
 
 

Утвърждавам:  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

……П………/СТАНИМИР ПЕЕВ/ 
 

П Р О Т О К О Л 
 

Днес, 22.04.2015г. в гр. София, в административната сграда на Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая № 102,в 11.00 ч. 
комисия, назначена със Заповед № РД-10-137/08.04.2015г.на Председателя на ДА ДРВВЗ, в 
състав: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Киров – младши експерт в отдел ,,Маркетинг, обществени 
поръчки и продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно 
осигуряване”; 
 

и 
 

ЧЛЕНОВЕ:  
 

1.Мария Христова – държавен експерт в отдел ,,Управление на собствеността” към 
дирекция „Финансово-стопански дейности и  управление на собствеността”; 

2.Иван Павлов – 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.Цветелина Андонова – младши експерт в отдел ,,Маркетинг, обществени поръчки и 
продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно 
осигуряване”(резервен член). 
 

се събра, за да получи, разгледа и оцени подадените оферти за участие в обществена 
поръчка, чрез публична покана, с предмет„Сключване на застраховка „Пожар и природни 
бедствия“ за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ 
(ДА ДРВВЗ)“. 
 

В указания срок в деловодството на ДА ДРВВЗ са постъпили 2 (две) оферти, както 
следва: 

1. Оферта от „УНИКА” АД, с вх. № 2297/21.04.2015 г.; 
2. Оферта от „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД, с вх. № 2303/21.04.2015 г. 

 
След като се установи, че Комисията е в пълен състав, на основание чл. 101г, ал. 2 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), членовете й подписаха декларации за 
обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗОП. 

На заседанието присъства г-н Радослав Георгиев Пеев – представител на участника 
„УНИКА” АД, с приложено пълномощно. 

Комисията пристъпи към отваряне офертите, по реда на тяхното постъпване, и 
констатира следното: 

 
1. Оферта от „УНИКА” АД, с вх. № 2297/21.04.2015 г.; 
Участникът е представил всички изискуеми документи, като ценовото му 

предложение е в размер на 57 530.82 лева(петдесет и седем хиляди петстотин и тридесет 
лева и осемдесет и две стотинки). 



 
 

 
2. Оферта от „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД, с вх. № 2303/21.04.2015 г. 
Участникът е представил всички изискуеми документи, като ценовото му 

предложение е в размер на 63 250.00 лева (шестдесет и три хиляди двеста и петдесет 
лева). 

Съгласно чл. 101г, ал. 3, Комисията предложи на г-н Пеев да подпише техническите и 
ценовите предложения на участниците. 

След извършване на описаните действия приключи публичната част от заседанието, 
след което Комисията продължи работата си на закрито заседание, като установи следното: 

Участникът „УНИКА” АД е представил всички изискуеми документи.Съгласно  
изискванията за изпълнение на поръчката, посочени в Публичната покана – офертата, която 
участниците представят, следва да съдържа и документи, доказващи кредитен рейтинг 
минимум „А“, присъден на участника или на компанията майка от „Стандарт енд Пуърс“ 
(Standard & Poor’s). Участникът „УНИКА” АД е оценен с кредитен рейтинг „А–“присъден от 
„Стандарт енд Пуърс“. Кредитният рейтинг „А“ може да съществува и да бъде модифициран 
„А–“, „А“ и „А+“. Индексите плюс и минус се използват от организациите за кредитен 
рейтинг, за да представят относителната кредитоспособност на едно дружество в рамките на 
една рейтингова категория, като рейтинг „А+“ отразява по-добра кредитоспособност от 
рейтинг „А“  и рейтинг„А–“. Във тази връзка поставеното от Възложителя изискване за 
минимален индекс „А“ изключва възможността участник в процедурата да приложи 
документ за присъден рейтинг „А–“.С оглед изложеното, на основание чл. 69, ал.1, т. 3 от 
ЗОП,Комисията предлага за отстраняване от по-нататъшно участие в обществената 
поръчкаучастника „Уника“ АД. 

Участникът „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД е представил всички изискуеми 
документи,в изискуема форма и в съответствие с изискванията на Възложителя, като така 
представеното ценово предложение е в рамките на прогнозната стойност. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 101е от ЗОП и чл. 59, ал. 1 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, комисията предлага на Възложителя да сключи договор с „ДЗИ 
– Общо застраховане” ЕАД. 
 
Дата: 22.04.2015 г.                 Председател:   ……П….…. 
Гр. София       /Мартин Киров/ 
 
        Членове:  

1. ……П………… 
/Мария Христова/ 

 
 

2. ….…П………… 
                                                                                                                         /Иван Павлов/ 

 
 

3. ....…П………… 
/Кристина Харискова/ 

 
 

4. ……П………… 
/Цветелина Андонова/ 


