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П Р О Т О К О Л   №   2  

 

Днес, 03.06.2016г. 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. Огнян Делев – началник отдел „Горива и масла“ към Главна дирекция „Държавни резерви, 

военновременни и задължителни запаси“ 

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

стопански дейности и управление на собствеността” 

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

към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване” 

 

се събра, за да разгледа допълнително поисканите документи от „ДЖЕНЕРАЛИ 

ЗАСТРАХОВАНЕ” АД, изисквани от комисията с Протокол № 1 от 12.05.2016г., получен от 

участниците на 17.05.2016г. В указания с Протокола срок от 5 работни дни за представяне на 

допълнителни документи, участникът „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД не е представил 

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

от документацията за участие, в размер на 60 000 (шестдесет хиляди) лева, поради което 

комисията единодушно приема, че участникът не отговаря на изискванията на възложителя и 

не е представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия в 

обществената поръчка. С оглед гореизложеното и на основание чл. 69, ал.1, т. 1 във вр. с чл. 

56, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.) предлага на възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в 

процедурата участника „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД. 

На заседанието на комисията присъства г-н Огнян Делев – началник отдел „Горива и 

масла“ към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни  и задължителни запаси”, 

заместван на първото заседание на комисията от г-жа Вероника Кирилова – резервен член. 

Редовният член на комисията попълни декларация на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОП (отм.) с 

датата на заседанието. 

В хода на работа си, комисията установи, че е необходимо допълнително да се проверят 

заявените от участниците „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ” АД и ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА 

ИНШУРЪНС ГРУП” данни, посочени в изисканите от възложителя декларации по точки 4.2 и 

4.3 от раздел IV, буква Б, точка 3.1. от Приложение № 1 от документацията за участие, с оглед 

на което комисията единодушно реши:  

1. на основание чл. 68, ал. 11, т. 1 от ЗОП (отм.) да изиска информация поне  от един от 

посочените застраховани клиенти в декларацията по т. 4.2 от раздел IV, буква Б, точка 3.1. 

от Приложение № 1 от документацията за участие на „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ” АД и ЗАД 

„БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” в уверение на това, че заявените от участниците 

данни в декларацията и приложените към нея референции са достоверни.  
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2. на основание чл. 68, ал. 11, т. 2, буква а) от ЗОП (отм.) да изпрати до участниците 

ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ” АД и ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” писма, с 

които да поиска да представят в срок до 17:30 часа на 16.06.2016г. разяснение на заявените от 

тях данни с приложени доказателства, удостоверяващи, че към момента на подаване на 

офертата, участниците са имали действащи договори с презастрахователите, посочени в 

декларацията т. 4.3 от раздел IV, буква Б, точка 3.1. от Приложение № 1 от 

документацията за участие, от които да е видно, че презастрахователите са осигурявали 

покритие на всички рискове, включени в предмета на настоящата обществена поръчка. 

Комисията реши да изпрати настоящия протокол до участниците „ОЗК - 

ЗАСТРАХОВАНЕ” АД и ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, с приложени писма 

до тях, както и да публикува в профила на купувача в преписката на обществената поръчка 

настоящия протокол.  

Комисията ще продължи работата си след получаване на допълнително изисканата 

информация от участниците в указания срок. 

 

 

 

 

03.06.2016г.  

Гр. София                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            (П) 

                 /Аглая Минева/ 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.               (П) 

              / Боряна Даскалова / 

 

2.              (П) 

                   / Огнян Делев / 

 

3.              (П) 

                 / Таня Русева / 

 

        4.                  (П) 

                / Стефка Бозова / 


