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П Р О Т О К О Л   №   3  

 

Днес, 23.06.2016г. 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: Евдокия Педашенко – директор на 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 ЗАД „ОЗК - 

ЗАСТРАХОВАНЕ” АД и ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, изисквани от 

комисията с писма с изх. № 2563/06.06.2016г. и № 2570/06.06.2016г.  

  

Поради отсъствие на председателя г-жа Аглая Минева, на заседанието на комисията 

присъства заместник председателя, определен с горепосочената заповед – г-жа Евдокия 

Педашенко – директор на дирекция „Финансово–стопански дейности и управление на 

собствеността”, която погълни декларация на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОП (отм.) с датата на 

заседанието.  

В процеса на работа на комисията, до получаването на допълнителните документи от 

участниците, комисията провери заявените от тях данни в представените декларации по т. 4.2 

от раздел IV, буква Б, точка 3.1. от Приложение № 1 от документацията за участие, като 

получи потвърждение от застархованите лица по договорите с най-висока стойност, посочени 

в декларациите на участниците.  

В указания с писмата срок и двамата участника - ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ” АД и 

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, са представили всички изискани от 

комисията документи. 

 

1. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи с писма с вх. № 2570/14.06.2016г. и № 2570/16.06.2016г. от ЗАД „БУЛСТРАД 

ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, като констатира следното: 

 

Участникът е представил потвърждение от European Insurance and Reinsurance Brokers 

Ltd. (Лондонския брокер на Лойд (Lloуd)), от който е видно, че ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА 

ИНШУРЪНС ГРУП” е осигурил 100 % презастрахователно покритие на рисковете, посочени от 

възложителя в документацията на обществената поръчка. Рискът ще бъде преразпределен при 

следните презастрахователи, както следва:  

- за всички рискове без „ядрена енергия“:  Lloyds (Лойдс) – 100% 

- за риска „ядрена енергия“:  Munich Re (Мюник Ре)  - 50% и Swiss Re (Суис Ре) - 50% 
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Кредитният рейтинг на посочените от участника презастрахователи е положителен и 

отговаря на заложените в документацията на обществената поръчка изисквания. Покрити 

рискове са всички минимални, посочени в раздел ІІ, буква А, т. 8 и 9 от приложение № 1 към 

Кодекса на застраховането. 

От така предадените документи, комисията установи, че ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА 

ИНШУРЪНС ГРУП” има презастрахователна програма, която отговаря изцяло на изискванията 

на възложителя. Участникът е представил документи, от които е видно, че към  момента на 

подаване на офертата ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” има презастрахователна 

програма, осигуряваща 100 % покритие на всички рискове, посочени в документацията на 

обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне 

участника до по-нататъшно участие в обществената поръчка.  

 

 

2. Комисията продължи с разглеждане на допълнително представените документи 

с писмо с вх. № 2563/ 15.06.2016г. от ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ” АД и констатира 

следното: 

 

Участникът е представил всички изискуеми от комисията документи, от които е видно, 

че ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ” АД има осигурена презастрахователна програма с водещ 

презастраховател Swiss Rе и брокер Willis Re. Останалите посочени от участника 

презастрахователи са Swiss Re, Milli Reasurans T.A.S., Sava-Re, SCOR, Partner Reinsurance 

Europe Se, Deutsche Rusk, за които има представени документи от участника, удостоверяващи 

кредитен рейтинг на презастрахователите, отговарящ на изискванията на възложителя, 

заложени в документацията за участие.  

От така представените документи, обаче е видно, че презастрахователната програма на 

участника не покрива всички рискове, посочени в раздел ІІ, буква А, т. 8 и 9 от приложение 

№ 1 към Кодекса на застраховането и заложени в документацията на обществената поръчка, а 

именно липсва покритие на риска „ядрена енергия“, което изрично е посочено като 

изключение в т. 5 от Приложение № 1 към представената от участника полица по 

презастрахователен договор № *******. Предвид изложеното, комисията единодушно приема, 

че посочената в офертата презастархователна програма на участника не отговаря на 

изискванията на възложителя и не осигурява покритие на всички рискове, включени в 

предмета на настоящата обществена поръчка.  

С оглед изложеното и на основание чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП (отм.), комисията предлага 

на възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата участника ЗАД „ОЗК - 

ЗАСТРАХОВАНЕ” АД. 

 

  

II. 

 

Комисията продължи работата си с разглеждане на документите в плик № 2 на 

участниците. На основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП (отм.) комисията не разгледа документите на 

ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ” АД и премина към разглеждане на документите в плик № 2 на  

участника ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, като констатира следното: 

Участникът е представил Техническо предложение по образец на Приложение № 3 от 

документацията за участие в обществената поръчка, в съответствие с изискванията на 

възложителя. Застрахователното дружество е осигурило покритие на всички рискове, 

посочени в раздел ІІ, буква А, т. 8 и 9 от приложение № 1 към Кодекса на застраховането, с 

оглед на което комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в 

обществената поръчка.  
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На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП (отм.), комисията ще обяви датата на заседанието, в 

което ще се отвори ценовото предложение на допуснатия участник ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА 

ИНШУРЪНС ГРУП“, чрез съобщение в профила на купувача, което ще бъде публикувано в 

преписката на обществената поръчка най-малко 2 работни дни преди определената дата на 

заседанието.  

 

 

 

 

 

 

23.06.2016г. 

Гр. София                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            /П/ 

                /Евдокия Педашенко/ 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.               /П/ 

              / Боряна Даскалова / 

2.               /П/ 

                   / Огнян Делев / 

3.               /П/ 

                 / Таня Русева / 

        4.                 /П/ 

                / Стефка Бозова / 


