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П Р О Т О К О Л № 2 

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 10.09.2018 г. от 11:00 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. Комисията установи, че в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили допълнителни 

документи от следните участници: 

1. ЗД „БУЛ ИНС" АД, вх. № ОП-02-79/04.09.2018 г., 15:05 ч. 

2. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД, вх. № ОП-02-80/05.09.2018 г., 10:25 ч. 

3. „Застрахователно дружество Евроинс" АД, вх.№  ОП-02.81/05.09.2018 г., 11:05 ч. 

 

ІV. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 

относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя, при което установи следното: 

 

1. Участникът ЗД „Бул инс" АД е представил следните документи на основание чл. 54, 

ал. 9 от ППЗОП: 

- ЕЕДОП в електронен вид по образец утвърден от Европейската комисия. 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

допълнителните документи, представени на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 

установи следното: Участникът декларира услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени 

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

„Промишлен пожар“ - покриваща рисковете „Пожар и природни бедствия“, с получател 

„Дунарит“ АД, изпълнена между 21.01.2016 г. и 20.01.2017 г., на стойност 36 818 лв.; Застраховка 

„Промишлен пожар“ - покриваща рисковете „Пожар и природни бедствия“, с получател 

„Дунарит“ АД, изпълнена между 10.02.2017 г. и 09.02.2018 г. на стойност 56 047 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 ЗД „Бул инс" АД до следващия етап на процедурата – разглеждане на 

техническите предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

2. Участникът ЗАД „Булстрад Виена иншурънс Груп" АД е представил следните 

документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП: 

- 5 броя ЕЕДОП в електронен вид по образец утвърден от Европейската комисия. 
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- След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

допълнителните документи, представени на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 

установи следното: Участникът е представил 5 броя отделни ЕЕДОП, които са подписани с 

валидни квалифицирани електронни подписи от 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. 

 

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

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

Допуска участника ЗАД „Булстрад Виена Иншуранс Груп" АД до следващия етап на 

процедурата – разглеждане на техническите предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

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

документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП: 

- ЕЕДОП в електронен вид по образец утвърден от Европейската комисия. 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

допълнителните документи, представени на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 

установи следното: Участникът декларира следните услуги, сходни с предмета на поръчката, 

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

Застраховка „Имущество на юридически лица“, покриваща рисковете „Пожар и природни 

бедствия“, 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.; 

Застраховка „Имущество на юридически лица“, покриваща рисковете „Пожар и природни 

бедствия“, поддържане на застрахователни полици, ликвидация на щети“, с получател ТД на 

НАП София, изпълнена между 01.01.2017 г. и 31.12.2017 г., на стойност 6 762.82 лв.; Застраховка 

„Имущество на юридически лица“, покриваща рисковете „Пожар и природни бедствия“, 

поддържане на застрахователни полици, ликвидация на щети“, с получател Образователно 

спортен комплекс „Лозенец”, изпълнена между 23.02.2016 г. и 22.02.2017 г. на стойност 12 

911.86 лв.; Застраховка „Имущество на юридически лица“, покриваща рисковете „Пожар и 

природни бедствия“, поддържане на застрахователни полици, ликвидация на щети“, с 

получател Образователно спортен комплекс „Лозенец”, изпълнена между 23.02.2017 г. и 

22.02.2018 г. на стойност 12 266.25 лв.; Застраховане на недвижими имоти - публична и частна 

държавна собственост и имоти - общинска собственост с предоставени права за управление 

на ДА „Архиви“, като застраховката покрива рисковете „Пожар и природни бедствия“, 

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.; Застраховка 

„Имущество на юридически лица“, покриваща рисковете „Пожар и природни бедствия“, 

поддържане на застрахователни полици, ликвидация на щети“, с получател „Асарел – Медет“ 

АД, изпълнена между 06.11.2015 г. и 05.11.2016 г., на стойност 270 000 000 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 „Застрахователно дружество Евроинс" АД до следващия етап на 

процедурата – разглеждане на техническите предложения. 
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Решението е взето единодушно. 

 

V. С извършване на посочените действия приключи заседанието на комисията. 

 

VI. Комисията се събра на ново заседание за разглеждане на техническите 

предложения на участниците на 11.09.2018 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната сграда 

на БНР. 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“. 

 

VII. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите 

до този етап на процедурата участници, както следва: 

 

1. Предложение на участника „Лев инс" АД 

Участникът е представил в офертата си Техническо предложение, изготвено съобразно 

техническата спецификация, част от документацията за участие в процедурата, по образец 

на възложителя. 

Участникът е описал, че ще предложи застрахователни услуги за следното имущество 

на възложителя: 23 броя сгради с балансова стойност и местонахождение, съгласно 

приложение № 1 към техническата спецификация, движимо имущество, съхранявано в 

сградата на БНР, съгласно приложение 2 към техническата спецификация и движимо 

имущество, съхранявано в мобилното звукозаписно студио, съгласно приложение № 2 към 

техническата спецификация. Участникът е описал застраховките на имуществото и условията 

на застраховане, които предлага, какви покритите рискове включват.  

