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Изх. № 4785/05.04.2017 г. 
 
УТВЪРЖДАВАМ 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 
                                                            /п/ 
 

МАРИЯ МОСКОВА 
 
 

 
ПРОТОКОЛ 

за разглеждане и оценка на офертите в обществена поръчка на 
стойност по  

чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на застрахователни 
услуги за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по 

обособени позиции”  
 

На 28.03.2017 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед 
№282/28.03.2017 г. на изпълнителния директор на ИА „ВКВПД“ г-жа 
Мария Москова - Възложител, в състав: 

Председател: Снежана Караиванова – главен експерт в отдел  
„Обществени поръчки”, дирекция „Управление на собствеността и 
жилищен фонд”;   

Членове: 1. Цея Георгиева – главен експерт в отдел „Почивно дело в 
страната и чужбина“,  главна дирекция „Военно-почивно дело и военни 
клубове“; 

2.Диана Бонева – старши счетоводител в отдел 
„Счетоводство“, дирекция „Финанси“, 
се събра със задача да разгледа и оцени офертите, събрани чрез 
публикуване на обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА „Военни 
клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции, както следва: 
Обособена позиция № 1: Застраховка „Каско“ на МПС-та, собственост на 
ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”; 
Обособена позиция № 2: Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“; 
за българските групи, пътуващи в чужбина през сезон „ЛЯТО 2017“ и 
ЗИМА 2017/2018“; 
Обособена позиция № 3:Групова застраховка „Злополука“ на деца; 
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Обособена позиция № 4: Застраховка „Отговорност на туроператора“. 
 
Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП, на 15.12.2016 г. в профила на 

купувача на интернет адрес - http://www.militaryclubs.bg/node/720, е 
публикувана обява за събиране на оферти с изх. № 3737/14.03.2017 г. за 
горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 
17:30 часа на 22.03.2017 година. На същата дата на Портала за обществени 
поръчки на АОП е публикувана “Информация за публикувана в профила 
на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от 
ЗОП” под ІD № 9062329. Тъй като на 22.03.2017 г. до 17:30 часа за някои 
от обособените позиции са получени по-малко от 3 /три/ оферти, на 
основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът за получаване на офертите е 
удължен до 27.03.2017 г. - 17:30 часа.  

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и 
след като установи, че присъстват всички членове на комисията откри 
заседанието. 

На заседанието не присъстваха представители на участниците. 
Председателят и всички членове на комисията попълниха 

декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки 
(ЗОП).  

Председателят на комисията обяви, че с протокол от 28.03.2017 г. е 
получил от отдел „Административно обслужване, канцелария и архив” 6 
(шест) броя оферти, подадени за обществена поръчка с предмет: 
Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА „Военни 
клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции” 

 
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. № 3506/22.03.2017 г. 

в 10.20 ч. 
ЗАД „ОЗК - 

ЗАСТРАХОВАНЕ” АД  
 

1, 2, 3 и 4 

2. 
Вх. № 3538/22.03.2017 г.

в 13.07 ч. 

ЗАД “БУЛСТРАД 
ВИЕНА ИНШУРЪНС 

ГРУП ” 

 
1, 2 и 3  

3. 
Вх. № 3543/22.03.2017 г. 

в 13.38 ч. 

„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО 
ДРУЖЕСТВО 
ЕВРОИНС“ АД 

 
1 

4. 
Вх. № 3546/22.03.2017 г.

в 13.51 ч. 
ЗК „НАДЕЖДА” АД 

 
1  
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5. 
Вх. № 3580/22.03.2017 г.

в 15.59 ч. 
„ЗК „ЛЕВ ИНС” АД 

 
1 и 4 

6. 
Вх. № 3842/27.03.2017 г.

в 16.41 ч. 
ЗД „БУЛ ИНС” АД 

 
1 

 
        Няма оферти, постъпили след крайния срок.  

След приключване на публичната част от заседанието, комисията 
определи следващото закрито заседание да се проведе на 04.04.2017 г. – 
11:00 часа. 
 

I. На 04.04.2017 г. комисията продължи своята работа на закрито 
заседание за разглеждане на представените оферти за участие в 
обществената поръчка.  

