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с изх. № 5882/15.03.2016 г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА  АГЕНЦИЯ  

”ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  

ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО” 

                

   ПЕТЪР МАНОЛОВ   /П/ 
 

 

ПРОТОКОЛ 

 

На 02.03.2016 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед 

№ 190/02.03.2016 г., в състав: 

 

Председател: Станислава Митова – главен експерт в отдел “Туристическо 

обслужване в страната и чужбина” 

Членове:  

1. Сребрина Данова – старши експерт в отдел „Обществени поръчки и 

контрол” 

2. Елена Трайкова – главен експерт в отдел „Методология, контрол и 

военно-патриотично възпитание” 

 

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

публикуване на публична покана 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 “Злополука на гости на хотели”; 

Обособена позиция № 2: Групова застраховка „Злополука” на деца”; 

Обособена позиция № 3: Застраховка „Отговорност на туроператора”. 

 

Съгласно чл. 101б, ал. 2 от ЗОП на 19.02.2016 г. под ІD № 9050587 на 

Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана публична покана 

изх. № 3709/19.02.2016 г. за събиране на оферти за възлагане на горепосочената 

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

01.03.2016 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. № 3710/19.02.2016 г. за обявената публична покана е изпратено 

до средствата за масово осведомяване. 
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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. № 1948/26.02.2016 г. 

в 14.46 ч. 
ЗК “НАДЕЖДА” 

1 

2. 
Вх. № 2003/01.03.2016 г. 

в 09.42 ч. 

ЗАД „ОЗК - 

Застраховане” АД 

1, 2 и 3 

3. 
Вх. № 2036/01.03.2016 г. 

в 12.55 ч. 

ЗАД „Булстрад Виена 

Иншурънс Груп” 

1 и 2 

4. 
Вх. № 2045/01.03.2016 г. 

в 15.06 ч. 

„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО 

ДРУЖЕСТВО 

ЕВРОИНС” АД 

1, 2 и 3 

5. 
Вх. № 2051/01.03.2016 г. 

в 16.13 ч. 
ЗК “ЛЕВ ИНС” АД 

1, 2 и 3 

 

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.  

На заседанието присъства г-н Костадин Недялков Костадинов – 

упълномощен представител на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”. 

В присъствието на упълномощения представител на ЗАД „Булстрад Виена 

Иншурънс Груп”, председателят на комисията отвори офертите по реда на 

постъпването им и оповести предложените от участниците цени за изпълнение 

на обществената поръчка. 

Упълномощеният представител ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” 

отказа да подпише офертите на останалите участници.  

С извършване на горните действия, приключи публичната част от 

заседанието на комисията. Комисията продължи работата си в закрито 

заседание. 
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ІІ. Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите оферти:  

 

1. Участникът ЗК “НАДЕЖДА” е представил оферта с вх.                                      

№ 1948/26.02.2016 г. за 1-ва обособена позиция, при разглеждането на която 

комисията констатира, следното: 

В Техническото предложение за изпълнение на поръчка – Приложение № 3  

е посочено, че са приложени “Общи условия на застраховката”. Комисията 

констатира, че са представени “Специални условия за застраховка “Злополука на 

гости на хотели”. В т. 2 от Раздел VIII на същите е посочено, че 

застрахователната полица, Специалните условия, Общите условия на 

застраховка “Злополука” са неразделна част от застрахователния договор. 

Съгласно т. 9 от раздел “Допълнителна информация” на Публична покана с изх. 

№ 3709/19.02.2016 г., офертата задължително съдържа „Техническото 

предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал – попълнено, посписано и 

подпечатано Приложение № 3 и приложени към него проект на застрахователна 

полица, придружена от общите условия на съответната застраховка и с 

евентуални преференциални условия, както и “Техническа оферта”, 

представляваща пълно и детайлно описание на реда и начина на изпълнение на 

поръчката. Варианти на предложения в офертата не се приемат”. 