Участникът предлага за застрахователна сума по застраховка недвижими имоти, 

публична държавна собственост да се приема балансовата стойност, посочена отделно за 

всеки имот, съгласно Приложение № 1 към техническата спецификация. За застрахователна 

сума за движимото имущество, намиращо се в сградата на БНР и в мобилното звукозаписно 

студио се приема балансовата стойност на имуществото, посочена в Приложение № 2 към 

техническата спецификация. За обща застрахователна сума, съответно действителна 

стойност на застрахователния договор се приема посочената обща такава в Приложение № 1 

и Приложение № 2 към техническата спецификация. 

Участникът предлага лимит на отговорността на застрахователя по риск „Разходи за 

разчистване след застрахователни събития“ по действителна стойност на извършените 

разходи, но не по-малко от 50 000 лева за едно събитие и не по-малко от 150 000 лева за срока 

на договора. 

Методиката за оценка на застрахователните обезщетения, които предлага участникът 

е: оценката на щетите и изплащането на застрахователно обезщетение се извършва от 

застрахователя по отделни видове застраховки като размерът на застрахователното 

обезщетение се определя на база възстановителна стойност на съответния актив, определима 

съгласно чл. 400, ал. 2 от Кодекса за застраховането, с всички включени разходи в т.ч. за 

извънреден труд и доставки и всички допълнителни разходи. Застрахователят изплаща 

обезщетения без прилагане на овехтяване и самоучастие, като обезщетението е 100 % от 
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оценената щета. Застрахователното обезщетение се изплаща без да се доказва на 

застрахователя дали се изгражда или подменя увреденото имущество при застрахователно 

събитие. 

Застраховката ще покрива рискове, настъпили на територията на Република България 

Допълнителните покрити рискове, които са предложени са: късо съединение/токов удар (без 

вписана застрахователна премия), както и в застраховки „Пожар и природни бедствия“ и 

„Други вреди на имуществото“ от приложените общи; увреждане на имуществото по време 

на транспортирането им от един адрес на друг адрес със собствен или нает транспорт. 

Застрахователната сума по клауза „Земетресение“ е равна на 100 % от застрахователната 

сума по клауза „А“ – Пожар. Застраховката се сключва без да бъдат лимитирани рисковете 

посочени от възложителя.  

Участникът е предложил срок за изплащане на застрахователни обезщетения 1 (един) 

ден и срок за изпълнение на поръчката 36 (тридесет и шест) месеца. 

Комисията извърши проверка на приложените общи условия и установи, че участникът 

е приложил общи условия към всеки един вид застраховка, която е предмет на възлагане с 

настоящата обществена поръчка. 

 

След като установи, че предложението на участника отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя, комисията пристъпи към оценяване на същото по 

показател „Срок за изплащане на застрахователно обезщетение в работни дни“ (Т1), както 

следва: 

 

Т1= (T1min/T1i)x70 = 1/1x70 = 70  т. 

 

Мотиви: Техническото предложение е изготвено съобразно техническата 

спецификация, част от документацията за участие в процедурата и отговаря на 

предварително обявените изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. 

Решението за оценяване е взето единодушно. 

 

2. Предложение на участника „Застрахователно дружество Евроинс" АД 

Участникът е представил в офертата си Техническо предложение изготвено съобразно 

техническата спецификация, част от документацията за участие в процедурата, по образец 

на възложителя.  

Участникът е описал, че ще предложи застрахователни услуги за следното имущество 

на възложителя: 23 броя сгради с балансова стойност и местонахождение, съгласно 

приложение № 1 към техническата спецификация, движимо имущество, съхранявано в 

сградата на БНР, съгласно приложение № 2 към техническата спецификация и движимо 

имущество, съхранявано в мобилното звукозаписно студио, съгласно приложение № 2 към 

техническата спецификация.  

Участникът предлага за срока на действие на договора обектите, посочени в 

Приложение №1 и Приложение № 2 към техническата спецификация да могат да бъдат 

намалявани поради погиване и/или отчисляване от баланса на възложителя, както и 

увеличавани в случаите, когато възложителят придобие нови обекти, които бъдат зачислени в 

баланса му и подлежат на застраховане. В случай на новопридобити обекти, зачислени в 

баланса и подлежащи на застраховане, изпълнителят ще издава застрахователни полици за 
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тези обекти по заявки на възложителя с валидност за срока на действие и при условията на 

договора като за застрахователния период, дължимите по договора застрахователни премии 

на придобитите  и зачислени в баланса обекти. В този случай застрахователната премия на 

новопридобитото имущество се определя като произведение на застрахователна сума на 

обекта и средно тарифно число за съответния вид застраховка, посочено в офертата. 

Участникът е описал застраховките на имуществото и условията на застраховане, които 

предлага, какви покритите рискове включват.  