 
ІІ. Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите оферти:  

 
1.Участникът ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ” АД е представил 

оферта с вх. № 3506/22.03.2017 г. в 10.20 ч. за 1 - ва,  2 - ра, 3 - та и 4 - та 
обособени позиции. При разглеждане на офертата, комисията констатира, 
че документите и информацията съответстват с критериите за подбор, 
поставени от Възложителя в обявата за представяне на оферти. 

2.Участникът ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е 
представил оферта с вх. № 3538/22.03.2017 г.в 13.07 ч. за 1 - ва,  2 - ра, и 3-
та обособени позиции. При разглеждане на офертата, комисията 
констатира, че документите и информацията съответстват с критериите за 
подбор, поставени от Възложителя в обявата за представяне на оферти. 

3. Участникът „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ 
АД е представил оферта с вх. № 3543/22.03.2017 г. в 13.38 ч. за 1 - ва 
обособена позиция. При разглеждане на офертата, комисията констатира, 
че документите и информацията съответстват с критериите за подбор, 
поставени от Възложителя в обявата за представяне на оферти. 

4. Участникът ЗК „НАДЕЖДА” АД е представил оферта с вх. 
3546/22.03.2017 г. в 13.51 ч. за 1-ва обособена позиция. При разглеждане 
на офертата, комисията констатира, че документите и информацията 
съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя в обявата 
за представяне на оферти. 

5. Участникът ЗК „ЛЕВ ИНС” АД е представил оферта с вх. № 
3580/22.03.2017 г. в 15.59 ч. за 1-ва и 4-та обособени позиции. При 
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разглеждане на офертата, комисията констатира, че документите и 
информацията съответстват с критериите за подбор, поставени от 
Възложителя в обявата за представяне на оферти. 

6. Участникът ЗД „БУЛ ИНС” АД е представил оферта с вх. № 
3842/27.03.2017 г. в 16.41 ч. за 1-ва обособена позиция. При разглеждане 
на офертата, комисията констатира, че документите и информацията 
съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя в обявата 
за представяне на оферти. 

III.След извършване на горните действия, комисията пристъпи 
към разглеждане на техническите предложения за изпълнение на 
поръчката на участниците в обществената поръчка. 

1. Техническите предложения за изпълнение на поръчката на 
участника ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ” АД за 1 - ва,  2 - ра, 3 - та и 4 - 
та обособена позиция са изготвени съгласно Техническите спецификации и 
изискванията на Възложителя и комисията ги допуска до оценяване. 

2. Техническите предложения за изпълнение на поръчката на 
участника ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” за 1 - ва,  2 – 
ра и 3 - та обособени позиции са изготвени съгласно Техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя и комисията го допуска до 
оценяване. 

3. Участникът „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ 
АД е представил оферта с вх. № 3543/22.03.2017 г. в 13.38 ч. за 1 - ва 
обособена позиция. При разглеждане на техническото предложение за 
изпълнение на поръчката, комисията констатира следното: 

В чл. 3, ал. 1 от Раздел “Клауза “А” – Пълно Каско” от представените 
от участника “Клаузи към Общите условия на “Застрахователно дружество 
“Евроинс” АД за застраховка “Каско на МПС” е посочено, че 
“Задължително изискване по тази клауза за началото и за целия срок на 
действие на застрахователния договор е застрахованото МПС да бъде 
обезопасено с действащи самостоятелно като отделни и напълно 
независими едно от друго като действие и като включване и изключване от 
действие охранителни средства: 
а) имобилайзер; 
б) сигнално-охранителна система (аларма) 
в) активна индикация (чрез устройство за активна защита)” 
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В техническата спецификация към обявата за поръчката не е 
посочено, че всички автомобили, предмет на застраховка “Каско” през 
2017 г. са обезопасени с действащи самостоятелно като отделни и напълно 
независими едно от друго като действие и като включване и изключване от 
действие охранителни средства: имобилайзер; сигнално-охранителна 
система (аларма); активна индикация (чрез устройство за активна защита). 
Следва да се има предвид, че общите условия на участника са неразделна 
част от техническото  му предложение. 

