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П Р О Т О К О Л   №   3  

Днес, 30.04.2015г. в гр. София, 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-09-23/20.04.2015г. на Председателя на 

агенцията, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Денница Кабакчиева – Началник отдел „Маркетинг, обществени поръчки 

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

правоспособен юрист 

и 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Зорница Иванчева – Заместник главен директор на главна дирекция „Държавни резерви, 

военновременни  и задължителни запаси” 

 

2. Аглая Минева – Началник отдел „Финансови дейности” към дирекция „Финансово-

стопански дейности и управление на собствеността” 

 

3.  Владимир Чавдаров Станев – Външен експерт, вписан в Регистъра на АОП с  уникален 

номер на експерта: ВЕ - 528 

 

4.  Руси Филев Русев – Външен експерт, вписан в Регистъра на АОП  с  уникален номер на 

експерта: ВЕ – 14 

 

  се събра в стая № 304, за да разгледа и обсъди получените писмените обосновки от 

участниците в процедурата:  „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД и ЗАД „БУЛСТРАД 

ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, изискани им от Комисията с писма: изх. № 2259/27.04.2015г. и 

№ 2252/27.04.2015г. 

  

I. Комисията пристъпи към разглеждане на представената писмена обосновка с вх. № 

2252/29.04.15г. от „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, като констатира следното: 

 

1. Покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с 

нематериалните активи към 31.12.2013г., изразена в процент е 246, 6 %, образувана като 

съотношение между „Собствени средства, намалени с нематериалните активи, в размер на 

64 244 хил. лева” и „Границата на платежоспособност, в размер на 26 056 хил. лева” : 

  

64 244 хил. лева / 26 056 хил. лева х 100 = 246, 6 % 

 

2. Брутните  технически резерви към 31.12.2013г. на „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” 

ЕАД са в размер на 195 013 хил. лева. 

3. Дял на изплатените обезщетения спрямо премийния приход към 31.12.2013г. е в 

размер на 56, 51 % и се образува като съотношение между „Брутни изплатени обезщетения, в 

размер на 79 991 511 лева” и „Брутен премиен приход, в размер на 141 561 331 лева”, както 

следва: 

79 991 511 лева / 141 451 331 лева х 100 = 56, 51 % 

 

Участникът е посочил, че представената информация се съдържа на страницата на 

Комисията за финансов надзор и е достъпна за всички заинтересовани трети лица и държавни 

институции. 

След като разгледа представената писмена обосновка, комисията установи, че същата 

съдържа обективни обстоятелства, свързани с предложеното техническо решение на 

участника, и на основание чл. 70, ал. 2, т. 2 от ЗОП, членовете на комисията единодушно 
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решиха да приемат така представената писмена обосновка и да допуснат до по-нататъшно 

участие в процедурата  „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД  

 

II.  Комисията продължи с разглеждането на представената обосновка с вх. № 

2259/29.04.15г. от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и установи следното: 

 

1. „Покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с 

нематериалните активи към 31.12.2013г.” е в размер на 242, 6 %. Показателят е изчислен както 

следва – собствени средства, намалени с нематериалните активи към 31.12.2013г., които са в 

размер на 54 357 хил. лева, разделени на границата на платежоспособността в размер на 22 409 

хил. лева. 

2. „Брутни технически резерви към 31.12.2013г.” са представени по приложената от 

Държавната Агенция методология, и са в размер на 230 626 хил. лева. 

3. „Дял на изплатените обезщетения спрямо премийния приход на застрахователя към 

31.12.2013г.” е в размер на 67,47%. Изплатените обезщетения са в размер на 112 881 хил. лева, 

като се разделят на премийния приход към 31.12.2013г., който е в размер на 172 668 хил. лева.  

 

Участникът е посочил, че представената информация се съдържа на страницата на 

Комисията за финансов надзор и е достъпна за всички заинтересовани трети лица и държавни 

институции. 

 

След като разгледа представената писмена обосновка, комисията установи, че същата 

съдържа обективни обстоятелства, свързани с предложеното техническо решение на 

участника, и на основание чл. 70, ал. 2, т. 2 от ЗОП, членовете на комисията единодушно 

решиха да приемат така представената писмена обосновка и да допуснат до по-нататъшно 

участие в процедурата  ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.  

 

На основание чл.69а, ал.2 от ЗОП и предвид това, че критерият за оценка е 

икономически най-изгодна оферта, комисията премина към оценяване по всички показатели от 

методиката за оценка, различни от цената, преди отваряне на ценовите предложения: 

 

I. Оферта на ЗАД „Виктория”: 

1. Обща стойност на застрахователната премия по видове застраховки - съгласно 

документацията за участие в процедурата, следва да е в ценовото предложение на 

участника; 

2. Обща стойност на застрахователната сума за застраховка „Каско” на МПС - 

съгласно документацията за участие в процедурата, следва да е в ценовото 

предложение на участника; 

3. Предложени допълнителни покрити рискове за застраховка „Пожар и природни 

бедствия” – С офертата си участникът е предложил 12 бр. допълнителни риска, 

включително „Тероризъм” ( с подлимит 35 млн.лв.), поради което, съгласно 

методиката – Приложение № 2 от документацията, по този показател участника 

получава максимален бр. точки, а именно 3т. 

4. Срок (в дни) за изплащане на застрахователното обезщетение по отделните видове 

застраховки, обект на поръчката: до 1 (един) ден, за всички застраховки включени в 

поръчката, след представяне на всички необходими документи, доказващи 

претенцията по основание и размер. Съгласно методиката – Приложение № 2 от 

документацията, по този показател участника получава- 12т. 