Участникът предлага лимит на отговорността на застрахователя по риск „Разходи за 

разчистване след застрахователни събития“ по действителна стойност на извършените 

разходи, но не по-малко от 50 000 лева за едно събитие и не по-малко от 150 000 лева за срока 

на договора. 

Участникът предлага за застрахователна сума по застраховка недвижими имоти, 

публична държавна собственост да се приема балансовата стойност посочена отделно за 

всеки имот, съгласно Приложение № 1 към техническата спецификация. За застрахователна 

сума за движимото имущество, намиращо се в сградата на БНР и в мобилното звукозаписно 

студио се приема балансовата стойност на имуществото, посочена в Приложение № 2 към 

техническата спецификация. За обща застрахователна сума, съответно действителна 

стойност на застрахователния договор се приема посочената обща такава в Приложение № 1 

и Приложение № 2 към техническата спецификация. 

Методиката за оценка на застрахователните обезщетения, които предлага участникът 

е: оценката на щетите и изплащането на застрахователното обезщетение се извършва от 

застрахователя по отделни видове застраховки като размерът на застрахователното 

обезщетение се определя на база възстановителна стойност на съответния актив, определим 

съгласно чл. 400 от Кодекса за застраховането с всички включени разходи включително за 

извънреден труд и доставки и всички допълнителни разходи. 

Застрахователното обезщетение се изплаща без да се доказва на застрахователя 

дали се изгражда или подменя увреденото имущество при застрахователно събитие. 

Застраховката ще покрива рискове, настъпили на територията на Република България. 

Участникът не предлага допълнително покрити рискове.  

Участникът е предложил срок за изплащане на застрахователни обезщетения 1 (един) 

ден и срок за изпълнение на поръчката 36 (тридесет и шест) месеца. 

Комисията извърши проверка на приложените общи условия и установи, че участникът 

не е приложил общи условия към всеки един вид застраховка, която е предмет на възлагане с 

настоящата обществена поръчка. Съгласно т. 1 от Раздел ІІ. „Технически спецификации и 

изисквания към изпълнението на обществената поръчка“ от документацията за участие, 

застраховката трябва да покрива най-малко изброените рискове: 

 а) Пожар и последиците от гасенето му, мълния, гръм, светкавица, експлозия, 

имплозия, падане или блъскане от летателни апарати или части от тях; 

 б) Природни бедствия – буря, ураган, вихрушка, смерч, проливен дъжд, наводнение 

градушка и последиците от нея, замръзване, увреждане от падащи дървета, клони и др; 

 в) Действия от подпочвени води, увреждане от тежест и естествено натрупване от сняг 

или лед; Свличане или срутване на земни пластове; 

 г) Повреда в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и 

паропроводна инсталация и включените към тях уреди; 

 д) Вреди на имуществото при удар от самодвижещи се машини и/или при товарене и 
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разтоварване с товаро-разтоварни машини по времена авария с тях; Удар от самолет или 

друг летателен апарат или предмети, падащи от тях; 

 е) Повреди, вследствие на удар от пътно превозно средство при пътно-транспортно 

произшествие или животно; 

 ж) Пожар от злоумишлени действия на трети лица; 

 з) Вандализъм и вандализъм при опит за кражба с взлом; 

 и) Земетресение; 

 й) Чупене на стъкла, витрини, неонови, рекламни и указателни табели, мантинели и 

огради; 

 к) Тероризъм; 

 л) Разходи за разчистване след застрахователни събития. 

 

Комисията констатира, че в техническото предложение на участника не фигурират 

условия относно предлаганата от него застраховка по отношение на задължителният покрит 

риск „Тероризъм“. 

Възложителят е обявил условията на поръчката в документацията за обществена 

поръчка, която се състои от следните документи, публикувани на профила на купувача:  

а) Решение за откриване на процедурата; 

б) Обявление за обществена поръчка; 

в) Технически спецификации; 

г) Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка; 

д) Указания към участниците; 

е) Образци на документи за участие в процедурата. 

В образеца на техническо предложение възложителят ясно е посочил документите, които 

трябва да придружават техническото предложение, като част от неговото минимално 

съдържание, а именно: 1) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава 

офертата, не е законният представител на участника; 2) декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор ; 3) декларация за срока на валидност на офертата; 4) 

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

и 5) общи условия към всеки един вид застраховка, която е предмет на възлагане с 

настоящата обществена поръчка. Тези документи са необходими, за да може да се установи 

дали предложението на участника отговаря на поставените от възложителя изисквания. 

Предметът на поръчката е „застраховане на имуществото на БНР“, като минималните 

рискове, чието покритие изисква възложителят, са описани в техническата спецификация – 

част от документацията за обществената поръчка, публикувана от възложителя. Техническото 

предложение трябва да се състои в описание на начина на изпълнение на поръчката, така че 

назначената от възложителя комисия да има възможност да извърши проверка относно 

съответствието на офертата с предварително обявените условия на поръчката. 

