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с изх. № 1368/10.02.2015 г. 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

”ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  

ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО” 

      

   ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ 

                                                     /П/ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

На 22.01.2015 г. от 10:00 часа, комисия, определена със Заповед 

№ 50/22.01.2015 г. на изпълнителния директор на ИА “ВКВПД”, в състав: 

 

Председател: Станислава Митова – главен експерт в отдел „Кординация и 

контрол на военно-почивното дело” 

Членове:  

1. Сребрина Данова - младши експерт в отдел „Обществени поръчки и 

контрол” 

2. Биляна Ангелова – счетоводител в отдел “Счетоводство” 

 

се събра със задача да получи, разгледа и оцени оферти, събрани чрез 

публикуване на публична покана за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Застраховка „Злополука гости на хотели” за обекти на ИА 

„Военни клубове и военно – почивно дело” , по обособени позиции”, както 

следва: 

Обособена позиция № I - Отдел “ВПД” – гр.  Варна:  Хотел “Флагман” – 

к.к. “Св.Св. Константин и Елена”; Хотел “Адмирал” – к.к. “Св.Св. Константин и 

Елена”; Хотел “Фрегата” – к.к. “Св.Св. Константин и Елена”; Хотел “Маяк” – 

к.к. “Св.Св. Константин и Елена”; “Военноморски клуб” – гр. Варна; “Военен 

клуб” – гр. Велико Търново и “Военен клуб” – гр. Свищов. 

  Обособена позиция № II - Отдел “ВПД” Пловдив: Хотел “Хармония” - 

к.к. Пампорово; Почивен дом "Картела" - община Батак; “Военен клуб” – 

гр.Карлово; “Военен клуб” - гр. Стара Загора и “Военен клуб” – гр. Казанлък. 

Обособена позиция № IІІ – Отдел “ВПД” Бургас: ВПД “Сарафово” – гр. 

Бургас; ТС ВПД “Несебър” – гр. Несебър; ВС “Чайка” – гр. Обзор; Хотел ВПД 

“Созопол” – гр. Созопол; Хотел “Военноморски клуб”  - гр. Созопол; Хотел 

“Военен клуб” - гр. Царево; Хотел “Военен клуб” - гр.Сливен и Хотел “Военен 

клуб” - гр. Бургас. 

Обособена позиция № IV– Отдел “ВПД” София: Хотел “Рибарица” – с. 

Рибарица; Хотел “Шипка” – гр. София; Хотел “Олимп”, к.к. “Боровец”; ВПД 



2 

 

“Боровец”, к.к. “Боровец”; “Военен клуб”  - гр. Плевен; Хотел “Троян” – гр. 

Троян; “Военен клуб” - гр. Гоце Делчев и  “Военен клуб”  - гр. Благоевград. 

 

Съгласно чл. 101б, ал. 2 от ЗОП на 12.01.2015 г. под ІD № 9037938 на 

Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана публична покана 

изх. № 241/12.01.2015 г. за събиране на оферти за възлагане на горепосочената 

обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:30 часа на 

21.01.2015 година.  

Едновременно с това, поканата е публикувана и в профила на купувача на 

сайта на възложителя. 

На основание чл. 101б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, 

съобщение с изх. № 242/12.01.2015 г. за обявената публична покана е изпратено 

до средствата за масово осведомяване. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след 

като установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.  

 

І. СПИСЪК на представените на комисията оферти по реда на тяхното 

постъпване: 

 

 

№ Вх. №/дата Име на участника Обособена 

позиция, за която 

се участва 

1. 
Вх. № 574/21.01.2015 г. 

в 13.32 ч. 
ЗАД “Виктория” 

І, ІІ, ІІІ и IV 

2. 
Вх. № 578/21.01.2015 г. 

в 15.05 ч. 
ЗАД “Армеец” АД  

І, ІІ, ІІІ и IV 

3. 
Вх. № 579/21.01.2015 г. 

в 15.19 ч. 

