
 

 

П Р О Т О К О Л № 4 

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 Заповед № ОП-01-14/09.01.2018 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 30.01.2018 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. Комисията установи, че в срока по чл. 72, ал. 1 от ЗОП са постъпили писмени 

обосновки от следните участници: 

 

1. ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп" АД, вх. № ОП-02-014/25.01.2018 г. 09:55 ч. 

2. ЗК „Лев инс“ АД, вх. № ОП-02-015/25.01.2018 г. 10:10 ч. 

3. ЗАД „ОЗК-Застраховане" АД, вх. № ОП-02-016/25.01.2018 г. 14:10 ч. 

 

IV. Комисията пристъпи към разглеждане на представените писмени обосновки от 

участниците относно образуването на техните ценови предложения: 

 

1. Участникът ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп" АД  

Участникът е обосновал начина на образуване на общата стойност на 

застрахователната премия за застраховка „Гражданска отговорност“ по следния начин:  

Рисковата премия по застраховка „Гражданска отговорност“, съгласно 

застрахователно – технически планове на ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп" АД е в 

размер на 78 %, а разходът за комисионни е в размер на 17 %. В договора за обществена 

поръчка не се предвижда такъв разход, следователно 95 % от брутната премия може да се 

използва за изплащане на щети. ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп" АД реализират 

квота на щетите в размер на 32 %, което дава възможност да се направи до 66 % отстъпка 

от стандартните тарифи на дружеството, без да се реализира загуба. Размерът на 

предложената застрахователна премия е в съответствие с регламентацията на Кодекса за 

застраховане във връзка с формирането на застрахователните премии на 

застрахователните и презастрахователните дружества. Съгласно чл. 116, ал. 1 от Кодекса 

за застраховането, застрахователните и презастрахователните премии трябва да бъдат 

достатъчни, изчислени на база разумно актюерско допускане така, че да осигуряват 

изпълнение на всички задължения на застрахователя, включително образуването на 

достатъчно технически резерви. Размерът на техническите резерви по всеки вид 

застраховка се изчислява въз основа на стойността от възможното неблагоприятно 

отклонение от това очакване. Комисията за финансов надзор приема подадените от ЗАД 

„Булстрад Виена иншурънс груп" АД справки на всяко тримесечие за застрахователни 

премии по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилиста за достатъчни с 

оглед на техническите резерви по този вид застраховки.  
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Участникът е обосновал образуването на предложението си по подпоказател А1.1 

„Обща стойност на застрахователната премия за застраховка „Гражданска отговорност“ 

с икономическите особености на предоставяните услуги, избраните технически решения и 

наличието на изключително благоприятни условия за предоставянето на услугите. 

Комисията счита, че предложената обосновка е пълна и обективна. Участникът е 

посочил начина на формиране на предложената от него стойност на застрахователната 

премия за застраховка „Гражданска отговорност“, като е обосновал подробно 

обстоятелствата, водещи до изгодното предложение. Това дава на комисията основание 

да приеме, че направеното предложение е реално и включва в себе си всички разходи за 

изпълнение на поръчката.  

С оглед на описаното, комисията взе следното решение: 

Приема подадената от участника ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп" АД 

обосновка и допуска офертата на същия до класиране в процедурата. 

Решението е взето единодушно. 

 

2. Участникът ЗАД „ОЗК-Застраховане" АД  

Участникът е обосновал начина на образуване на общата стойност на 

застрахователната премия за застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка 

„Злополука на лицата в МПС“ по следния начин:  

Застрахователната премия по застраховка „Гражданска отговорност“ на 

автомобилистите се определя съгласно разработена диференцирана тарифа, която 

позволява класифициране на рисковете и селектиране на обектите на застраховане, 

спрямо вид, кубатура, зона на управление и регистрация на МПС. Приложена е 35 % 

отстъпка от действащата тарифа на дружеството. Застрахователната премия за 

застраховка „Злополука на лицата в МПС“ се образува като процент от застрахователната 

сума. При формирането на застрахователната премия са взети предвид индивидуалните 

характеристики на автомобилите подлежащи на застраховане, покритите рискове 

съгласно условията в процедурата и актюерска оценка на риска, базирана на 

обективното обстоятелство, че ЗАД „ОЗК-Застраховане" АД разполага с голяма база 

данни, анализи и статистики за проявлението на риска във всички пазарни ниши за 

предходни периоди със сходни параметри, отчитайки както обичайния, така и субективния 

риск и развитието им при конкретен застрахован, е получен много добър рисков профил, 

което е основание за прилагане на индивидуално тарифиране. Съгласно оторизация е 

приложена средно 45 % отстъпка за застраховка „Злополука на местата в МПС“. При 

формирането на застрахователната премия е приложена действащата към момента на 

обосновката „Индивидуална тарифа за участие в процедури за възлагане на обществени 

поръчки за застраховане на имуществени и неимуществени интереси на държавни и/или 

общинска собственост, учреждения и корпоративни клиенти“. 