Декларативният текст, че участникът предлага да изпълни поръчката съгласно изискванията на 

възложителя е включен в предложения от възложителя образец и сам по себе си не може да 

служи за извършване на преценка относно съответствието на офертата с поставените 

изисквания. Това съответствие става ясно от направеното от участника описание на начина на 

изпълнение на поръчката. Като не е приложил общи условия за застраховане по отношение на 

покрития риск „Тероризъм“, участникът не е описал начина, по който ще изпълни този част от 

предмета на поръчката. Информация относно условията по отношение на този риск не се 
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съдържа и в останалата част от техническото предложение и приложените към него 

документи. Според обявените от възложителя условия за участие в обществената поръчка 

участниците трябва да приложат към техническото си предложение, общи условия към всеки 

един вид застраховка, която е предмет на възлагане в настоящата обществена поръчка. При 

това положение, комисията не може да направи преценка относно съответствието на 

офертата на участника с предварително обявените условия на поръчката. 

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: 

На основание чл. 107, ал. 2, буква „а“ от ЗОП, предлага участникът „Застрахователно 

дружество Евроинс" АД да бъде отстранен от участие в процедурата. 

 

Мотиви:  

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката поставени от възложителя в т. 1 от Раздел ІІ. „Технически спецификации и 

изисквания към изпълнението на обществената поръчка“ от документацията за участие. 

Липсата на общи условия или описание на условията за всеки един вид застраховка и покрит 

риск, част от предмета на обществената поръчка, не позволява на комисията да прецени 

дали участникът предлага да изпълни поръчката, съобразно предварително обявените 

изисквания на възложителя. Мотивите за взетото решение са подробно изложени по-горе в 

настоящия протокол. 

Решението е взето единодушно. 

 

3. Предложение на участника „Дженерали застраховане“ АД 

Участникът е представил в офертата си Техническо предложение изготвено съобразно 

техническата спецификация, част от документацията за участие в процедурата, по образец 

на възложителя.  

Участникът е описал, че ще предложи застрахователни услуги за следното имущество 

на възложителя: 23 броя сгради с балансова стойност и местонахождение, съгласно 

приложение № 1 към техническата спецификация, движимо имущество съхранявано в 

сградата на БНР, съгласно приложение № 2 към техническата спецификация и движимо 

имущество съхранявано в мобилното звукозаписно студио, съгласно приложение към № 2 от 

техническата спецификация. Участникът е описал застраховките на имуществото и условията 

на застраховане, които предлага, какви покритите рискове включват.  

Участникът предлага за застрахователна сума по застраховка недвижими имоти, 

публична държавна собственост да се приема балансовата стойност посочена отделно за 

всеки имот, съгласно Приложение № 1 към техническата спецификация. За застрахователна 

сума за движимото имущество, намиращо се в сградата на БНР и в мобилното звукозаписно 

студио се приема балансовата стойност на имуществото, посочена в Приложение № 2 към 

техническата спецификация. За обща застрахователна сума, съответно действителна 

стойност на застрахователния договор се приема посочената обща такава в Приложение № 1 

и Приложение № 2 към техническата спецификация. 

Методиката за оценка на застрахователните обезщетения, които предлага участникът 

е: оценката на щетите и изплащането на застрахователното обезщетение се извършва от 

застрахователя по отделни видове застраховки като размерът на застрахователното 

обезщетение се определя на база възстановителна стойност на съответния актив, определим 
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съгласно чл. 400 от Кодекса за застраховането с всички включени разходи включително за 

извънреден труд и доставки и всички допълнителни разходи.  

Застрахователят изплаща обезщетения без прилагане на овехтяване и самоучастие, 

като обезщетението е 100 % от оценената щета. Застрахователното обезщетение се изплаща 

без да се доказва на застрахователя дали се изгражда или подменя увреденото имущество 

при застрахователно събитие.Застраховката ще покрива рискове, настъпили на територията 

на Република България. Участникът не предлага допълнително покрити рискове.  Участникът е 

предложил срок за изплащане на застрахователни обезщетения 1 (един) ден и срок за 

изпълнение на поръчката 36 (тридесет и шест) месеца.  

Комисията извърши проверка на приложените общи услови и установи, че участникът е 

приложил общи условия към всеки един вид застраховка, която е предмет на възлагане с 

настоящата обществена поръчка. 

 

След като установи, че предложението на участника отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя, комисията пристъпи към оценяване на същото по 

показател „Срок за изплащане на застрахователно обезщетение в работни дни“ (Т1), както 

следва: 

 

Т1= (T1min/T1i)x70 = 1/1x70 = 70  т. 

 

Мотиви: Техническото предложение е изготвено съобразно техническата 

спецификация, част от документацията за участие в процедурата и отговаря на 

предварително обявените изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. 

Решението за оценяване е взето единодушно. 

