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П Р О Т О К О Л   №   1  

 

Днес, 12.05.2016г. 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-09-39/12.05.2016г. на 

Председателя на агенцията, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Аглая Минева – Началник отдел „Финансови дейности” към дирекция 

„Финансово–стопански дейности и управление на собствеността” 

и 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Боряна Даскалова – началник отдел „Правно–нормативно обслужване” към дирекция 

„Административно–правно обслужване и европейска координация” – правоспособен юрист 

2. Таня Русева – главен експерт в отдел „Финансови дейности” към дирекция „Финансово–

стопански дейности и управление на собствеността” 

3. Вероника Кирилова – старши експерт в отдел „Горива и масла” към Главна дирекция 

„Държавни резерви, военновременни  и задължителни запаси” 

4. Стефка Бозова – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби” 

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

правоспособен юрист 

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

възлагане на обществена поръчка с предмет „Застраховане на горива, представляващи запаси 

за извънредни ситуации, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси” съгласно чл. 30 от „Закон за запасите от нефт и нефтопродукти”, 

открита с Решение № 1645/24.03.2016г. на Председателя на агенцията. 

 

* Съгласно §18 от Предходните и заключителни разпоредби на ЗОП (Обн. ДВ бр. 13 от 

16.02.2016г.), възлагането на обществени поръчки, за които до влизането в сила на новия 

закон е взето решение за откриване, се приключват по досегашния ред, с оглед на което 

цитираните по-долу разпоредби в протокола са относими към отменената уредба на ЗОП. 

 

Председателят на Комисията откри заседанието, като запозна присъстващите със списъка 

на постъпилите оферти в регламентирания срок в деловодството на ДА ДРВВЗ, съгласно 

който получените оферти за участие са следните: 

1. Оферта от ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ”, с вх. № 2563/10.05.2016г., постъпила в 

15:08 часа; 

2. Оферта от „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД, с вх. № 2565/10.05.2016г., 

постъпила в  15:15 часа; 

3. Оферта от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, с вх. № 

2570/10.05.2016г., постъпила в 16:56 часа. 

 

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. На заседанието 

присъстваха представители на следните участници: 

1. За ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”: Пламен Ангелов Захариев, с 

приложено пълномощно № 11/2012г. и 

2. За  „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД: Катя Гетова, с приложено пълномощно  № 

46/28.04.2016. 
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В съответствие с изискването на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, отварянето на офертите се 

извърши по реда на тяхното постъпване: 

 

1. Първа бе отворена офертата на ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ”. 

Комисията констатира, че пликът с офертата на ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ” 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.3 на Приложение № 1 от утвърдената документация за участие в 

процедурата. 

Трима от членовете на комисията и представителите на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА 

ИНШУРЪНС ГРУП” и „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД 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 

представителите на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и „ДЖЕНЕРАЛИ 

ЗАСТРАХОВАНЕ” АД 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. 

 

2. Втора бе отворена офертата на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД. 

Комисията констатира, че пликът с офертата на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД 

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.3 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, 

както 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. 

 

3. 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 

което е изпълнено условието на чл. 57, ал.2 от ЗОП и раздел IV, буква Б, т.3 на 

Приложение № 1 от утвърдената документация за участие в процедурата.  

Трима членове на комисията и представителят на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” 

АД 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 „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД 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. 
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След извършване на описаните действия и съгласно чл. 68, ал.6 от ЗОП, приключи 

публичната част от заседанието на комисията. 

Комисията продължи работата си в закрито заседание с детайлна проверка на 

документите, съдържащи се в офертите на участниците, като констатира следното: 

1. Документите в Плик № 1 от офертата на ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ” отговарят на 

предварително обявените от Възложителя условия. Представени са всички изискуеми 

документи съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП и раздел ІV, буква Б, т. 3.1 от Приложение № 1 от 

утвърдената документация за участие в процедурата и същите са редовни. Комисията 

единодушно реши: допуска ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ” АД до по-нататъшно участие в 

откритата процедура. 

2. Документите в Плик № 1 от офертата на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС 

ГРУП” отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. Представени са 

всички документи, изискуеми съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП и раздел ІV, буква Б, т. 3.1 от 

Приложение № 1 от утвърдената документация за участие в процедурата и същите са редовни. 

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

нататъшно участие. 

3. Документите в Плик № 1 от офертата на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД не 

отговарят на предварително обявените от Възложителя условия: Участникът не е представил 

изисканата от Възложителя гаранция за участие,  посочена в раздел III, т. 1 в Приложение № 1 

от документацията за участие, поради което на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията 

указва на участника да представи в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол, гаранция за участие в размер на 60 000 лева (шестдесет хиляди) лева, която да бъде 

представена съгласно изискването, посочено в раздел III, т. 2 от Приложение № 1 от 

документацията за участие.  

Съобразно горното комисията реши да продължи своята работа след изтичане на срока, 

в който участникът следва да представи допълнително изисканата му гаранция за участие. В 

случай че в указания срок участникът не е представил изискания му документ, на основание 

чл. 69, ал.1, т. 1 от ЗОП, комисията ще предложи „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД за 

отстраняване от по-нататъшно участие в настоящата процедура. 

 

12.05.2016г.  

Гр. София                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            (П) 

                 /Аглая Минева/ 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.               (П) 

              / Боряна Даскалова / 

 

2.               (П) 

                   / Таня Русева / 

 

3.               (П) 

             / Вероника Кирилова / 

 

        4.                  (П) 

                / Стефка Бозова / 


