставените от възложителя критерии за подбор, поради което взе следното решение: 

Допуска участника „Дженерали застраховане" АД до следващия етап на процедурата 

– разглеждане на техническите предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

4. Участникът ЗД „Бул Инс" АД е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП: 

 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен 

носител – компактдиск. 

Комисията извърши служебна проверка в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, при което установи, че дружеството се управлява от Съвет на директорите в 

състав: Петрозар Петков, Стоян Проданов, Крум Крумов. 

Комисията извърши проверка на приложеният към офертата ЕЕДОП, предоставен на 

компактдиск, който е подписан от членовете на Съвета на директорите. Извършената от 

комисията проверка установи, че квалифицираните електронните подписи на Петрозар 

Петков, Стоян Проданов, Крум Крумов са валидни. 

В приложения към офертата ЕЕДОП, се декларира липсата на основанията за 

отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от 

ЗОП, както и липсата на специфични основания за отстраняване съгласно националното 

законодателство. Участникът декларира, че притежава лиценз, за да изпълни обществената 

поръчка - Удостоверение № 004 - ОЗ/02.08.2016 г. Комисията извърши проверка за 

достоверността на декларираната информация чрез електронна страница на Комисията за 

финансов надзор - http://www.fsc.bg/bg/ и установи, че участникът е вписан в регистъра по 

чл. 30, ал. 1, т. 9 КФН под партида №10-04 и притежава разрешение да извършва застраховане  

за класовете застраховки, включени в предмета на поръчката. Участникът декларира 

следните услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, 

считано от датата на подаване на офертата: Застраховане – сключване на застраховка 

„Имущество“, с получател „ДСК Лизинг“ АД, между 01.01.2015 г. и 31.12.2015 г., на стойност 1 

649 лв.; Застраховане – сключване на застраховка „Имущество“, с получател Община 

Самоков, между 01.012015 г. и 31.12.2015 г., на стойност 10 117 лв.; Застраховане – сключване 

на застраховка „Имущество“, с получател ДСК Лизинг“ АД, между 01.01.2016 г. и 31.12.2016 г., 

на стойност 480 лв.; Застраховане – сключване на застраховка „Имущество“, с получател 

„Дунарит“ АД, между 01.01.2016 г. и 31.12.2016 г., на стойност 36 818 лв.; Застраховане – 

http://www.fsc.bg/bg/
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сключване на застраховка „Имущество“, с получател „Дунарит“ АД, между 01.01.2017 г. и 

31.12.2017 г., на стойност 56 047 лв. 

От посоченото описание не става ясно дали предоставените от участника услуги по 

застраховка на движимо и недвижимо имущество покриват рисковете „Пожар и природни 

бедствия“ С оглед на описаното, комисията счита, чене може да установи дали участникът не 

е изпълнил изискването на възложителя, описано в Раздел III.3.1.) от Обявлението за поръчка и 

Раздел VI, т.3.1. от документацията за участие, съгласно което участниците трябва да имат 

опит през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата, в 

изпълнението на услуги, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Под 

дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, следва да се 

разбира изпълнена минимум 1 (една) услуга по застраховка на движимо и недвижимо 

имущество, покриваща рисковете „Пожар и природни бедствия“. 

 

Предвид горното, комисията взе следното решение:  

На основание чл. 54, ал. 9, във вр. с ал. 8 от ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от 

получаването на протокола, участникът ЗД „Бул Инс“ АД да представи: 

- Нов ЕЕДОП в електронен вид по образец, утвърден от Европейската комисия, с 

посочване на изпълнена минимум 1 (една) услуга по застраховка на движимо и недвижимо 

имущество, покриваща рисковете „Пожар и природни бедствия“. 

Решението е взето единодушно 

5. Участникът ЗАД „Булстрад Виена Иншуранс Груп" АД е представил следните 

документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

 9 броя Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на 

електронен носител – компактдиск. 

Комисията извърши служебна проверка в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, при което установи, че дружеството се управлява от Управителен съвет в състав: 

Иван Иванов, Кристоф Рат, Иво Груев, Недялко Чандъров, Пламен Шинов, Светла Несторова-

Асенова и Надзорен съвет в състав: Петер Хьофингер, Йосеф Аигнер, Вернер Матула, 

Йохан-Франц-Йосеф Бихлер, Антон Станков и Пламен Гочев. 

Във връзка с декларираното от участника, при извършване на проверка, комисията 

установи следното: в офертата на участника има приложени 9 броя ЕЕДОП, които са 

подписани от следните лица, които представляват дружеството: членовете на Управителния 

съвет Иван Иванов, Кристоф Рат, Иво Груев, Недялко Чандъров, Светла Несторова-Асенова и 

членовете Надзорния съвет Антон Станков и Пламен Гочев са подписали 7 броя отделен 

ЕЕДОП с квалифицирани електронни подписи, които са валидни. В  приложените отделени 2 

броя ЕЕДОП на представляващите дружеството: 1 брой ЕЕДОП за Пламен Шинов и 1 брой 

ЕЕДОП за Петер Хьофингер, Йосеф Аигнер, Вернер Матула и Йохан-Франц-Йосеф Бихлер 

комисията установи, че квалифицираният електронен подпис  е на  Недялко Чандъров.  