 

4. Предложение на участника „Бул инс“ АД 

Участникът е представил в офертата си Техническо предложение изготвено съобразно 

техническата спецификация, част от документацията за участие в процедурата, по образец 

на възложителя. Техническото предложение на участника се изразява в следното: 

Участникът е описал, че ще предложи застрахователни услуги за следното имущество 

на възложителя: 23 броя сгради с балансова стойност и местонахождение, съгласно 

приложение № 1 към техническата спецификация, движимо имущество съхранявано в 

сградата на БНР, съгласно приложение № 2 към техническата спецификация и движимо 

имущество съхранявано в мобилното звукозаписно студио, съгласно приложение № 2 към 

техническата спецификация. Участникът е описал застраховките на имуществото и условията 

на застраховане, които предлага, какви покритите рискове включват.  

Участникът предлага за застрахователна сума по застраховка недвижими имоти, 

публична държавна собственост да се приема балансовата стойност посочена отделно за 

всеки имот, съгласно Приложение № 1 към техническата спецификация. За застрахователна 

сума за движимото имущество, намиращо се в сградата на БНР и в мобилното звукозаписно 

студио се приема балансовата стойност на имуществото, посочена в Приложение № 2 към 

техническата спецификация. За обща застрахователна сума, съответно действителна 

стойност на застрахователния договор се приема посочената обща такава в Приложение № 1 

и Приложение № 2 към техническата спецификация. 

Методиката за оценка на застрахователните обезщетения, които предлага участникът 
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е: оценката на щетите и изплащането на застрахователното обезщетение се извършва от 

застрахователя по отделни видове застраховки като размерът на застрахователното 

обезщетение се определя на база възстановителна стойност на съответния актив, определим 

съгласно чл. 400 от Кодекса за застраховането с всички включени разходи включително за 

извънреден труд и доставки и всички допълнителни разходи.  

Застрахователят изплаща обезщетения без прилагане на овехтяване и самоучастие, 

като обезщетението е 100 % от оценената щета. Застрахователното обезщетение се изплаща 

без да се доказва на застрахователя дали се изгражда или подменя увреденото имущество 

при застрахователно събитие. Застраховката ще покрива рискове, настъпили на територията 

на Република България. Участникът не предлага допълнително покрити рискове.  

Участникът е предложил срок за изплащане на застрахователни обезщетения 1 (един) ден и 

срок за изпълнение на поръчката 36 (тридесет и шест) месеца.  

Комисията извърши проверка на приложените общи условия и установи, че участникът 

не е приложил общи условия към всеки един вид застраховка, която е предмет на възлагане с 

настоящата обществена поръчка. Съгласно т. 1 от Раздел ІІ. „Технически спецификации и 

изисквания към изпълнението на обществената поръчка“ от документацията за участие, 

застраховката трябва да покрива най-малко изброените рискове: 

 а) Пожар и последиците от гасенето му, мълния, гръм, светкавица, експлозия, 

имплозия, падане или блъскане от летателни апарати или части от тях; 

 б) Природни бедствия – буря, ураган, вихрушка, смерч, проливен дъжд, наводнение 

градушка и последиците от нея, замръзване, увреждане от падащи дървета, клони и др; 

 в) Действия от подпочвени води, увреждане от тежест и естествено натрупване от сняг 

или лед; Свличане или срутване на земни пластове; 

 г) Повреда в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и 

паропроводна инсталация и включените към тях уреди; 

 д) Вреди на имуществото при удар от самодвижещи се машини и/или при товарене и 

разтоварване с товаро-разтоварни машини по времена авария с тях; Удар от самолет или 

друг летателен апарат или предмети, падащи от тях; 

 е) Повреди, вследствие на удар от пътно превозно средство при пътно-транспортно 

произшествие или животно; 

 ж) Пожар от злоумишлени действия на трети лица; 

 з) Вандализъм и вандализъм при опит за кражба с взлом; 

 и) Земетресение; 

 й) Чупене на стъкла, витрини, неонови, рекламни и указателни табели, мантинели и 

огради; 

 к) Тероризъм; 

 л) Разходи за разчистване след застрахователни събития. 

  

Комисията констатира, че в техническото предложение на участника не фигурират 

условия относно предлаганата от него застраховка по отношение на задължителният покрит 

риск „Тероризъм“. 

Възложителят е обявил условията на поръчката в документацията за обществена 

поръчка, която се състои от следните документи, публикувани на профила на купувача:  

а) Решение за откриване на процедурата; 

б) Обявление за обществена поръчка; 
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в) Технически спецификации; 

г) Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка; 

д) Указания към участниците; 

е) Образци на документи за участие в процедурата. 

В образеца на техническо предложение възложителят ясно е посочил документите, които 

трябва да придружават техническото предложение, като част от неговото минимално 

съдържание, а именно: 1) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава 

офертата, не е законният представител на участника; 2) декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор ; 3) декларация за срока на валидност на офертата; 4) 

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

и 5) общи условия към всеки един вид застраховка, която е предмет на възлагане с 

настоящата обществена поръчка. Тези документи са необходими, за да може да се установи 

дали предложението на участника отговаря на поставените от възложителя изисквания. 