Предвид това, че участникът ЗК “НАДЕЖДА” не е приложил “Общи 

условия на застраховка “Злополука”, които съгласно представените от него 

“Специални условия за застраховка “Злополука на гости на хотели” са 

неразделна част от застрахователния договор, комисията прие, че 

офертата на същия за 1-ва обособена позиция “Злополука на гости на 

хотели”, не отговаря на изискванията на Възложителя и не я допуска до 

оценяване. Предвид горната констатация, на основание чл. 40, ал. 8 , т. 1 и 

т. 2 от  Вътрешните правила за планиране и организация на провеждането 

на процедурите за възлагане на обществени поръчки от ИА “Военни клубове 

и военно-почивно дело”, контрол на изпълнението на сключените договори 

за обществени поръчки и поддържането на профила на купувача, комисията 

предлага участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в 

обществената поръчка за 1-ва обособена позиция „ Застраховка „Злополука 

гости на хотели”. 

 

1. Участникът  ЗАД „ОЗК - Застраховане” АД е представил оферта с 

вх. № 2003/01.03.2016 г. за 1-ва, 2-ра и 3-та обособени позиции, при 

разглеждането на която комисията констатира следното: 

По обособена позиция № 1: 

Към Техническото предложение за изпълнение на поръчката – 

Приложение № 3 са приложени “Общи условия на застраховка “Злополука” и 

“Специални условия към общи условия по застраховка “Злополука” Секция VІ: 

“Злополука на туристи и гости при престоя им в туристически обекти”. В т. 2 на 

Раздел І “Предмет на застраховката” от горецитираните Специални условия, 

обект на застраховката могат да бъдат лица на възраст над 1 година. В 

Техническата спецификация за Обособена позиция № 1 Застраховка “Злополука 
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на гости на хотели” е посочено, че застраховката е за гостите, отседнали в 

хотелите и военно-почивните домове, управлявани от ИА “Военни клубове и 

военно-почивно дело”, на територията на Р. България. В Техническата 

спецификация не е посочено, че гостите на хотели до 1 г. не подлежат на 

застраховане. Следва да се има предвид, че общите условия на изпълнителя са 

неразделна част от проекта на договор – Приложение № 6.1. към Публичната 

покана.  

Предвид това, че в т. 2 на Раздел І “Предмет на застраховката” от 

представените от участника ЗАД „ОЗК - Застраховане” АД “Специални 

условия към общи условия по застраховка “Злополука” Секция VІ: 

“Злополука на туристи и гости при престоя им в туристически обекти” е 

посочено, че обект на застраховката могат да бъдат лица на възраст над 1 

година, комисията прие, че офертата на същия за 1-ва обособена позиция 

“Злополука на гости на хотели”, не отговаря на изискванията на 

Възложителя и не я допуска до оценяване. Предвид горната констатация, 

на основание чл. 40, ал. 8, т. 2 от  Вътрешните правила за планиране и 

организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени 

поръчки от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, контрол на 

изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и 

поддържането на профила на купувача, комисията предлага на 

възложителя, участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в 

обществената поръчка за 1-ва обособена позиция „Застраховки „Злополука 

гости на хотели”. 

По обособени позиции № 2 и № 3: 

При разглеждане на офертата на участника по 2-ра и 3-та обособени 

позиции, комисията констатира, че същата отговаря на изискванията на 

Възложителя. 

 

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

оферта с вх. №  2036/01.03.2016 г. за 1-ва и 2-ра обособени позиции, при 

разглеждането на която, комисията констатира следното: 

По обособена позиция № 1: 

В Техническата оферта за изпълнение на поръчката по обособена позиция 

№ 1 “Застраховка „Злополука на гости на хотели”, в таблицата, в която са 

посочени застрахователните суми /лимити/ и премии е посочено: 

-  т. 3 „Медицински разноски, вследствие злополука или акутно 

заболяване” – до 5 000 лв. 

- т. 4 „Разноски за репатриране, вследствие злополука или акутно 

заболяване” -  до  5 000 лв.” 

