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П Р О Т О К О Л   №   4  

 

Днес, 05.07.2016г. 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. Николай Драгиев - началник отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби” към 

дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”- резервен член, 

определен с гореописаната заповед, на мястото на Стефка Бозова – старши експерт в 

отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби” към дирекция „Обществени поръчки, 

продажби и информационно осигуряване”, като същият попълни декларация на основание чл. 

35, ал. 3 от ЗОП (отм.) с датата на днешното заседание,  

 

се събра, за да отвори плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, на единствения допуснат 

до този етап участник (ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”) 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”, да разгледа, оцени и класира офертата за участие в процедурата, 

съобразно предварително определения критерий - ,,най-ниска цена”. 

На заседанието на комисията присъства г-н Пламен Ангелов Захариев, Директор на 

дирекция „Имуществено застраховане и злополука“ – упълномощен представител на ЗАД 

„БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” с приложено пълномощно. 

След като се установи, че комисията е в пълен състав, същата пристъпи към отварянето 

на плик № 3, с надпис „Предлагана цена”, на участника ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА 

ИНШУРЪНС ГРУП”. Комисията оповести ценовото предложение (ценовата оферта) на 

допуснатия участник, след което трима от членовете на комисията и г-н Пламен Захариев го 

подписаха. На основание чл. 69а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП – отм.) 

комисията не отваря ценовите предложения на предложените за отстраняване участници 

„ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД и ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ”. 

С това приключи публичната част от заседанието, като комисията продължи своята 

работа на закрито заседание и констатира следното: 

Ценовата оферта на участника ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” 

отговаря на изискванията на Възложителя, като предложената от дружеството цена (тарифно 

число) за покриване на всички застрахователни рискове, посочени в раздел ІІ, буква А, т. 8 и 9 

от приложение № 1 към Кодекса на застраховането, е 0,51408 % (нула цяло, пет едно четири 

нула осем процента) от застрахователната сума годишно, включително 2% данък върху 

застрахователните премии съгласно ЗДЗП. 
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Във връзка с горното и изложеното в Протокол № 1 от 12.05.2016г., Протокол № 2 от 

03.06.2016г. и Протокол № 3 от 23.06.2016г., след като установи, че няма основания за 

прилагане разпоредбите на чл. 70 от ЗОП – отм., и съобразно определения от Възложителя 

критерий ,,най-ниска цена“, Комисията класира: 

 

На първо място офертата на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” с 

предложена от дружеството цена (тарифно число) за покриване на всички застрахователни 

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

застраховането, в размер на 0,51408 % (нула цяло, пет едно четири нула осем процента) от 

застрахователната сума годишно, включително 2% данък върху застрахователните 

премии съгласно ЗДЗП.  

 

 

05.07.2016г. 

Гр . София                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            /П/ 

                /Аглая Минева/ 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.              /П/ 

               / Боряна Даскалова / 

2.              /П/ 

                / Огнян Делев / 

3.             /П/ 

                / Таня Русева / 

        4.               /П/ 

                / Николай Драгиев / 