Предвид това, че в чл. 3, ал. 1 от Раздел “Клауза “А” – Пълно 
Каско” отпредставените от участника “Клаузи към Общите условия 
на “Застрахователно дружество “Евроинс” АД за застраховка “Каско 
на МПС” е посочено, че задължително изискване по тази клауза за 
началото и за целия срок на действие на застрахователния договор е 
застрахованото МПС да бъде обезопасено с действащи 
самостоятелно като отделни и напълно независими едно от друго 
като действие и като включване и изключване от действие 
охранителни средства: имобилайзер; сигнално-охранителна система 
(аларма); активна индикация (чрез устройство за активна защита), 
комисията прие, че офертата на същия не отговаря на изискванията 
на Възложителя, тъй като автомобилите от списъка на моторните 
превозни средства в ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” 
подлежащи на застраховка “Каско” през 2017 г. не са обезопасени с 
посочените охранителни средства. Предвид изложеното и на 
основание чл.107, т. 2 б.”а” от ЗОП, комисията предлага участника 
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД, да бъде 
отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка. 
 

4.Участникът ЗК „НАДЕЖДА” АД е представил оферта с вх. 
3546/22.03.2017 г. в 13.51 ч. за 1-ва обособена позиция. При разглеждане 
на техническото предложение за изпълнение на поръчката, комисията 
констатира следното: 

В т.10. от Раздел V “Сключване на застрахователения договор” от 
представените от участника “Общите условия за застраховка “КАСКО” е 
посочено, като задължително условие за покриване на рисковете по клауза 
“Кражба и грабеж” и по клауза “Пълно каско” на леки и товарни 
автомобили с общо тегло до 3,5 тона, както и микробуси или автобуси до 
15+1 места да е наличието на функционираща сигнално охранителна-
система със светлинна и/или звукова сигналицация. Наличието на 
имобилайзер не отменя задължението за наличие на сигнално охранителна 
система. 

В техническата спецификация към обявата за поръчката не е 
посочено, че всички автомобили, предмет на застраховка “Каско” през 
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2017 г. са обезопасени с функционираща сигнално охранителна-система 
със светлинна и/или звукова сигналицация. 

Следва да се има предвид, че общите условия на участника са 
неразделна част от техническото му предложение. 

Предвид това, че в т. 10. от Раздел V “Сключване на 
застрахователения договор” от представените от участника Общи 
условия за застраховка “Каско” е посочено, като задължително 
условие за покриване на рисковете по клауза “Кражба и грабеж” и по 
клауза “Пълно каско” на леки и товарни автомобили с общо тегло до 
3,5 тона, както и микробуси или автобуси до 15+1 места да е 
наличието на функционираща сигнално охранителна-система със 
светлинна и/или звукова сигналицаци, комисията прие, че офертата 
на същия не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като 
част от автомобилите от списъка на моторните превозни средства в 
ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” подлежащи на 
застраховка “Каско” през 2017 г. не са обезопасени с посочената 
охранителна система. Предвид изложеното и на основание чл. 107, т. 
2 б.”а” от ЗОП, комисията предлага участника ЗК „НАДЕЖДА” АД, да 
бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка. 

 
5.Участникът ЗК „ЛЕВ ИНС” АД е представил оферта с вх. № 

3580/22.03.2017 г. в 15.59 ч. за 1-ва и 4-та обособени позиции.  

При разглеждане на техническото предложение за 1-ва обособена 
позиция за изпълнение на поръчката, комисията констатира следното: 

В т.19.1. от Раздел VI “Специални изисквания” от представените от 
участника Общи условия за застраховане на сухопътни превозни средства, 
без релсови превозни средства /Общи условия/ е посочено, че за 
осигуряване на застрахователно покритие на риска „кражба“ за леки и 
товарни абтомобили с общо тегло до 3,5 тона, със застрахователна 
стойност над 2 500,00 /две хиляди и петстотин лева/, застраховани по 
клауза 1/всички рискове/, 4/пътно-транспортни произшествия, кражба и 
грабеж или 6 /кражба/, се изисква функционираща алармена система и/или 
имобилайзер.  

В техническата спецификация към обявата за поръчката не е 
посочено, че всички автомобили в ИА „Военни клубове и военно-почивно 
дело“ подлежащи на застраховка “Каско” през 2017 г. са снабдени с 
функционираща алармена система и/или имобилайзер. Следва да се има 
предвид, че общите условия на участника са неразделна част от 
техническото му предложение.  

