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П Р О Т О К О Л  № 2  

от дейността на комисия назначена със Заповед № РД-09-23/20.04.2015 г.  на Председателя на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ)  

 

Днес, 27.04.2015 г. в гр. София, комисия в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

1. 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 в заседателната зала на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) от 11:00 часа за:  

 

І. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА В ПЛИК № 2 ЗА УСТАНОВЯВАНЕ 

НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ 

ИЗГОТВЯНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, представени в Плик № 2 

“Предложение за изпълнение на поръчката” от участниците, чиито оферти отговарят на 

критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

1. Разглеждане на офертата на ЗАД „ВИКТОРИЯ”: 

1. Обща стойност на застрахователната премия по видове застраховки - съгласно 

документацията за участие в процедурата, следва да е в ценовото предложение на участника; 

2. Обща стойност на застрахователната сума за застраховка „Каско” на МПС - 

съгласно документацията за участие в процедурата, следва да е в ценовото предложение на 

участника; 

3. Предложени допълнителни покрити рискове за застраховка „Пожар и природни 

бедствия” – С офертата си участникът е предложил 12 бр. допълнителни риска, включително 

„Тероризъм” ( с подлимит 35 млн.лв.). 

4. Срок (в дни) за изплащане на застрахователното обезщетение по отделните видове 

застраховки, обект на поръчката: до 1 (един) ден, за всички застраховки включени в поръчката, 

след представяне на всички необходими документи, доказващи претенцията по основание и 

размер. 
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5. Брутни технически резерви към 31.12.2013г. – в размер на 94 151 хил. лв.(деветдесет 

и четири милиона сто петдесет и една хиляди лева).  

6. Дял на изплатените обезщетения спрямо премийния приход на застрахователя към 

31.12.2013г. – 25,40 %.  

7. Покритие на границата на платежоспособността със собствени средства, намалени с 

нематериалните активи към 31.12.2013г. – в размер на 143,1%.  

Комисията констатира, че предложението в плик № 2 на ЗАД „Виктория” съответства на 

изискванията на Възложителя. 

 

2. Разглеждане на офертата на „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД: 

1. Обща стойност на застрахователната премия по видове застраховки - съгласно 

документацията за участие в процедурата, следва да е в ценовото предложение на участника; 

2. Обща стойност на застрахователната сума за застраховка „Каско” на МПС - 

съгласно документацията за участие в процедурата, следва да е в ценовото предложение на 

участника; 

3. Предложени допълнителни покрити рискове за застраховка „Пожар и природни 

бедствия” – С офертата си участникът е предложил 17 бр. допълнителни риска, включително 

„Тероризъм” ( с подлимит 35 млн.лв.). 

4. Срок (в дни) за изплащане на застрахователното обезщетение по отделните видове 

застраховки, обект на поръчката: 1 (един) работен ден, за всички застраховки включени в 

поръчката, след представяне на всички необходими документи, доказващи претенцията по 

основание и размер, вкл. е уведомил Застрахователя в срок.  

5. Брутни технически резерви към 31.12.2013г. – в размер на 195 013 хил. лв. (сто 

деветдесет и пет милиона и тринадесет хиляди лева).  

6.  Дял на изплатените обезщетения спрямо премийния приход на застрахователя към 

31.12.2013г. – 56,51 %.  

7. Покритие на границата на платежоспособността със собствени средства, намалени с 

нематериалните активи към 31.12.2013г. – в размер на 246,6 %.  

Комисията констатира, че предложението в плик № 2 на „ДЗИ – ОБЩО 

ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД съответства на изискванията на Възложителя. 

 

3. Разглеждане на офертата на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”: 

1. Обща стойност на застрахователната премия по видове застраховки - съгласно 

документацията за участие в процедурата, следва да е в ценовото предложение на участника; 

2. Обща стойност на застрахователната сума за застраховка „Каско” на МПС - 

съгласно документацията за участие в процедурата, следва да е в ценовото предложение на 

участника; 

3. Предложени допълнителни покрити рискове за застраховка „Пожар и природни 

бедствия” – С офертата си участникът е предложил 10 бр. допълнителни риска, включително 

„Тероризъм” ( с подлимит 35 млн.лв.). 

4. Срок (в дни) за изплащане на застрахователното обезщетение по отделните видове 

застраховки, обект на поръчката:  1 (един) ден, за всички застраховки включени в поръчката. 

5. Брутни технически резерви към 31.12.2013г. – в размер на 230 626 хил. лв. (двеста и 

тридесет милиона шестстотин двадесет и шест хиляди лева).  

6.  Дял на изплатените обезщетения спрямо премийния приход на застрахователя към 

31.12.2013г. – 67,47 %.  

7. Покритие на границата на платежоспособността със собствени средства, намалени с 

нематериалните активи към 31.12.2013г. – в размер на 242,60 %.  
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Комисията констатира, че предложението в плик № 2 на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА 

ИНШУРЪНС ГРУП” съответства на изискванията на Възложителя. 

 

II. ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ОСНОВАНИЯТА ПО ЧЛ. 70, АЛ. 1 ОТ ЗОП ЗА 

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА В ПЛИК № 2. 

 

След като разгледа предложенията на участниците комисията констатира, че „ДЗИ – 

ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД и ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” са 

направили предложения, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност 

на съответните предложения в останалите оферти, поради което на основание чл. 70, ал. 1 от 

ЗОП комисията реши да бъдат изискани подробни писмени обосновки, както следва: 

1. „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД следва да представи подробна писмена 

обосновка относно начина на образуване на предложението си по показател: 

- Брутни технически резерви към 31.12.2013г.; 

- Дял на изплатените обезщетения спрямо премийния приход на застрахователя към 

31.12.2013г. 

- Покритие на границата на платежоспособността със собствени средства, намалени с 

нематериалните активи към 31.12.2013г. 

2. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” следва да представи подробна 

писмена обосновка относно начина на образуване на предложението си по показател: 

- Брутни технически резерви към 31.12.2013г.; 

- Дял на изплатените обезщетения спрямо премийния приход на застрахователя към 

31.12.2013г. 

- Покритие на границата на платежоспособността със собствени средства, намалени с 

нематериалните активи към 31.12.2013г. 

Съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗОП подробната писмена обосновка следва да се представи от 

участниците в срок от 3 (три) работни дни, считано от датата на получаване на уведомлението. 

Комисията реши уведомяването за бързина да бъде извършено чрез факс. 

Комисията реши да продължи работата си след получаване на писмените обосновки от 

посочените участници. 

 

Комисията изготви и подписа настоящият протокол на 27.04.2015 г. 

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както 

следва:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           /П/ 

         /Денница Кабакчиева/ 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.                   /П/ 

         / Зорница Иванчева / 

 

2.                 /П/ 

         / Аглая Минева / 

 

3.                  /П/ 

         / Владимир Станев / 

 

        4.                  / П/ 

         / Руси Русев / 

http://web.apis.bg/p.php?i=9663&b=0&ot=%E7%EE%EF&search=%28text%3A%E7%EE%EF+text%3Aabr_%E7%EE%EF%5E1000.0%29+%28caption%3A%E7%EE%EF+caption%3Aabr_%E7%EE%EF%5E1000.0%29#p6225793