Участникът е обосновал образуването на предложението си по подпоказател А1.1 

„Обща стойност на застрахователната премия за застраховка „Гражданска отговорност“ 

и по подпоказател А1.3 „Обща стойност на застрахователната премия за застраховка 

„Злополука на лицата в МПС“ с икономическите особености на предоставяните услуги, 

избраните технически решения и наличието на изключително благоприятни условия за 

предоставянето на услугите. 

Комисията счита, че предложената обосновка е пълна и обективна. Участникът е 

посочил начина на формиране на предложените от него стойности на застрахователната 

премия за застраховка „Гражданска отговорност“ и за застраховка „Злополука на лицата 

в МПС“, като е обосновал подробно обстоятелствата, водещи до изгодното предложение. 

Това дава на комисията основание да приеме, че направеното предложение е реално и 
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включва в себе си всички разходи за изпълнение на поръчката.  

С оглед на описаното, комисията взе следното решение: 

Приема подадената от участника ЗАД „ОЗК-Застраховане" АД обосновка и 

допуска офертата на същия до класиране в процедурата. 

Решението е взето единодушно. 

 

3. Участникът ЗК „Лев инс“ АД  

Участникът е обосновал начина на образуване на общата стойност на 

застрахователната премия за застраховка „Автокаско“ и застраховка „Злополука на 

лицата в МПС“ по следния начин: 

Застрахователната премия за застраховка „Автокаско“ се определя като се 

използват методите на приложните застрахователни математико-актюерски техники, чрез 

които се интерпретират данни и се изготвят анализи за ретроспективен период. 

Едновременно с това чрез тези техники се отчита и интегрираното въздействие на широк 

спектър от случайни събития. Основно влияние при определянето на размера на премията 

оказва съвкупността на застрахованите като фактор намаляващ или увеличаващ брутната 

премия. На база на информационните масиви в регистрите на ЗК „Лев инс“ АД, 

участникът приема, че очакваните щети по полицата клонят към ниско и пренебрежимо 

число. В предложените застрахователни премии по застраховка „Автокаско“ е 

калкулирана отстъпка в размер на 50 %.  В одобрения „Застрахователно- технически план“ 

за застраховката е предвидена стандартна аквизиционна комисионна в размер на 30 % и 

същата е приспадната при определяне на застрахователната премия. Икономичността на 

предложението за обща стойност на застрахователната премия за застраховка 

„Злополука на лицата в МПС“ е изчислена съгласно тарифна ставка, изразена в процент 

от застрахователната сума и зависи от рисковете, включени в застрахованото покритие и 

срока на застраховката. ЗК „Лев инс“ АД калкулира в своето предложение 20 % отстъпки 

за комплексно застраховане и 30 % отстъпки за аквизиционни разходи, съгласно заложени 

такива в застрахователно-техническия план на дружеството. Това са разходи свързани с 

възнаграждение на застрахователните посредници, участващи в процеса по 

застраховане. 

Участникът е обосновал образуването на предложението си по подпоказател А1.2 

„Обща стойност на застрахователната премия за застраховка „Автокаско” на МПС и по 

подпоказател А1.3 „Обща стойност на застрахователната премия за застраховка 

„Злополука на лицата в МПС“ с икономическите особености на предоставяните услуги, 

избраните технически решения и наличието на изключително благоприятни условия за 

предоставянето на услугите. 

Комисията счита, че предложената обосновка е пълна и обективна. Участникът е 

посочил начина на формиране на предложените от него цени за застрахователната 

премия за застраховка „Автокаско” на МПС и за застраховка „Злополука на лицата в 

МПС“, като е обосновал подробно обстоятелствата, водещи до изгодното предложение. 