Предметът на поръчката е „застраховане на имуществото на БНР“, като минималните 

рискове, чието покритие изисква възложителят, са описани в техническата спецификация – 

част от документацията за обществената поръчка, публикувана от възложителя. Техническото 

предложение трябва да се състои в описание на начина на изпълнение на поръчката, така че 

назначената от възложителя комисия да има възможност да извърши проверка относно 

съответствието на офертата с предварително обявените условия на поръчката. 

Декларативният текст, че участникът предлага да изпълни поръчката съгласно изискванията на 

възложителя е включен в предложения от възложителя образец и сам по себе си не може да 

служи за извършване на преценка относно съответствието на офертата с поставените 

изисквания. Това съответствие става ясно от направеното от участника описание на начина на 

изпълнение на поръчката. Като не е приложил общи условия за застраховане по отношение на 

покрития риск „Тероризъм“, участникът не е описал начина, по който ще изпълни този част от 

предмета на поръчката. Информация относно условията по отношение на този риск не се 

съдържа и в останалата част от техническото предложение и приложените към него 

документи. Според обявените от възложителя условия за участие в обществената поръчка 

участниците трябва да приложат към техническото си предложение, общи условия към всеки 

един вид застраховка, която е предмет на възлагане в настоящата обществена поръчка. При 

това положение, комисията не може да направи преценка относно съответствието на 

офертата на участника с предварително обявените условия на поръчката. 

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: 

На основание чл. 107, ал. 2, буква „а“ от ЗОП, предлага участникът „Бул инс“ АД да бъде 

отстранен от участие в процедурата. 

 

Мотиви:  

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката поставени от възложителя в т. 1 от Раздел ІІ. „Технически спецификации и 

изисквания към изпълнението на обществената поръчка“ от документацията за участие. 

Липсата на общи условия или описание на условията за всеки един вид застраховка и покрит 

риск, част от предмета на обществената поръчка, не позволява на комисията да прецени 

дали участникът предлага да изпълни поръчката, съобразно предварително обявените 

изисквания на възложителя. Мотивите за взетото решение са подробно изложени по-горе в 
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настоящия протокол. 

Решението е взето единодушно. 

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

Участникът е представил в офертата си Техническо предложение изготвено съобразно 

техническата спецификация, част от документацията за участие в процедурата, по образец 

на възложителя.  

Участникът е описал, че ще предложи застрахователни услуги за следното имущество 

на възложителя: 23 броя сгради с балансова стойност и местонахождение, съгласно 

приложение № 1 към техническата спецификация, движимо имущество съхранявано в 

сградата на БНР, съгласно приложение № 2 към техническата спецификация и движимо 

имущество съхранявано в мобилното звукозаписно студио, съгласно приложение № 2 към 

техническата спецификация. Участникът е описал застраховките на имуществото и условията 

на застраховане, които предлага, какви покритите рискове включват.  

Участникът предлага за застрахователна сума по застраховка недвижими имоти, 

публична държавна собственост да се приема балансовата стойност посочена отделно за 

всеки имот, съгласно Приложение № 1 към техническата спецификация. За застрахователна 

сума за движимото имущество, намиращо се в сградата на БНР и в мобилното звукозаписно 

студио се приема балансовата стойност на имуществото, посочена в Приложение № 2 към 

техническата спецификация. За обща застрахователна сума, съответно действителна 

стойност на застрахователния договор се приема посочената обща такава в Приложение № 1 

и Приложение № 2 към техническата спецификация. 

Методиката за оценка на застрахователните обезщетения, които предлага участникът 

е: оценката на щетите и изплащането на застрахователното обезщетение се извършва от 

застрахователя по отделни видове застраховки като размерът на застрахователното 

обезщетение се определя на база възстановителна стойност на съответния актив, определим 

съгласно чл. 400 от Кодекса за застраховането с всички включени разходи включително за 

извънреден труд и доставки и всички допълнителни разходи.  

Застрахователят изплаща обезщетения без прилагане на овехтяване и самоучастие, 

като обезщетението е 100 % от оценената щета. Застрахователното обезщетение се изплаща 

без да се доказва на застрахователя дали се изгражда или подменя увреденото имущество 

при застрахователно събитие.Застраховката ще покрива рискове, настъпили на територията 

на Република България. Участникът не предлага допълнително покрити рискове.  

Участникът е предложил срок за изплащане на застрахователни обезщетения 1 (един) ден и 

срок за изпълнение на поръчката 36 (тридесет и шест) месеца.  

Комисията извърши проверка на приложените общи условия и установи, че участникът 

е приложил общи условия към всеки един вид застраховка, която е предмет на възлагане с 

настоящата обществена поръчка. 