ЗАД “Булстрад Виена 

Иншурънс Груп” 

І, ІІ, ІІІ и IV 

 

След като се запознаха със списъка на представените оферти, 

председателят и всички членове на комисията попълниха декларации съгласно 

чл. 35, ал. 1. т. 2 - 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

Няма оферти, постъпили след крайния срок.  

Комисията покани законните и упълномощените представители на 

участниците, подали оферти, да присъстват при отварянето им, като ги запозна 

със състава на комисията, възложените й задачи и определения срок за работа.  

При отварянето на офертите присъстваха следните представители на 

участниците: 

1.Веселина Кирилова Сиракова – упълномощен представител на участника 

ЗАД “Армеец” АД; 

2. Християн Кирилов Радев – упълномощен представител на участника 

ЗАД “Виктория”; 
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3. Костадин Недялков Костадинов – упълномощен представител на 

участника ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп”. 

 

Приложение № 2 – “Предлагана цена” и Приложение № 3 – “Техническо 

предложение за изпълнение на поръчкат” на всички оферти, бяха подписани от 

членовете на комисията и от един от един представител от присъстващите 

участници.  

 

След приключване на публичната част от заседанието, комисията определи 

следващото закрито заседание да се проведе на 06.02.2015 година.  

 

На 06.02.2015 г., комисията продължи своята работа в закрито заседание за 

разглеждане на офертите по реда на тяхното постъпване:  

 

ІІ. Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите оферти:  

 

1. Участникът ЗАД “Виктория” е представил оферта с вх. № 

574/21.01.2015 г. в 13.32 ч. за І-ва, II-ра, III-та и IV-та обособени позициции, при 

разглеждането на която комисията констатира, че същата отговаря на 

изискванията на Възложителя. 

2. Участникът ЗАД „АРМЕЕЦ” АД е представил оферта с вх. № 

578/21.01.2015 г. в 15.05 ч. за І-ва, II-ра, III-та и IV-та обособени позиции, при 

разглеждането на която комисията констатира, че същата отговаря на 

изискванията на Възложителя. 

3. Участникът ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” е представил 

оферта с вх. № 579/21.01.2015 г. в 15.19 ч. за за І-ва, II-ра, III-та и IV-та 

обособени позиции. При разглеждане на офертата, комисията констатира, че 

същата отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

 

ІІІ. Въз основа на гореизложеното комисията пристъпи към оценка и 

класиране на офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя 

по критерия „най-ниска цена”: 

 

III.1. По обособена позиция № 1 - Отдел “ВПД” – гр.  Варна: 

 

1. Участникът ЗАД “Виктория” е предложил цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 0,05 лв. без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП за една нощувка на 

едно лице. 

 

2. Участникът ЗАД „Армеец” АД е предложил цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 0,051 лв. без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП за една нощувка 

на лице. 
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3. Участникът ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” е предложил 

цена за изпълнение на поръчката в размер на 0,04 лв. без ДДС с 2 % данък по 

ЗДЗП за една нощувка на лице. 

 

 

  III.2. Обособена позиция № II - Отдел “ВПД” Пловдив: 

 

1. Участникът ЗАД “Виктория” е предложил цена за изпълнение на  

поръчката в размер на 0,05 лв. без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП за една нощувка на 

едно лице. 

 

2. Участникът ЗАД „Армеец” АД е предложил цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 0,051 лв. без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП за една нощувка 

на лице. 

 

3. Участникът ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” е предложил цена 

за изпълнение на поръчката в размер на 0,04 лв. без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП за 

една нощувка на лице. 

 

 

III.3. По обособена позиция № 3 - Отдел “ВПД” Бургас: 

 

1. Участникът ЗАД “Виктория” е предложил цена за изпълнение на  

поръчката в размер на 0,05 лв. без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП за една нощувка на 

едно лице. 

 

2. Участникът ЗАД „Армеец” АД е предложил цена за изпълнение на  

поръчката в размер на 0,051 лв. без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП за една нощувка 

на лице. 

 

3. Участникът ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” е предложил цена 

за изпълнение на поръчката в размер на 0,04 лв. без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП за 

една нощувка на лице. 
 