5. Брутни технически резерви към 31.12.2013г. – в размер на 94 151 хил. лв.(деветдесет 

и четири милиона сто петдесет и една хиляди лева). Съгласно методиката – 

Приложение № 2 от документацията, по този показател участника получава- 6,12 т.  
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6. Дял на изплатените обезщетения спрямо премийния приход на застрахователя към 

31.12.2013г. – 25,40 %. Съгласно методиката – Приложение № 2 от документацията, 

по този показател участника получава- 1,88 т. 

7. Покритие на границата на платежоспособността със собствени средства, намалени с 

нематериалните активи към 31.12.2013г. – в размер на 143,1%. Съгласно методиката 

– Приложение № 2 от документацията, по този показател участника получава- 2,90 т. 

Комисията констатира, че предложението в плик № 2 на ЗАД „Виктория” съответства на 

изискванията на Възложителя. 

 

II. Оферта на  „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД 

1. Обща стойност на застрахователната премия по видове застраховки - съгласно 

документацията за участие в процедурата, следва да е в ценовото предложение 

на участника; 

2. Обща стойност на застрахователната сума за застраховка „Каско” на МПС - 

съгласно документацията за участие в процедурата, следва да е в ценовото 

предложение на участника; 

3. Предложени допълнителни покрити рискове за застраховка „Пожар и природни 

бедствия” – С офертата си участникът е предложил 17 бр. допълнителни риска, 

включително „Тероризъм” ( с подлимит 35 млн.лв.), поради което, съгласно 

методиката – Приложение № 2 от документацията, по този показател участника 

получава максимален бр. точки, а именно 3т. 

4. Срок (в дни) за изплащане на застрахователното обезщетение по отделните 

видове застраховки, обект на поръчката: 1 (един) работен ден, за всички 

застраховки включени в поръчката, след представяне на всички необходими 

документи, доказващи претенцията по основание и размер, вкл. е уведомил 

Застрахователя в срок. Съгласно методиката – Приложение № 2 от 

документацията, по този показател участника получава- 12т. 

5. Брутни технически резерви към 31.12.2013г. – в размер на 195 013 хил. лв. (сто 

деветдесет и пет милиона и тринадесет хиляди лева). Съгласно методиката – 

Приложение № 2 от документацията, по този показател участника получава- 

12,68 т. 

6.  Дял на изплатените обезщетения спрямо премийния приход на застрахователя 

към 31.12.2013г. – 56,51 %. Съгласно методиката – Приложение № 2 от 

документацията, по този показател участника получава- 4,19 т. 

7. Покритие на границата на платежоспособността със собствени средства, 

намалени с нематериалните активи към 31.12.2013г. – в размер на 246,6 %. 

Съгласно методиката – Приложение № 2 от документацията, по този показател 

участника получава- 5 т. 

Комисията констатира, че предложението в плик № 2 на „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” 

ЕАД съответства на изискванията на Възложителя. 

 

III. Оферта на  ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” 

1. Обща стойност на застрахователната премия по видове застраховки - съгласно 

документацията за участие в процедурата, следва да е в ценовото предложение 

на участника; 

2. Обща стойност на застрахователната сума за застраховка „Каско” на МПС - 

съгласно документацията за участие в процедурата, следва да е в ценовото 

предложение на участника; 

3. Предложени допълнителни покрити рискове за застраховка „Пожар и природни 

бедствия” – С офертата си участникът е предложил 10 бр. допълнителни риска, 
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включително „Тероризъм” ( с подлимит 35 млн.лв.), поради което, съгласно 

методиката – Приложение № 2 от документацията, по този показател участника 

получава максимален бр. точки, а именно 3т. 

4. Срок (в дни) за изплащане на застрахователното обезщетение по отделните 

видове застраховки, обект на поръчката:  1 (един) ден, за всички застраховки 

включени в поръчката. Съгласно методиката – Приложение № 2 от 

документацията, по този показател участника получава- 12т. 

5. Брутни технически резерви към 31.12.2013г. – в размер на 230 626 хил. лв. (двеста 

и тридесет милиона шестстотин двадесет и шест хиляди лева). Съгласно 

методиката – Приложение № 2 от документацията, по този показател участника 

получава- 15 т. 

6.  Дял на изплатените обезщетения спрямо премийния приход на застрахователя 

към 31.12.2013г. – 67,47 %. Съгласно методиката – Приложение № 2 от 

документацията, по този показател участника получава- 5 т. 

7. Покритие на границата на платежоспособността със собствени средства, 

намалени с нематериалните активи към 31.12.2013г. – в размер на 242,60 %. 

Съгласно методиката – Приложение № 2 от документацията, по този показател 

участника получава- 4, 92 т. 

Комисията констатира, че предложението в плик № 2 на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА 

ИНШУРЪНС ГРУП” съответства на изискванията на Възложителя. 

Резултатите от оценяването на офертите по всички показатели от методиката за оценка, преди 

отваряне на ценовите предложения са както следва: 

 

1. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” – 39,92 точки; 

2. „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД – 36,87 точки; 

3. ЗАД „ВИКТОРИЯ” – 25,90 точки;  

 

Комисията реши отварянето на ценовите оферти да се извърши в 11: 00 часа на 07.05.2015г., в 

заседателната зала на 1 етаж в административната сграда на ДА ДРВВЗ, адрес: ул. 

„Московска” № 3, за което да се публикува съобщение в профила на купувача, съгласно 

изискването на чл.69а, ал.3 от ЗОП.  

 

30.04.2015г.  

Гр. София                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     /П/ 

          /Денница Кабакчиева/ 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.                     /П/ 

          / Зорница Иванчева / 

2.                   /П/ 

         / Аглая Минева / 

3.                  /П/ 

          / Владимир Станев / 

        4.                   /П/ 

         / Руси Русев / 

 