 

След като установи, че предложението на участника отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя, комисията пристъпи към оценяване на същото по 

показател „Срок за изплащане на застрахователно обезщетение в работни дни“ (Т1), както 

следва: 

Т1= (T1min/T1i)x70 = 1/1x70 = 70  т. 

 

Мотиви: Техническото предложение е изготвено съобразно техническата 
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спецификация, част от документацията за участие в процедурата и отговаря на 

предварително обявените изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. 

Решението за оценяване е взето единодушно. 

 

6. Предложение на участника „ОЗОК Инс" АД 

Участникът е представил в офертата си Техническо предложение изготвено съобразно 

техническата спецификация, част от документацията за участие в процедурата, по образец 

на възложителя. Участникът е описал, че ще предложи застрахователни услуги за следното 

имущество на възложителя: 23 броя сгради с балансова стойност и местонахождение, 

съгласно приложение № 1 към техническата спецификация, движимо имущество 

съхранявано в сградата на БНР, съгласно приложение № 2 към техническата спецификация и 

движимо имущество съхранявано в мобилното звукозаписно студио, съгласно приложение № 

2 към техническата спецификация. Участникът е описал застраховките на имуществото и 

условията на застраховане, които предлага, какви покритите рискове включват.  

Участникът предлага застрахователна сума по застраховка недвижими имоти, 

публична държавна собственост се приема балансовата стойност посочена отделно за всеки 

имот, съгласно Приложение № 1 към техническата спецификация. За застрахователна сума 

за движимото имущество, намиращо се в сградата на БНР и в мобилното звукозаписно 

студио се приема балансовата стойност на имуществото, посочена в Приложение № 2 към 

техническата спецификация. За обща застрахователна сума, съответно действителна 

стойност на застрахователния договор се приема посочената обща такава в Приложение № 1 

и Приложение № 2 към техническата спецификация. 

Участникът предлага лимит на отговорността на застрахователя по риск „Разходи за 

разчистване след застрахователни събития“ по действителна стойност на извършените 

разходи, но не по-малко от 50 000 лева за едно събитие и не по-малко от 150 000 лева за срока 

на договора. 

Методиката за оценка на застрахователните обезщетения, които предлага участникът 

е:  оценката на щетите и изплащането на застрахователно обезщетение се извършва от 

застрахователя по отделни видове застраховки като размерът на застрахователното 

обезщетение се определя на база възстановителна стойност на съответния актив, определима 

съгласно чл. 400, ал. 2 от Кодекса за застраховането, с всички включени разходи в т.ч. за 

извънреден труд и доставки и всички допълнителни разходи. Застрахователят изплаща 

обезщетения без прилагане на овехтяване и самоучастие, като обезщетението е 100 % от 

оценената щета. Застрахователното обезщетение се изплаща без да се доказва на 

застрахователя дали се изгражда или подменя увреденото имущество при застрахователно 

събитие.Допълнителните покрити рискове, които са предложени са: наводнение вследствие 

на бързо топене на сняг или лед, повдигащо нивото на водата; наводнение вследствие на 

преливане извън бреговете (стените) на намиращите се над земята водоеми; потъване на 

земни пластове; морски вълни; вреди в резултат на авария на пожарогасителни и 

спринклерни инсталации; увреждане от действието на дим, сажди и корозионни газове; 

свръхнапрежение, индукция; загуби или повреди на застраховано имущество, 

непосредствено причинени от локаути; загуби или повреди на застраховано имущество, 

непосредствено причинени от стачки; загуби или повреди на застрахованото имущество, 

непосредствено причинени от граждански вълнения и бунтове; ударна/звукова вълна; загуби 

или повреди на застраховано имущество непосредствено причинени от военни действия от 
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всякакъв вид, военни учения, неприятелско нахлуване с или без обявяване на война, инвазия, 

военно или извънредно положение; актове на съботаж, както и други умишлени действия и/или 

опити за тях с политическа, идеологическа, религиозна или социална мотивация; разходи за 

преместване, предпазване и съхранение на застрахованото имущество за период от датата 

на застрахователното събитие до отстраняване на последствията от него; проектантски 

разноски и хонорари на инженери и архитекти за направените разноски за изработване на 

проектна документация, както и разходи за експертизи, съгласуване, узаконяване, нормативни 

изменения и други подобни, свързани с възстановяването/ремонта и въвеждането в 

експлоатация на унищожени или повредени имущества от настъпили събития, покрити по 

застрахователна полица. 

Участникът е предложил срок за изплащане на застрахователни обезщетения 1 (един) 

ден и срок за изпълнение на поръчката 36 (тридесет и шест) месеца. 

