
                                                                                                               
П Р О Т О К О Л  № 1 

 
 

Днес, 16.03.2015г. в гр. София, в административната сграда на Държавна 
агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая № 102, в 
14.00 ч., комисия, назначена със Заповед № РД-10-67/04.03.2015г. на Председателя на 
ДА ДРВВЗ, в състав: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Драгиев – главен експерт в отдел ,,Маркетинг, 
обществени поръчки и продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и 
информационно осигуряване” – правоспособен юрист 
 
и 
 
ЧЛЕНОВЕ:  
 
  
 1. Милада Георгиева – държавен експерт в отдел „Финансови дейности” към 
дирекция „Финансово – стопански дейности  и управление на собствеността” 
 2. Стефка Бозова – младши експерт в отдел ,,Маркетинг, обществени поръчки и 
продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно 
осигуряване” 
 3. Кристина Харискова – младши експерт в отдел ,,Маркетинг, обществени 
поръчки и продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и 
информационно осигуряване” 
 4. Иван Павлов – младши експерт в отдел ,,Маркетинг, обществени поръчки и 
продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно 
осигуряване” 
 се събра, за да разгледа, оцени и класира единствената подадена оферта за 
участие в обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет „Сключване на 
застраховка „Злополука на местата/ лицата в МПС“ за нуждите на Държавна 
aгенция „Държавен резерв и военновременни запаси (ДА ДРВВЗ)”. 
 
В указания срок в деловодството на ДА ДРВВЗ е постъпила само 1 (една) оферта: 
 

Оферта с вх. № 1581/13.03.2015г. от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”. 
 
След като се установи, че Комисията е в пълен състав, членовете й представиха 

декларации на основание чл. 101г, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 
 На публичната част от заседанието не присъстваха външни лица. 

 Комисията пристъпи към отваряне на офертата и установи следното: 
Участникът ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” е представил всички 

необходими документи. При прегледа на документите Комисията констатира, че в 
Техническото предложение на участника – по образец на Приложение № 4 от 
документацията за участие, е записано следното: 

,,Заявяваме, че при изпълнение на настоящата обществена поръчка, ще спазим 
всички изисквания на Възложителя…”, като след това, по отношение на Покритите 
рискове е записано - ,,ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще обезщети лицата намиращи се в МПС, 
за трайна загуба на работоспособност или смърт, настъпили в резултат на 
пътнотранспортно произшествие  до размера на застрахователната сума за всяко 
едно събитие” 
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От така описания от участникът текст, за Комисията не става ясно дали в  
Покритите рискове са включени и Временна загуба на трудоспособност, в 
следствие на злополука и Медицински разноски, в следствие на злополука, 
каквито са изискванията на Възложителя записани в Техническата спецификация - 
Приложение № 2 от документацията за участие и по специално в Приложение № 2.1, 
което е неразделна част от нея, и което е приложено подписано и подпечатано от 
участникът в неговата оферта. 

 

Съобразно гореизложеното и на основание чл. 58, ал. 5 от  Вътрешните правила 
за възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви, военновременни 
запаси и запаси по ЗЗНН, утвърдени със Заповед № РД-10-259/19.09.14г. на 
Председателя на ДА ДРВВЗ, във връзка с чл. 101г, ал. 1 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), Комисията единодушно реши: 

Да изпрати уведомително писмо до участника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс 
Груп”, с приложен протокол (копие) от работата на Комисията, с което го каним в 5 
(пет) дневен срок от получаването му да даде писмено разяснение на следния въпрос:   

,,В Техническото предложение на участника – по образец на Приложение № 
4 от документацията за участие, включени ли са и Покритите рискове Временна 
загуба на трудоспособност, в следствие на злополука и Медицински разноски, в 
следствие на злополука” ? 
 
 
 
 
16.03.2015г.               Председател:                           (П) 
гр. София       / Николай Драгиев / 
 

    Членове:        1.                        (П) 
       / Милада Георгиева / 

 
      2.                         (П) 
        / Стефка Бозова / 
 
      3.                         (П) 

                    / Кристина Харискова / 
 
                                                                                    4.                         (П) 
                                                                                                / Иван Павлов/ 


