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П Р О Т О К О Л   №   2  

/Провеждане на преговори за определяне на окончателните клаузи на договора с 

участника ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”/ 

Днес, 31.10.2016г. 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-09-83/13.10.2016г. 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 и европейска 

координация” 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. Николай Драгиев – началник отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби” към 

дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване” 

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

стопански дейности и управление на собствеността” 

 

се събра за да отвори пликът съдържащ ценовото предложение на участника, след което  

да проведе преговори за определяне на окончателните клаузи на договора със ЗАД 

„БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” - единствения поканен и допуснат участник до по-

нататъшно участие в процедура на „договаряне без предварително обявление” 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”, 

открита с Решение № 4653/04.10.2016г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, съгласно определения 

в поканата критерий за възлагане на поръчката - „най-ниска цена“, съобразно най-ниско 

„предложено тарифно число“. 

На заседанието не присъстват външни лица, включително от средствата за масово 

осведомяване, с изключение на представителите на участника  ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА 

ИНШУРЪНС ГРУП”, както следва: 

 

1. Пламен Ангелов Шинов – Директор на дирекция „Продажби и маркетинг” на ЗАД 

„БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, редовно упълномощен от Изпълнителните 

директори на дружеството Кристоф Рат и Недялко Чандъров с нотариално заверено 

Пълномощно с рег.№ 10666/13.09.2016г. на нотариус Росица Рашева, с район на действие РС 

София, с рег. № 203 на Нотариалната камара, като за участието в обществената поръчка е 

представен нотариално заверен препис (Рег. № 10473/12.10.2016) на пълномощното, заверен 

(удостоверен) от нотариус Стилиян Тютюнджиев, с район на действие РС София, с рег. № 065 

на Нотариалната камара; 

 

2. Пламен Ангелов Захариев – Директор на дирекция „Имуществено застраховане и 

злополука” на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, редовно упълномощен от 

Изпълнителните директори на дружеството Кристоф Рат и Недялко Чандъров с Пълномощно с 

№ 105/2016г.; 



  2/3 

 

3. Владимир Маринов  – Ръководител сектор  „Корпоративни клиенти” към дирекция 

„Имуществено застраховане и злополука” на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, 

редовно упълномощен от Изпълнителните директори на дружеството Пламен Шинов и Иво 

Груев с Пълномощно с № 31.10./2016г. 

 

I. Председателят на Комисията, след като установи, че комисията е в пълен състав и 

провери самоличността и правомощията на представителите на участника, откри заседанието, 

като отвори запечатания плик с надпис ,,Предлагани ценови параметри“ и обяви ценовото 

предложение на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, което е: 

Тарифното число ( цената), за покриване на всички застрахователни рискове, посочени 

в раздел ІІ, буква А, т. 8 и 9 от приложение № 1 към Кодекса на застраховането, е 1,08936 % 

(едно цяло, нула осем девет три шест процента) от застрахователната сума годишно, 

включително 2% данък върху застрахователните премии съгласно ЗДЗП. 

 

II. Председателят на Комисията обяви, че започва договарянето с участника ЗАД 

„БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”: 

Комисията зададе на представителите на участника следния въпрос: ,,Има ли 

възможност ценовата Ви оферта (предложеното тарифно число) да бъде подобрена в полза 

на Възложителя, тъй като същата е много висока“? 

 

Представителите на участника дадоха следния отговор: ,,Предложеното от нас тарифно 

число (1,08936 %) е по-високо, поради това че срокът за който се сключва договора за 

обществената поръчка е не повече от 1 (една) година, прогнозната стойност е  627000лв., а 

полиците се сключват за срок от три месеца. За да можем да отговорим на Вашия въпрос, може ли 

ние също преди това да ви зададем два въпроса? 

 

Комисията потвърди че може да й бъдат зададени въпросите, които са: 

 

Въпрос №1 от представителите на участника: В условията на обществената поръчка е 

посочено, че ,,Въз основа на настоящия договор се сключват конкретни тримесечни 

застрахователни полици, със самостоятелно действие от договора, на база актуализирани 

списъци на горивата, подлежащи на застраховане, в които се определят конкретните условия на 

съответната застраховка.“ В тази връзка има ли възможност застрахователните полици да бъдат 

сключени за срок дванадесет месеца (1 година), което е важно тъй като ние презастраховаме риска 

в чуждестранни компании, като за да получим по изгодно предложение е необходимо полиците да 

бъдат минимум за дванадесет месеца (1 година), а заплащането по тях ще извършвате на 4 (четири) 

равни вноски (съответно за всяко тримесечие)“? 

Отговор на Комисията: ,,Може застрахователните полици да бъдат сключени за срок 

дванадесет месеца (1 година), а заплащането по тях ще извършвате на 4 (четири) равни вноски 

(съответно за всяко тримесечие), като Възложителят да има право да прекъсне този срок по всяко 

време (и съобразно мотивите изложени в решението, с което е обявена процедурата на 

,,договаряне без предварително обявление“)“ 

 

Въпрос №2 от представителите на участника: ,,В близко време предстои ли на ДА 

ДРВВЗ да увеличава количествата горива, предмет на обществената поръчка„? 

Отговор на Комисията: ,,Да, в близко време е планирано да бъдат увеличени 

количествата горива (дизелово гориво и бензин), които също следва да бъдат застраховани при 

договорените условия“. 

Представителите на участника заявяват, че във връзка с горните уточнения е необходимо 

да отправят запитване до презастрахователите, което ще отнеме време, предвид това, че 

седалището на същите е извън страната и предлагат да продължим договарянето веднага след 

получаване на отговор, за което комисията ще бъде своевременно уведомена. 
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Предвид естеството на обществената поръчка, Комисията уважава предложението на 

представителите на участника  ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, като 

договарянето ще продължи на следващото заседание. 

 

 

31.10.2016г.  

Гр. София 

                                    

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (П)         

/Аглая Минева/ 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Боряна Даскалова (П) 

2. Огнян Делев (П) 

3. Николай Драгиев (П) 

4. Таня Русева (П) 

 

Представителите на участника  ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”: 

1. Пламен Ангелов Шинов (П) 

2. Пламен Ангелов Захариев (П) 

3. Владимир Маринов (П) 