Комисията извърши проверка на приложените общи условия и установи, че участникът 

не е приложил общи условия към всеки един вид застраховка, която е предмет на възлагане с 

настоящата обществена поръчка. Съгласно т. 1 от Раздел ІІ. „Технически спецификации и 

изисквания към изпълнението на обществената поръчка“ от документацията за участие, 

застраховката трябва да покрива най-малко изброените рискове: 

 а) Пожар и последиците от гасенето му, мълния, гръм, светкавица, експлозия, 

имплозия, падане или блъскане от летателни апарати или части от тях; 

 б) Природни бедствия – буря, ураган, вихрушка, смерч, проливен дъжд, наводнение 

градушка и последиците от нея, замръзване, увреждане от падащи дървета, клони и др; 

 в) Действия от подпочвени води, увреждане от тежест и естествено натрупване от сняг 

или лед; Свличане или срутване на земни пластове; 

 г) Повреда в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и 

паропроводна инсталация и включените към тях уреди; 

 д) Вреди на имуществото при удар от самодвижещи се машини и/или при товарене и 

разтоварване с товаро-разтоварни машини по времена авария с тях; Удар от самолет или 

друг летателен апарат или предмети, падащи от тях; 

 е) Повреди, вследствие на удар от пътно превозно средство при пътно-транспортно 

произшествие или животно; 

 ж) Пожар от злоумишлени действия на трети лица; 

 з) Вандализъм и вандализъм при опит за кражба с взлом; 

 и) Земетресение; 

 й) Чупене на стъкла, витрини, неонови, рекламни и указателни табели, мантинели и 

огради; 

 к) Тероризъм; 

 л) Разходи за разчистване след застрахователни събития. 

Комисията констатира, че в техническото предложение на участника не фигурират 

условия относно предлаганата от него застраховка по отношение на задължителният покрит 

риск „Тероризъм“. 

  

Възложителят е обявил условията на поръчката в документацията за обществена 

поръчка, която се състои от следните документи, публикувани на профила на купувача:  

а) Решение за откриване на процедурата; 

б) Обявление за обществена поръчка; 
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в) Технически спецификации; 

г) Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка; 

д) Указания към участниците; 

е) Образци на документи за участие в процедурата. 

В образеца на техническо предложение възложителят ясно е посочил документите, които 

трябва да придружават техническото предложение, като част от неговото минимално 

съдържание, а именно: 1) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава 

офертата, не е законният представител на участника; 2) декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор ; 3) декларация за срока на валидност на офертата; 4) 

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

и 5) общи условия към всеки един вид застраховка, която е предмет на възлагане с 

настоящата обществена поръчка. Тези документи са необходими, за да може да се установи 

дали предложението на участника отговаря на поставените от възложителя изисквания. 

Предметът на поръчката е „застраховане на имуществото на БНР“, като минималните 

рискове, чието покритие изисква възложителят, са описани в техническата спецификация – 

част от документацията за обществената поръчка, публикувана от възложителя. Техническото 

предложение трябва да се състои в описание на начина на изпълнение на поръчката, така че 

назначената от възложителя комисия да има възможност да извърши проверка относно 

съответствието на офертата с предварително обявените условия на поръчката. 

Декларативният текст, че участникът предлага да изпълни поръчката съгласно изискванията на 

възложителя е включен в предложения от възложителя образец и сам по себе си не може да 

служи за извършване на преценка относно съответствието на офертата с поставените 

изисквания. Това съответствие става ясно от направеното от участника описание на начина на 

изпълнение на поръчката. Като не е приложил общи условия за застраховане по отношение на 

покрития риск „Тероризъм“, участникът не е описал начина, по който ще изпълни този част от 

предмета на поръчката. Информация относно условията по отношение на този риск не се 

съдържа и в останалата част от техническото предложение и приложените към него 

документи. Според обявените от възложителя условия за участие в обществената поръчка 

участниците трябва да приложат към техническото си предложение, общи условия към всеки 

един вид застраховка, която е предмет на възлагане в настоящата обществена поръчка. При 

това положение, комисията не може да направи преценка относно съответствието на 

офертата на участника с предварително обявените условия на поръчката. 

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: 

На основание чл. 107, ал. 2, буква „а“ от ЗОП, предлага участникът „ОЗОК Инс" АД да 

бъде отстранен от участие в процедурата. 

 

Мотиви:  

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката поставени от възложителя в т. 1 от Раздел ІІ. „Технически спецификации и 

изисквания към изпълнението на обществената поръчка“ от документацията за участие. 

Липсата на общи условия или описание на условията за всеки един вид застраховка и покрит 

риск, част от предмета на обществената поръчка, не позволява на комисията да прецени 

дали участникът предлага да изпълни поръчката, съобразно предварително обявените 

изисквания на възложителя. Мотивите за взетото решение са подробно изложени по-горе в 
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настоящия протокол. 

Решението е взето единодушно. 

 

VIII. След разглеждане на техническите предложения, комисията взе следното 

решение: Председателят на комисията да изготви съобщение за датата и часа на отваряне на 

ценовите предложения на допуснатите участници. Отварянето да стане в срок от два работни 

дни след публикуване на съобщението на профила на купувача в програмно-редакционната 

сграда на БНР, като часът на отваряне бъде определен от председателя на комисията. 

Решението е взето единодушно. 

 

IX. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 11.09.2018 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 

 
 