По-надолу в техническата оферта за „Застрахователно обезщетение” е 

посочено: 

„-  за медицински разноски, вследствие злополука или акутно заболяване – 

действително извършени разходи, лимитирани до определена сума, но не по-

малко от 5 000 лв.; 
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- за разноски за репатриране, вследствие злополука или акутно заболяване 

– действително извършени разходи, лимитирани до определена сума, но не по-

малко от 5 000 лв.; 

Следователно, в представената техническа оферта, участникът е посочил 

два различни начина за определяне на застрахователно обезщетение, 

различаващи се един от друг. В единия случай същото е определено в размер до 

5 000 лв., а в другия – не по-малко от 5 000 лв. В Техническата спецификация 

към публичната покана за обособена позиция № 1 „Злополука на гости на 

хотели” е посочено, че застрахователното обезщетение е: 

„... 

 -  за медицински разноски, вследствие злополука или акутно заболяване – 

действително извършени разходи, лимитирани до определена сума, но не по-

малко от 5 000 лв.; 

- за разноски за репатриране, вследствие злополука или акутно заболяване 

– действително извършени разходи, лимитирани до определена сума, но не по-

малко от 5 000 лв.” 

В представените от участника „Общи условия на „Застраховка на туристи 

на територията на Република България” е посочено, че по смисъла на същите 

„Застрахован е: 

- физическо лице на възраст до 74 години, което сключва застраховка по 

настоящите общи условия или в полза на което е сключена такава застраховка. 

За лица над тази възрастова граница може да се сключи застраховка при 

заплащане на завишена премия.”. 

В Техническата спецификация към публичната покана за Обособена 

позиция № 1 Застраховка “Злополука на гости на хотели” е посочено, че 

застраховката е за гостите, отседнали в хотелите и военно-почивните домове, 

управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, на територията на 

Р. България. В Техническата спецификация не е посочено, че гостите на хотели 

над 74 г. не подлежат на застраховане. Следва да се има предвид, че общите 

условия на изпълнителя са неразделна част от проекта на договор – Приложение 

№ 6.1. към Публичната покана.  

Предвид това, че в Техническата оферта на ЗАД „Булстрад Виена 

Иншурънс Груп”, същият е посочил два различни начина за определяне на 

застрахователно обезщетение различаващи се едни от друг, както и че в 

представените Общи условия на „Застраховка на туристи на територията 

на Република България” е посочено, че застрахован е физическо лице на 

възраст до 74 години,  комисията прие, че офертата на същия не отговаря 

на изискванията на Възложителя за 1-ва обособена позиция „Застраховка 

„Злополука на гости на хотели” и не я допуска до оценяване. Предвид 

горната констатация, на основание чл. 40, ал. 8 ,т. 2 от  Вътрешните 

правила за планиране и организация на провеждането на процедурите за 

възлагане на обществени поръчки от ИА “Военни клубове и военно-почивно 

дело”, контрол на изпълнението на сключените договори за обществени 

поръчки и поддържането на профила на купувача, комисията предлага 

участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената 
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поръчка за 1-ва обособена позиция „Застраховка „Злополука гости на 

хотели”. 

По обособена позиция № 2: 

При разглеждане на офертата на участника по 2-ра обособена позиция, 

комисията констатира, че същата отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

 С това заседанието на комисията беше закрито, като следващото беше 

насрочено за 12.03.2016 година.  

 На 12.03.2016 г., комисия определена със Заповед № 190/02.03.2016 г. на 

изпълнителния директор, продължи своята работа. 

 

4. Участникът „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” 

АД е представил оферта с вх. № 2045/01.03.2016 г. за 1-ва, 2-ра и 3-та обособени 

позиции, при разглеждането на която комисията констатира следното: 

По обособена позиция  № 1: 

В Техническата оферта за изпълнение на поръчката по обособена позиция 

№ 1 “Застраховка „Злополука на гости на хотели”, е посочено следното 

застрахователно обезщетение: 

„... 

- за медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване  –

действително извършени разходи в размер до  5 000 лева; 

-  за разноските за репатриране вследствие злополука или акутно 

заболяване - действително извършени разходи в размер до  5 000 лева; 

В Техническата спецификация към публичната покана, за обособена 

позиция № 1 „Злополука на гости на хотели” е посочено, че застрахователното 

обезщетение е: 

„... 

-  за медицински разноски, вследствие злополука или акутно заболяване – 

действително извършени разходи, лимитирани до определена сума, но не по-

малко от 5 000 лв.; 

- за разноски за репатриране, вследствие злополука или акутно заболяване 

– действително извършени разходи, лимитирани до определена сума, но не по-

малко от 5 000 лв.”. 