В приложения към офертата ЕЕДОП, се декларира липсата на основанията за 

отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от 

ЗОП, както и липсата на специфични основания за отстраняване съгласно националното 

законодателство. Участникът декларира, че притежава Разрешение № 11/16.07.1998 г. за 

извършване на застрахователна дейност на територията на Република България по предмета 

на обществената поръчка издадено от Комисията за финансов надзор, съгласно 

разпоредбите на Кодекса за застраховането. Комисията извърши проверка за 

достоверността на декларираната информация чрез електронна страница на Комисията за 

финансов надзор - http://www.fsc.bg/bg/ и установи, че участникът е вписан в регистъра по 

чл. 30, ал. 1, т. 9 КФН под партида № 10-003 и притежава разрешение да извършва 

застраховане  за класовете застраховки, включени в предмета на поръчката. Участникът 

декларира следните услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 

(три) години, считано от датата на подаване на офертата: Комбинирана Застрахователна 

http://www.fsc.bg/bg/
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полица „Имущество“ - застраховка „Пожар и природни бедствия“, с получател Държавна 

агенция Държавен резерв и военновременни запаси, между 01.06.20117 г. и 31.05.2018 г., на 

стойност 399 096 лв.;  
С оглед на описаното, комисията счита, че участникът не е изпълнил изискването на чл. 

54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП, съгласно което трябва да 

представи ЕЕДОП от всеки от членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството, 

подписан с електронен подпис. 

Предвид горното, комисията взе следното решение:  

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на 

настоящия протокол, участникът ЗАД „Булстрад Виена Иншуранс Груп" АД да представи: 

- Нов ЕЕДОП в електронен вид по образец, утвърден от Европейската комисия, 

подписан от лицата Пламен Шинов, Петер Хьофингер, Йосеф Аигнер, Вернер Матула и 

Йохан-Франц-Йосеф Бихлер в качеството им на лица, които представляват участника, 

членовете на управителни и надзорни органи или други лица, които имат правомощия да 

упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

Решението е взето единодушно. 

 

6. Участникът „ОЗОК Инс" АД е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП: 

  Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен 

носител – компактдиск. 

Комисията извърши служебна проверка в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, при което установи, че дружеството се управлява от Съвет на директорите в 

състав: Александър Личев, Румен Димитров и Борислав Михайлов.  

Комисията извърши проверка на приложеният към офертата ЕЕДОП, предоставен на 

компактдиск, който е подписан от членовете на Съвета на директорите. Извършената от 

комисията проверка установи, че квалифицираните електронните подписи на Александър 

Личев, Румен Димитров и Борислав Михайлов са валидни. 

В приложения към офертата ЕЕДОП, се декларира липсата на основанията за 

отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от 

ЗОП, както и липсата на специфични основания за отстраняване съгласно националното 

законодателство. Участникът декларира, че притежава Разрешение № 968 - ОЗ от 18.12.2015 г. 

за извършване на застрахователна дейност на територията на Република България по 

предмета на обществената поръчка издадено от Комисията за финансов надзор, съгласно 

разпоредбите на Кодекса за застраховането. Комисията извърши проверка за 

достоверността на декларираната информация чрез електронна страница на Комисията за 

финансов надзор - http://www.fsc.bg/bg/ и установи, че участникът е вписан в регистъра по 

чл. 30, ал. 1, т. 9 КФН под партида № 10-86 и притежава разрешение да извършва 

застраховане  за класовете застраховки, включени в предмета на поръчката. Участникът 

декларира следните услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 

(три) години, считано от датата на подаване на офертата: Имуществена застраховка, всички 

рискове „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“, с получател „Лендфил“ АД, 

между 17.09.2016 г.16.09.2017 г., на стойност 9 393.04 лв.; Имуществена застраховка, всички 

рискове „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“, с получател „Леяро ковашки 

машиностроителен комплекс“ ЕООД, между 17.02.2016 г. и 16.02.2017 г., на стойност 15 094.48 

лв.; Имуществена застраховка, всички рискове „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на 

имущество“ , сгради съоръжения, електронна техника, с получател „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД, 

между 01.10.2016 г. и 30.09.2017 г., на стойност 63 020.53 лв. 

Предвид горното, комисията установи, че участникът е доказал съответствието си с 

поставените от възложителя критерии за подбор, поради което взе следното решение: 

Допуска участника „ОЗОК Инс" АД до следващия етап на процедурата – разглеждане 

на техническите предложения. 

http://www.fsc.bg/bg/
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Решението е взето единодушно. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 24.08.2018 г. 

 

 

 

 

Комисия: 

Дари Йорданов:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Галя Каракачанова:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Цветелина Цачева:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 