Това дава на комисията основание да приеме, че направеното предложение е реално и 

включва в себе си всички разходи за изпълнение на поръчката. 

С оглед на описаното, комисията взе следното решение: 

Приема подадената от участника ЗК „Лев инс“ АД обосновка и допуска офертата 

на същия до класиране в процедурата. 

Решението е взето единодушно. 

V. Комисията пристъпи към оценяване на офертите на допуснатите съобразно 

предварително избрания от възложителя критерий по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – „оптимално 

съотношение качество/цена” както следва: 
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 1. Оферта на участника ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп" АД 

Подпоказател А1.1 „Обща стойност на застрахователната премия за Застраховка 

„Гражданска отговорност“ = (минимална предложена премия по застраховки 

„Гражданска отговорност / предложена от участника премия по застраховки „Гражданска 

отговорност“) х 20 

А1.1. = 15 092.00/15 796.00 х 20 = 19.10 точки 

Подпоказател А1.2 „Обща стойност на застрахователната премия за застраховка 

„Автокаско” на МПС = минимална премия по застраховка Автокаско на МПС/предложена 

от участника премия по застраховка Автокаско на МПС) х 40 

А1.2. = 33 797.32/43 315.14 x 40 = 31.21 точки 

Подпоказател А1.3 - „Злополука на лицата в МПС“ = (минимална премия по 

застраховка „Злополука на лицата в МПС/ предложена от участника премия по 

„Злополука на лицата в МПС“) х 20 

А1.3 = 1 760.00/2 640.00 x 20 = 13,33 точки 

 

А1.1 + А1.2 + А1.3 = 19.10 + 31.21 + 13.33 = 63,64 точки 

 

Комплексна оценка (Окомпл) 

Окомпл = А1 + А2 = 63.64 + 20 = 83.64 точки 

 

2. Оферта на участника ЗАД „ОЗК-Застраховане" АД 

Подпоказател А1.1 „Обща стойност на застрахователната премия за Застраховка 

„Гражданска отговорност“ = (минимална предложена премия по застраховки 

„Гражданска отговорност / предложена от участника премия по застраховки „Гражданска 

отговорност“) х 20 

А1.1. = 15 092.00/15 092.00 х 20 = 20 точки 

Подпоказател А1.2 „Обща стойност на застрахователната премия за застраховка 

„Автокаско” на МПС = минимална премия по застраховка Автокаско на МПС/предложена 

от участника премия по застраховка Автокаско на МПС) х 40 

А1.2. = 33 797.32/42 700.00 x 40 = 31.66 точки 

Подпоказател А1.3 - „Злополука на лицата в МПС“ = (минимална премия по 

застраховка „Злополука на лицата в МПС/ предложена от участника премия по 

„Злополука на лицата в МПС“) х 20 

А1.3 = 1 760.00/1 760.00 x 20 = 20 точки 

 

А1.1 + А1.2 + А1.3 = 20 + 31.66 + 20 = 71.66 точки 

 

Комплексна оценка (Окомпл) 

Окомпл = А1 + А2 = 71.66 + 6.52 = 78.18 точки 

 

3. Оферта на участника  ЗК „Лев инс“ АД 

Подпоказател А1.1 „Обща стойност на застрахователната премия за Застраховка 

„Гражданска отговорност“ = (минимална предложена премия по застраховки 

„Гражданска отговорност / предложена от участника премия по застраховки  
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„Гражданска отговорност“) х 20 

А1.1. = 15 092.00/28 332.76 х 20 = 10.66 точки 

Подпоказател А1.2 „Обща стойност на застрахователната премия за застраховка 

„Автокаско” на МПС = минимална премия по застраховка Автокаско на МПС/предложена 

от участника премия по застраховка Автокаско на МПС) х 40 

А1.2. = 33 797.32/33 797.32 x 40 = 40 точки 

Подпоказател А1.3 - „Злополука на лицата в МПС“ = (минимална премия по 

застраховка „Злополука на лицата в МПС/ предложена от участника премия по 

„Злополука на лицата в МПС“) х 20 

А1.3 = 1 760.00 /1 760.00 x 20 = 20 точки 

 

А1.1 + А1.2 + А1.3 = 10.66 + 40 + 20 = 70.66 точки 

 

Комплексна оценка (Окомпл) 

Окомпл = А1 + А2 = 70.66 + 5.22  = 75.88 точки 

 

VI. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 30.01.2018 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 