В т. 1 от представените от участника “Общи Условия Комбинирана 

Туристическа Застраховка” е посочено, че “Евроинс” АД застрахова по тези 

общи условия, лица на възраст над 1 година при престоя им в средствата за 

подслон /ако не е договорено друго/ на територията на                    Р. България. В 

техническото предложение за изпълнение на поръчката и в техническата оферта 

на участника за 1-ва обособена позиция не е посочено друго. В Техническата 

спецификация към публичната покана за Обособена позиция № 1 Застраховка 

“Злополука на гости на хотели” е посочено, че застраховката е за гостите, 

отседнали в хотелите и военно-почивните домове, управлявани от ИА “Военни 

клубове и военно-почивно дело”, на територията на Р. България. В Техническата 

спецификация не е посочено, че гостите на хотели до 1 г. не подлежат на 

застраховане. Следва да се има предвид, че общите условия на изпълнителя са 
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неразделна част от проекта на договор – Приложение № 6.1. към Публичната 

покана.  

Предвид това, че в техническата оферта, представена от 

„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД, застрахователното 

обезщетение за медицински разноски вследствие на злополука или акутно 

заболяване и за репатриране вследствие злополука или акутно заболяване не 

отговаря на изискванията на възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, както и че в т. 1 от представените от участника “Общи 

Условия Комбинирана туристическа Застраховка” е посочено, че обект на 

застраховката са лица на възраст над 1 година при престоя им в 

средствата за подслон, комисията прие, че офертата на същия за 1-ва 

обособена позиция “Злополука на гости на хотели”, не отговаря на 

изискванията на Възложителя и не я допуска до оценяване. Предвид горната 

констатация, на основание чл. 40, ал. 8, т. 2 от  Вътрешните правила за 

планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на 

обществени поръчки от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, 

контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и 

поддържането на профила на купувача, комисията предлага участникът да 

бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка за 

обособена позиция № 1  „Застраховка “Злополука на гости на хотели”. 

 

По обособена позиция № 2: 

В Техническата оферта на участника за изпълнение на обособена позиция 

№ 2 “Групова застраховка „Злополука на деца” е посочено следното 

застрахователно обезщетение: 

„... 

-  за медицински разноски вследствие злополука и/или акутно заболяване  

– възстановяват се действително извършените медицински разходи в размер до  

10% от застрахователната сума или 300 лева; 

- за репатриране вследствие злополука и/или акутно заболяване – 

възстановяват се действително извършени разходи в размер до 10% от 

застрахователната сума или до 300 лева”; 

В Техническата спецификация към публичната покана за обособена 

позиция № 2 “Групова застраховка “Злополука” на деца” е посочено:  

“ Застрахователно обезщетение: 

 ...... 

- за медицински разноски вследствие злополука и/или акутно заболяване – 

действително извършените разходи, лимитирани до определен процент от 

застрахователната сума, но не по-малко от 10%; 

- за репатриране, вследствие злополука и/или акутно заболяване - 

действително извършените разходи, лимитирани до определен процент от 

застрахователната сума, но не по-малко от 10 %”. 

Предвид това, че в техническата оферта, представена от 

„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД, застрахователното 

обезщетение за медицински разноски вследствие на злополука и/или акутно 



8 

 

заболяване и за репатриране, вследствие злополука и/или акутно заболяване 

не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, комисията прие, че офертата на същия за 2-ра обособена 

позиция “Групова застраховка „Злополука на деца”, не отговаря на 

изискванията на Възложителя и не я допуска до оценяване. Предвид горната 

констатация, на основание чл. 40, ал. 8, т. 2 от  Вътрешните правила за 

планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на 

обществени поръчки от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, 

контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и 

поддържането на профила на купувача, комисията предлага участникът да 

бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка за 

обособена позиция № 2 “Групова застраховка „Злополука на деца”. 