Предвид това, че в Раздел VI “Специални изисквания” от 
представените от участника Общи условия е посочено, че за 
осигуряване на застрахователно покритие на риска „кражба“  за леки 
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и товарни абтомобили с общо тегло до 3,5 тона, със застрахователна 
стойност над 2 500,00 /две хиляди и петстотин лева/, застраховани по 
клауза 1 /всички рискове/, клауза 4 /пътно-транспортни произшествия, 
кражба и грабеж или клауза 6 /кражба/, се изисква функционираща 
алармена система и/или имобилайзер, комисията прие, че офертата 
на същия не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като 
част от автомобилите от списъка на моторните превозни средства в 
ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” подлежащи на 
застраховка “Каско” през 2017 г. не са обезопасени с функционираща 
алармена система и/или имобилайзер. Предвид изложеното и на 
основание чл. 107, т. 2 б.”а” от ЗОП, комисията предлага участника 
„ЗК „ЛЕВ ИНС” АД, да бъде отстранен от по-нататъшно участие в 
обществената поръчка. 

При разглеждане на техническото предложение за 4-та обособена 
позиция е изготвено съгласно Техническата спецификация и изискванията 
на Възложителя и комисията го допуска до оценяване. 

 
6.Участникът ЗД „БУЛ ИНС” АД е представил оферта с вх. № 

3842/27.03.2017 г. в 16.41 ч. за 1-ва обособена позиция. При разглеждане 
на офертата, комисията констатира следното: 

 
В т.1./1.11/1.11.1. от Раздел III “Изключени рискове” от 

представените от участника Общи условия на ЗД „БУЛ ИНС” АД за 
застраховка  на сухопътни превозни средства /СПС/ без релсови превозни 
средства “Автокаско” /Общи условия/ е посочено, че не се покриват 
рискове, загуби или повреди по ППС при кражба на цялото ППС в случай, 
че се докаже по безспорен начин, че: застрахованото ППС е оставено: 
незаключено, незатворено, с ключ на стартера, с изключена, неизправна 
или демонтирана сигнално-охранителна система. 

В техническата спецификация към обявата за поръчката не е 
посочено, че всички автомобили в ИА „Военни клубове и военно-почивно 
дело“ подлежащи на застраховка “Каско” през 2017 г. са снабдени с 
сигнално-охранителна система. Следва да се има предвид, че общите 
условия на участника са неразделна част от техническото му предложение.  

Предвид това, че в т.1./1.11/1.11.1. от Раздел III “Изключени 
рискове” от представените от участника Общи условия е посочено, че 
не се покриват рискове загуби или повреди по ППС при кражба на 
цялото ППС в случай, че се докаже по безспорен начин, че 
застрахованото ППС е оставено: незаключено, незатворено, с ключ на 
стартера, с изключена, неизправна или демонтирана сигнално-
охранителна система, комисията прие, че офертата на същия не 
отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като ве всички 
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автомобили от списъка на моторните превозни средства в ИА 
“Военни клубове и военно-почивно дело” подлежащи на застраховка 
“Каско” през 2017 г. не са обезопасени с  алармена система. Предвид 
изложеното и на основание чл. 107, т. 2 б.”а” от ЗОП, комисията 
предлага участника ЗД „БУЛ ИНС” АД, да бъде отстранен от по-
нататъшно участие в обществената поръчка. 

 
ІV. Въз основа на гореизложеното комисията пристъпи към 

оценка и класиране на офертите, които отговарят на изискванията на 
Възложителя по критерия – „най-ниска цена”.  

 
IV.1. По обособена позиция № 1: Застраховка “Каско” на МПС-та, 

собственост на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”: 
Показателите за оценка на офертите са: 

1. К1 - Показател „Размер на застрахователната премия общо за 
всички автомобили“, с относителна тежест 50% и максимален брой 
точки 100; 
2. К2 - Показател „Размер на застрахователната сума общо за всички 
автомобили“, с относителна тежест 50% и  максимален брой точки 
100. 

 
1. Участникът ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ” АД е предложил 

следното: 
 Обща /премия/ цена за изпълнение на поръчката в размер на 8 520,48 

(осем хиляди петстотин и двадесет и 0,48) лв. без ДДС с 2 % данък по 
ЗДЗП; 

 Обща застрахователна сума за всички абтомобили в размер на 
596 500,00 (петстотин деветдесет и шест хиляди и петстотин) лв. без ДДС с 
2 % данък по ЗДЗП; 

 
К1 = най-ниската предложена премия общо за всички автомобили   х 100 
         предложената от участника премия общо за всички автомобили 
 
К1 = 7 794,84  х 100 

8520,48 
 К1 = 91,48 точки. 
К2 = предложеният от участника размер на застрахователна сума общо за 
всички автомобили 
  _______________________________________________________     х 100 
   най-големия предложен размер на застрахователна сума общо за всички 
автомобили 
К2 = 596 500  х 100 
         914 400 
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К2 = 65,23 точки. 
 
