
 

 

П Р О Т О К О Л № 4 

на комисията за провеждане на 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 20.09.2018 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. Комисията установи, че в срока по чл. 72, ал. 1 от ЗОП са постъпили писмени 

обосновки от следните участници: 

1. ЗК „Лев инс“ АД, вх. № ОП-02-83/18.09.2018 г. 10:00 ч. 

2. ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп" АД, вх. № ОП-02-83/18.09.2018 г. 14:00 ч. 

 

IV. Комисията пристъпи към разглеждане на представените писмени обосновки от 

участниците относно образуването на техните ценови предложения: 

 

1. Участникът ЗК „Лев инс“ АД 

В писмената обосновка на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП участника е изложил своите 

мотиви за предлаганият общ размер за застрахователна сума по застраховка на недвижими 

имоти - публична държавна собственост и движимо имущество, съхранявано в сградата на 

БНР и в мобилно звукозаписно студио, формирана на база остойностена количествено- 

стойностна сметка по Приложение № 1.1 и Приложение № 2.1 като е посочил следните 

обстоятелства:  

Застрахователното покритие се определя съгласно комбинирани общи условия на 

застраховки „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“ и в съответствие с 

изискванията на възложителя. Застрахователната премия се определя като се използват 

методите на приложната застрахователна математика – актюерски техники, чрез които се 

интерпретират данни и се изготвят анализи за ретроспективен период. Едновременно с това 

чрез тези техники се моделира и интегрираното въздействие на широк спектър от случайни 

събития. Цената на застраховката се състои от следните основни компоненти: нето премия 

(рискова част), аквизиционни разходи, административно-стопански разходи.  

Участникът обосновава предложението си със следните обстоятелства: 

- икономическите особености на представена услуга се изразяват в снижаване до 

минимум на комисионни и други разходи като същевременно се осигурява добра 

финансова закрила и сигурност за застрахованите обекти, при настъпило събитие покрито по 

застраховката; 

- съвременно техническо решение за изпълнение та обществената поръчка се 

изразява в наличие на централизирани интегрирани компютърни системи за сключване на 

застрахователни договори, обработка и изплащане на застрахователни обезщетения, което 

позволява постигане на много кратки срокове за извършване на всички дейности по 

сключването на застраховките, обработката и необходимите документи и изплащането на 

обезщетенията при минимални разходи; 
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- наличие на изключително благоприятни условия за участника се явява опита в 

изпълнението на обществени поръчки от подобен род и в дружеството е създадена отлична 

организация по изпълнението на договорните ни задължения с възложителите на подобни 

поръчки. 

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

посочил начина на формиране на предложената от него цена за общ размер на 

застрахователна премия за застраховка на недвижими имоти - публична държавна 

собственост и движимо имущество, съхранявано в сградата на БНР и в мобилно звукозаписно 

студио 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 реални 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. 

 

2. Участникът ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп" АД 

В писмената обосновка на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП участника е изложил своите 

мотиви за предлаганият общ размер за застрахователна сума по застраховка на недвижими 

имоти - публична държавна собственост и движимо имущество, съхранявано в сградата на 

БНР и в мобилно звукозаписно студио, формирана на база остойностена количествено- 

стойностна сметка по Приложение № 1.1 и Приложение № 2.1 като е посочил следните 

обстоятелства: 

Размерът на предложената застрахователна премия е в съответствие с 

регламентацията на Кодекса на застраховането във връзка с формирането на 

застрахователни премии на застрахователните и презастрахователните дружества. Съгласно 

чл. 116 от Кодекса на застраховането, застрахователните и презастрахователните премии 

трябва да бъдат изчислени на базата на 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 на задълженията, приети от застрахователя или презастрахователя, 

които се очаква да бъдат изплатени в бъдеще по влезли в сила застрахователни и 

презастрахователни договори, разходите свързани с изпълнението на тези задължения, както и 

стойността от възможно неблагоприятно отклонение от това очакване. За всяко тримесечие 

ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД изпраща справка за размера на техническите 

резерви по видове застраховки до Комисията за финансов надзор. С оглед на 

гореизложеното и предвид обстоятелството, че Комисията за финансов надзор приема 

подадената тримесечните справки застрахователна премия по застраховка „Имущество“ за 

достатъчна с оглед на техническите резерви по този вид застраховка считаме, че сме спазили 

вътрешнофирмените критерии за икономичност при ценообразуване в условията на 

процедурата по възлагане на обществена поръчка при една постоянна ценова политика на 

компанията по този вид застраховка, изцяло в съответствие с действащата нормативна 

уредба.  

Базирайки се на дългогодишния си опит, ниска квота на щетимост по застраховка 

„Имущество“, водещата ни позиция на застрахователния пазар, надеждните ни партньори на 

международния презастрахователен пазар и разумните актюерски изчисления, водят до 

наличие на благоприятни условия за предложена от нас застрахователна сума по 

застраховка на недвижими имоти - публична държавна собственост и движимо имущество, 
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съхранявано в сградата на БНР и в мобилно звукозаписно студио, формирана на база 

остойностена количествено- стойностна сметка по Приложение № 1.1 и Приложение № 2.1. 

 

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

посочил начина на формиране на предложената от него цена за общ размер на 

застрахователна премия за застраховка на недвижими имоти - публична държавна 

собственост и движимо имущество, съхранявано в сградата на БНР и в мобилно звукозаписно 

студио 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 реални 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. 

 

V. Комисията пристъпи към оценяване на офертата на допуснатите участници, 

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

„оптимално съотношение качество/цена” и методика за комплексна оценка на офертите, 

както следва: 

 1. Оферта на участника ЗК „Лев инс“ АД  

1.1. Показател „Общ размер на застрахователната премия за застраховка на 

имуществото на БНР“ (Ф1): 

Ф1 = (Ф1min/Ф1i) х 30 = 22 850,70 / 29 215,32 х 30 = 23.46 точки 

 

Комплексна оценка (КО): 

КО = Ф1 + Т1 =23.46 + 70 = 93.46 точки 

 

2. Оферта на участника „Дженерали застраховане“ АД 

1.1. Показател „Общ размер на застрахователната премия за застраховка на 

имуществото на БНР“ (Ф1) 

Ф1 = (Ф1min/Ф1i) х 30 = 22 850,70 / 60 445,50 х 30 = 11.34 точки 

 

Комплексна оценка (КО)  

КО = Ф1 + Т1 = 11.34 +70 = 81.34 точки 

 

3. Оферта на участника  ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп" АД 

1.1. Показател „Общ размер на застрахователната премия за застраховка на 

имуществото на БНР“ (Ф1) 

Ф1 = (Ф1min/Ф1i) х 30 = 22 850,70 / 22 850,70 х 30 = 30 точки 

 

Комплексна оценка (КО)  

КО = Ф1 + Т1 = 30 + 70 = 100 точки 

 

VI. Комисията извърши класиране на участниците както следва: 

I-во място ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп" АД с комплексна оценка 100 точки 

II-во място ЗК „Лев инс“ АД с комплексна оценка 93.46 точки 

III-то място „Дженерали застраховане“ АД с комплексна оценка 81.34 точки 
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VII. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

Протоколът е съставен и подписан на 20.09.2018 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 

 
 