 

 

III.4. По обособена позиция № 4 - Отдел “ВПД” София: 

 

1. Участникът ЗАД “Виктория” е предложил цена за изпълнение на  

поръчката в размер на 0,05 лв. без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП за една нощувка на 

едно лице. 

 

2. Участникът ЗАД „Армеец” АД е предложил цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 0,051 лв. без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП за една нощувка 

на лице. 
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3. Участникът ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” е предложил цена 

за изпълнение на поръчката в размер на 0,04 лв. без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП за 

една нощувка на лице. 
 

 

 

IV. Класиране на офертите: 

 

IV.1. Обособена позиция № 1 - Отдел “ВПД” – гр.  Варна: 

 

 

№ КАНДИДАТ ЦЕНА без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП 

1. 
ЗАД “Булстрад Виена 

Иншурънс Груп” 
0,04 лв.  

 ЗАД “Виктория” 0,05 лв. 

 ЗАД „Армеец” АД 0,051 лв. 

 

IV.2. Обособена позиция № 2 - Отдел “ВПД” – гр.  Пловдив: 

 

КАНДИДАТ ЦЕНА без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП 

ЗАД “Булстрад Виена 

Иншурънс Груп” 
0,04 лв.  

ЗАД “Виктория” 0,05 лв. 

ЗАД „Армеец” АД 0,051 лв. 

 
IV.3. Обособена позиция № 3 - Отдел “ВПД” – гр.  Бургас: 

 

КАНДИДАТ ЦЕНА без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП 

ЗАД “Булстрад Виена 

Иншурънс Груп” 
0,04 лв.  

ЗАД “Виктория” 0,05 лв. 

ЗАД „Армеец” АД 0,051 лв. 

 
IV.4. Обособена позиция № 4 - Отдел “ВПД” – гр.  София: 

 

КАНДИДАТ ЦЕНА без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП 

ЗАД “Булстрад Виена 

Иншурънс Груп” 
0,04 лв.  



6 

 

ЗАД “Виктория” 0,05 лв. 

ЗАД „Армеец” АД 0,051 лв. 

 
 
Комисията, определена да получи, разгледа и оцени офертите, събрани чрез 

публикуване на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Застраховка „Злополука гости на хотели” за обекти на ИА „Военни 
клубове и военно – почивно дело”, по обособени позиции”, предлага за 
изпълнител на обществената поръчка: 

По обособена позиция № 1: Отдел “ВПД” – гр.  Варна - класираният на 

първо място участник – ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” с подадена 

оферта с вх. № 579/21.01.2015 г. с предложена цена: 0,04 лв. без ДДС с 2 % 

данък по ЗДЗП за една нощувка на лице. 

Обособена позиция № 2: Отдел “ВПД” – гр.  Пловдив - класираният на 

първо място участник – ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” с подадена 

оферта с вх. № 579/21.01.2015 г. с предложена цена: 0,04 лв. без ДДС с 2 % 

данък по ЗДЗП за една нощувка на лице. 

Обособена позиция № 3: Отдел “ВПД” – гр.  Бургас - класираният на първо 

място участник – ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” с подадена оферта с 

вх. № 579/21.01.2015 г. с предложена цена: 0,04 лв. без ДДС с 2 % данък по 

ЗДЗП за една нощувка на лице. 

Обособена позиция № 4: Отдел “ВПД” – гр.  София - класираният на първо 

място участник – ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” с подадена оферта с 

вх. № 579/21.01.2015 г. с предложена цена: 0,04 лв. без ДДС с 2 % данък по 

ЗДЗП за една нощувка на лице. 

 

Комисията проведе 2 (две) заседания - на 06.02.2015 г. и на 09.02.2015 г. за 

разглеждане и оценка на получените оферти. 

 

За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един) 

оригинален екземпляр. 

 

Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата 

документация по разглежданата процедура. 

 

 

Председател:  

 

Станислава Митова /П/ 

     

Сребрина Данова /П/ 

       

Биляна Ангелова /П/ 