КО = К1х50 + К2х50  

 100           100    
 

КО = 91,48 х50 + 65,23х50  

 100                 100  
 
КО = 45,74 + 32,61 
                 
КО =  78,35 точки. 
 

2.Участникът ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” 
предложил следното: 

 Обща /премия/ цена за изпълнение на поръчката е в размер на 
7 794,84 (седем хиляди седемстотин деветдесет и четири и 0,84) лв. без 
ДДС с 2 % данък по ЗДЗП; 

 Обща застрахователна сума за всички абтомобили в размер на 
914 400,00 (деветстотин и четиринадесет хиляди и четиристотин) лв. без 
ДДС с 2 % данък по ЗДЗП; 
 
К1 = най-ниската предложена премия общо за всички автомобили   х 100 
         предложената от участника премия общо за всички автомобили 
 
 
К1 = 7 794,84  х 100 
        7 794,84 
 К1 = 100 т. 
 
К2 = предложеният от участника размер на застрахователна сума общо за 
всички автомобили 
  _______________________________________________________        х 100 
   най-големия предложен размер на застрахователна сума общо за всички 
автомобили 
 
К2 = 914 400 х 100 
         914 400 
К2 = 100 точки. 
 
КО = К1х50 + К2х50  
 100           100    
КО = 100 х50 + 100х50  
 100           100 
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КО =100 точки. 
                 

ІV.2. По обособена позиция № 2: Застраховка „Помощ при пътуване в 
чужбина“ за българските групи, пътуващи в чужбина през сезон „ЛЯТО 
2017“ и ЗИМА 2017/2018“: 

 
1. Участникът ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ” АД е предложил 

цена за изпълнение на поръчката в размер на 0,60 лв. (шестдесет стотинка) 
лв. без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП за едно лице за един ден. 

2. Участникът ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е 
предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 0,87 лв. 
(осемдесет и седем стотинки) лв. без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП за едно 
лице за един ден. 

ІV.3. По обособена позиция № 3: Групова застраховка „Злополука“ на 
деца: 

1.Участникът ЗАД ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ” АД е предложил 
цена за изпълнение на поръчката в размер на 0,20 лв. (двадесет стотинка) 
лв. без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП за едно лице за един ден. 

 
2.Участникът ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е 

предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 0,20 лв. (двадесет 
стотинки) лв. без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП за едно лице за един ден. 

Предвид на това, че двама участници предлагат еднакви цени за 
изпълнение на поръчката по обособена позиция № 3, на основание чл. 58, 
ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 
/ППЗОП/, комисията реши да проведе жребий за определяне на изпълнител 
по обособената позиция.  

На основание чл. 58, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки /ППЗОП/, с писмо изх. № 4649/04.04.2017 г. 
/публикувано на същата дата в Профила на купувача/ са уведомени всички 
заинтересовани лица, че на 05.04.2017 г. от 11:00 часа ще се проведе 
жребий за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 3.  

 

ІV.4 По обособена позиция № 4: Застраховка „Отговорност на 
туроператора“. 

1.Участникът ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ” АД е предложил 
цена за изпълнение на поръчката в размер на 1 020,00 (хиляда и двадесет) 
лв. без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП за едно лице за един ден. 
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2.Участникът ЗК „ЛЕВ ИНС” АД е предложил цена за изпълнение 
на поръчката в размер на 867,00 (осемстотин шестдесет и седем) лв. без 
ДДС с 2 % данък по ЗДЗП за едно лице за един ден. 

                                    
На 05.04.2017 г. в 11:05 часа, комисията определена със № 

282/28.03.2017 г. на изпълнителния директор на ИА „ВКВПД“ г-жа Мария 
Москова - Възложител, в състав: 

Председател: Снежана Караиванова – главен експерт в отдел  
„Обществени поръчки”, дирекция „Управление на собствеността и 
жилищен фонд”;   

Членове: 1. Цея Георгиева – главен експерт в отдел „Почивно дело в 
страната и чужбина“  главна дирекция „Военно-почивно дело и военни 
клубове“; 

2.Диана Бонева – старши счетоводител в отдел „Счетоводство“, 
дирекция „Финанси, 

се събра за публично провеждане на жребий за определяне на 
изпълнител между класирането на първо място оферти на допуснатите 
участници.  

