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                                                                                    Утвърждавам: 
  

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………П…..……… 
/Станимир Пеев/ 

  
 
                                                                                     
             

П Р О Т О К О Л   
 
 

Днес, 27.03.2015г., комисия, назначена със Заповед № РД-10-98/26.03.2015г.на 
Председателя на ДА ДРВВЗ в състав, на която е възложено да проведе преговор с 
избран изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сключване на 
застраховка „Пожар и природни бедствия” за нуждите на Държавна Агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ)” за срок 1 (един) месец. 

 
В изпълнение на чл. 101д, ал. 2 от ЗОП, комисия 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. Григор Григоров – държавен експерт в отдел „Маркетинг, обществени 
поръчки и продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и 
информационно осигуряване” – резервен член; 
 
 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”. 

 
се събра и извърши проучване на възможните изпълнители за сключване на 

застраховка  „Пожар и природни бедствия”,  в следствие на което, Комисията покани за 
провеждане на преговори  в същия ден застрахователно дружество „ДЗИ-Общо 
застраховане“ ЕАД. Същите се проведоха с г-н Владимир Джелепов – Директор 
дирекция „Корпоративно и специализирано застраховане“ и г-жа Николета Илиева – 
Началник отдел „Обществени поръчки и подкрепа на бизнеса“ към дирекция 
„Корпоративно и специализирано застраховане“, представители на застрахователното 
дружество. Констатира се следното: 

- Дружеството отговаря на всички изисквания посочени в поканата за участие; 
- Притежава опит в осъществяването на услугите предмет на обществената 

поръчка; 
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- Притежава разрешение за извършване на застрахователна дейност по предмета 
на поръчката, издаден от Комисията за финансов надзор, съгласно разпоредбите на 
Кодекса за застраховането. 

- Кредитният рейтинг на участника отговаря на заложения от Възложителя в 
поканата; 

- Общата застрахователна премия предложена от „ДЗИ-Общо застраховане“ 
ЕАД за цялото имущество на ДА ДРВВЗ, подробно описано в Приложение 2-1 към 
Техническата спецификация, е в размер на 64 515 (шестдесет и четири хиляди 
петстотин и петнадесет) лева с включен 2 % данък, като сумата е в рамките на 
посочената от Възложителя прогнозна стойност за изпълнение на обществената 
поръчка, в размер на 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС. 

Председателят разясни на представителите на дружеството, че на основание чл. 
12 от ЗДС, имуществото на ДА ДРВВЗ подлежи на задължително застраховане като 
публична държавна собственост. Във връзка с това и с оглед изтичането на настоящата 
полица на 31.03.2015г., датата, от която следва да влезе в сила новата застрахователна 
полица е 01.04.2015г., със срок на действие 1 (един) месец или до избора на нов 
изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховане 
на моторни превозни средства, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и 
военновременни запаси” - застраховки „Гражданска отговорност”, „Каско”, „Злополука 
на местата/лицата в МПС” и на недвижимото имущество на агенцията – застраховка 
„Пожар и природни бедствия”, открита с Решение № 558/23.01.2015г. Г-н Джелепов и 
г-жа Илиева се съгласиха с така поставените условия. 

Комисията посочи на представителите на дружеството и необходимите 
документи, които „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД е длъжно да представи при 
сключване на договор, а именно: 

- свидетелство за съдимост, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 
47, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

- декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 
- гаранция за добро изпълнение под формата на парична сума или банкова 

гаранция (в оригинален документ!), 3 300 (три хиляди и триста) лева, представляваща  
5 % (пет на сто) от прогнозната стойност. 

Въз основа на извършените преговори и направените от Комисията констатации, 
предлагаме на Възложителя да сключи договор със застрахователно дружество „ДЗИ-
Общо застраховане“ ЕАД, на основание чл. 101д, ал. 2 от ЗОП, за възлагане на 
обществена поръчка, с предмет „Сключване на застраховка „Пожар и природни 
бедствия” за нуждите на Държавна Агенция „Държавен резерв и военновременни 
запаси” (ДА ДРВВЗ)”, за срок 1 (един) месец. 
 
27.03.2014г.             Председател:                        
гр. София                 -П- 

/ Мартин Киров / 
 

    Членове:           
1.               -П- 

/ Мария Христова /       
       

2.             -П- 
/ Григор Григоров / 

 
3.                -П-       

/ Цветелина Андонова / 
 

4.                 -П-    
/ Кристина Харискова / 


