
  1/3 

 

П Р О Т О К О Л   №   1  

 

Днес, 20.04.2015г. в гр. София, в заседателната зала на 1 етаж в административната 

сграда на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), адрес: 

ул. „Московска” № 3, в 11.00 ч. комисия, назначена със Заповед № РД-09-23/20.04.2015г. на 

Председателя на агенцията, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Денница Кабакчиева – Началник отдел „Маркетинг, обществени поръчки 

и продажби” към дирекция ”Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване” – 

правоспособен юрист 

и 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

 

1. Зорница Иванчева – Заместник главен директор на главна дирекция „Държавни резерви, 

военновременни  и задължителни запаси” 

 

2. Аглая Минева – Началник отдел „Финансови дейности” към дирекция „Финансово-

стопански дейности и управление на собствеността” 

 

3.  Владимир Чавдаров Станев – Външен експерт, вписан в Регистъра на АОП с  уникален 

номер на експерта: ВЕ - 528 

 

4.  Руси Филев Русев – Външен експерт, вписан в Регистъра на АОП  с  уникален номер на 

експерта: ВЕ – 14 

 

се събра, за да отвори постъпилите оферти на участниците в „открита процедура” за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Застраховане на моторни превозни средства, 

собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” - 

застраховки „Гражданска отговорност”, „Каско”, „Злополука на местата/лицата в 

МПС” и на недвижимото имущество на агенцията – застраховка „Пожар и природни 

бедствия”, открита с Решение № 558/23.01.2015г. на Председателя на Aгенцията. 

 

След като се установи, че комисията е в пълен състав, всички членове попълниха 

декларации на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). На 

заседанието присъстваха представители на следните участници: 

 

1. За ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”: 

Траяна Спасова, с л. к. № (лични данни), с приложено пълномощно; 

и  

2. За ЗАД „ВИКТОРИЯ”: 

Катя Гетова, с л. к. № (лични данни), с приложено пълномощно. 
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В регламентирания срок в деловодството на ДА ДРВВЗ са постъпили 3 (три) оферти, 

както следва: 

1. От ЗАД „ВИКТОРИЯ”, с вх. № 2245/17.04.2015г., постъпила в 13:36 часа; 

2. От „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, с вх. № 2252/17.04.2015г., постъпила в  

15:46 часа; 

3. От ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, с вх. № 2259/17.04.2015г., 

постъпила в 16:50 часа; 

 

Първа бе отворена офертата на ЗАД „ВИКТОРИЯ”. 

Комисията констатира, че пликът с офертата на ЗАД „ВИКТОРИЯ” съдържа три отделни 

запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик № 1 с надпис „Документи 

за подбор”, Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 с 

надпис „Предлагана цена”, с което е изпълнено условието на чл. 57, ал.2 от ЗОП и раздел 

IV, буква Б, т.4 на Приложение № 1 от утвърдената документация за участие в процедурата. 

Трима членове на комисията и представителят на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА 

ИНШУРЪНС ГРУП” подписаха плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, съгласно изискването 

на чл. 68, ал. 4 от ЗОП. 

Съгласно чл.68, ал.5 от ЗОП комисията отвори плик № 2 и трима от нейните членове и 

представителят на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” подписаха всички 

документи, съдържащи се в него. Председателят на комисията отвори плик № 1, оповести 

документите, които той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 

14 от ЗОП. 

Установи се, че са представени всички изискуеми документи съгласно чл. 56, ал. 1 от 

ЗОП и раздел ІІ, буква Д от Приложение № 1 от утвърдената документация за участие в 

процедурата и че същите са редовни. 

 

Втора бе отворена офертата на „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД. 

Комисията констатира, че пликът с офертата на „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД 

съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик № 1 с 

надпис „Документи за подбор”, Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на 

поръчката” и Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, с което е изпълнено условието на чл. 57, 

ал.2 от ЗОП и раздел IV, буква Б, т.4 на Приложение № 1 от утвърдената документация за 

участие в процедурата. 

Трима членове на комисията и представителите на ЗАД „ВИКТОРИЯ” и ЗАД 

„БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” подписаха плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, 

съгласно изискването на чл. 68, ал. 4 от ЗОП. 

Съгласно чл.68, ал.5 от ЗОП комисията отвори плик № 2 и трима от нейните членове, 

както и представителите на ЗАД „ВИКТОРИЯ” и ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС 

ГРУП” подписаха всички документи, съдържащи се в него. Председателят на комисията 

отвори плик № 1, оповести документите, които той съдържа и провери съответствието им със 

списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

Установи се, че са представени всички документи, изискуеми съгласно чл. 56, ал. 1 от 

ЗОП и раздел ІІ, буква Д, от Приложение № 1 от утвърдената документация за участие в 

процедурата и че същите са редовни. 

 

Трета бе отворена офертата на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” 

Комисията констатира, че пликът с офертата на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА 

ИНШУРЪНС ГРУП” съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, 

както следва: Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, Плик № 2 с надпис 

„Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”,  с 
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което е изпълнено условието на чл. 57, ал.2 от ЗОП и раздел IV, буква Б, т.4 на 

Приложение № 1 от утвърдената документация за участие в процедурата.  

Трима членове на комисията и представителят на ЗАД „ВИКТОРИЯ” подписаха плик 

№ 3 с надпис „Предлагана цена”, съгласно изискването на чл. 68, ал. 4 от ЗОП. 

Съгласно чл.68, ал.5 от ЗОП комисията отвори плик № 2 и трима от нейните членове, 

както и представителят на ЗАД „ВИКТОРИЯ” подписаха всички документи, съдържащи се в 

него. Председателят на комисията отвори плик № 1, оповести документите, които той съдържа 

и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 Установи се, че са представени всички документи, изискуеми съгласно чл. 56, ал. 1 от 

ЗОП и раздел ІІ, буква Б, от Приложение № 1 от утвърдената документация за участие в 

процедурата и че същите са редовни. 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като констатира следното: 

1. Документите от Плик № 1 от Офертата на ЗАД „ВИКТОРИЯ” отговарят на предварително 

обявените от Възложителя условия. 

Комисията единодушно реши: Допуска ЗАД „ВИКТОРИЯ” до по-нататъшно участие. 

2. Документите от Плик № 1 от Офертата на „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД 

отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. 

Комисията единодушно реши: Допуска „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД до по-

нататъшно участие. 

3. Документите от Плик № 1 от Офертата на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” 

отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. 

Комисията единодушно реши: Допуска ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” до по-

нататъшно участие. 

 

Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши на следващото си заседание 

да пристъпи към разглеждане, по същество, на документите в Пликове № 2 на участниците в 

процедурата. 

 

20.04.2015г.  

Гр. София                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     /П/ 

         /Денница Кабакчиева/ 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.      /П/ 

         / Зорница Иванчева / 

 

2.   /П/ 

        / Аглая Минева / 

 

3.     /П/ 

         / Владимир Станев / 

 

        4.   / П/ 

        / Руси Русев / 