На заседанието не присъстваха представители на участниците. 
Комисията проведе жребият, като имената на двамата участника, 

класирани на първо място, бяха поставени в отделни капсули, съответно 
капсулите бяха поставени в купа и разбъркани от председателя на 
комисията. Изборът беше извършен от Цея Георгиева – член на комисията, 
главен експерт в отдел „Почивно дело в страната и чужбина“, главна 
дирекция „Военно-почивно дело и военни клубове“. След изтегляне на 
една от капсулите от купата, същата отвори и оповести спечелилият 
участник, а именно: ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”. 
                                                        

V. Класиране на офертите: 
 
V.1. Обособена позиция № 1: Застраховка “Каско” на МПС-та, 

собственост на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”. 
 

 
№ КАНДИДАТ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА /КО/ 

1. 
ЗАД “Булстрад Виена 
Иншурънс Груп ЗАД

100 точки 

2. “ОЗК - Застраховане” 78,35 точки  

 
      V.2. Обособена позиция № 2: Застраховка „Помощ при пътуване в 
чужбина“ за българските групи, пътуващи в чужбина през сезон „ЛЯТО 
2017“ и ЗИМА 2017/2018“ 
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№ КАНДИДАТ ЦЕНА без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП 

1. “ОЗК - Застраховане” 0,60 лв. 

2. 
ЗАД “Булстрад Виена 
Иншурънс Груп” 

0,87 лв. 

 
V.3. Обособена позиция № 3: Групова застраховка „Злополука“ на 

деца: 
 

 
№ КАНДИДАТ ЦЕНА без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП 

1. 
ЗАД “Булстрад Виена 
Иншурънс Груп” 

0,20 лв. 

 
 

V.4. Обособена позиция № 4: Застраховка „Отговорност на 
туроператора“ 

 
№ КАНДИДАТ ЦЕНА без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП 

1. ЗК „ЛЕВ ИНС” АД 867,00 лв. 

2. 
ЗАД „ОЗК - 

Застраховане” 
1 020,00 лв. 

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

чрез публикуване на Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА “Военни 
клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции”, предлага за 
изпълнител на обществената поръчка: 

 
По обособена позиция № 1: Застраховка “Каско” на МПС-та, 

собственост на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” - класираният 
на първо място участник – ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” с 
подадена оферта с вх. Вх. № 3538/22.03.2017 г. с комплексна оценка 100 
точки. 

По обособена позиция № 2: Застраховка „Помощ при пътуване в 
чужбина“ за българските групи, пътуващи в чужбина през сезон „ЛЯТО 
2017“ и ЗИМА 2017/2018“ - класираният на първо място участник –  ЗАД 
„ОЗК - Застраховане”  с подадена оферта с вх. №  3506/22.03.2017 г.  с 
предложена цена 0,60 (шестдесет стотинки) лв. без ДДС с 2 % данък по 
ЗДЗП за едно лице за един ден. 
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 По обособена позиция № 3: Групова застраховка „Злополука“ на 
деца- класираният чрез жребий участник –  ЗАД “Булстрад Виена 
Иншурънс Груп” с подадена оферта с вх. № 3538/22.03.2017 г. с 
предложена цена: 0,20 (двадесет стотинки) лв. без ДДС с 2 % данък по 
ЗДЗП за едно лице за един ден. 

По обособена позиция № 4: Застраховка „Отговорност на 
туроператора“- класираният на първо място участник –  „ЗК „ЛЕВ ИНС” 
АД с подадена оферта с вх. № 3582/22.03.2017 г. с предложена цена: 867,00 
(осемстотин шестдесет и седем) лв. без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП за едно 
лице за един ден. 

Комисията проведе 3 (три) заседания - на 28.03.2017 г., на 04.04.2017 
г. и на 05.04.2017 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:  
                                                      Снежана Караиванова ........../п/.................... 

     
Членове: 

Цея Георгиева  ............./п/........................ 
        

Диана Бонева ............../п/................ 