 

По обособена позиция № 3: 

Към Техническото предложение за изпълнение на поръчка – Приложение 

№ 3 за обособена позиция № 3 Застраховка “Отговорност на туроператора” не е 

приложен “Проект на застрахователна полица”. Съгласно т. 9 от раздел 

“Допълнителна информация” на Публична покана с изх. № 3709/19.02.2016 г., 

офертата задължително съдържа „Техническото предложение за изпълнение на 

поръчката – в оригинал – попълнено, подписано и подпечатано Приложение № 3 

и приложен към него проект на застрахователна полица, придружена от общите 

условия на съответната застраховка и с евентуални преференциални условия, 

както и “Техническа оферта”, представляваща пълно и детайлно описание на 

реда и начина на изпълнение на поръчката. Варианти на предложения в офертата 

не се приемат”. 

 Предвид това, че участникът „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 

ЕВРОИНС” АД не е приложил проект на застрахователна полица за 

Застраховка “Отговорност на туроператора”, комисията прие, че 

офертата на същия за 3-та обособена позиция Застраховка “Отговорност 

на туроператора”, не отговаря на изискванията на Възложителя и не я 

допуска до оценяване. Предвид горната констатация, на основание чл. 40, ал. 

8, т. 1 и т. 2 от  Вътрешните правила за планиране и организация на 

провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки от ИА 

“Военни клубове и военно-почивно дело”, контрол на изпълнението на 

сключените договори за обществени поръчки и поддържането на профила 

на купувача, комисията предлага участникът да бъде отстранен от по-

нататъшно участие в обществената поръчка за 3-та обособена позиция 

„Застраховка “Отговорност на туроператора”. 

 

5. Участникът ЗК “ЛЕВ ИНС” АД е представил оферта с вх.                         

№  2051/01.03.2016 г. за 1-ва, 2-ра и 3-та обособени позиции, при разглеждането 

на която комисията констатира следното: 

По обособена позиция № 1: 

Към Техническото предложение за изпълнение на поръчката – 

Приложение № 3 са приложени “Общи условия по застраховка „Помощ при 
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пътуване”. В т. 3.1. на Раздел ІІІ „Обекти на застрахователна защита” е посочено, 

че обекти на застрахователна защита са здравето и живота на застрахованите 

лица на възраст от 3 до 65 навършени години, а за лицата под и над посочената 

възраст – само по утежнен риск, договорен по Специални условия и тарифи на 

Застрахователя. В приложените “Специални условия на Застраховка “Гости на 

хотели”, в т.3.1 на раздел ІІІ. “Обекти на застрахователна защита” е посочено, че 

обекти на застрахователна защита са застраховани лица над 3 годишна възраст. 

В Техническата спецификация към публичната покана за Обособена позиция           

№ 1 Застраховка “Злополука на гости на хотели” е посочено, че застраховката е 

за гостите, отседнали в хотелите и военно-почивните домове, управлявани от ИА 

“Военни клубове и военно-почивно дело”, на територията на Р. България. В 

Техническата спецификация не е посочено, че гостите на хотели до 3 годишна 

възраст не подлежат на застраховане. Следва да се има предвид, че общите 

условия на изпълнителя са неразделна част от проекта на договор – Приложение 

№ 6.1. към Публичната покана.  

Предвид това, че в т.3.1. на Раздел ІII “Обекти на застрахователна 

защита” от представените от участника ЗК “ЛЕВ ИНС” АД „Специални 

условия на застраховка „Гости на хотели” е посочено, че че обекти на 

застрахователна защита са застраховани лица над 3 годишна възраст, 

комисията прие, че офертата на същия за 1-ва обособена позиция 

“Злополука на гости на хотели”, не отговаря на изискванията на 

Възложителя и не я допуска до оценяване. Предвид горната констатация, 

на основание чл. 40, ал. 8, т. 2 от  Вътрешните правила за планиране и 

организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени 

поръчки от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, контрол на 

изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и 

поддържането на профила на купувача, комисията предлага участникът да 

бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка за 

обособена позиция № 1 „Застраховка “Злополука на гости на хотели”. 

 

По обособена позиция № 2: 

Към Техническото предложение за изпълнение на поръчката – 

Приложение № 3 са приложени “Общи условия за застраховки „Злополука”. В т. 

1.1. на Раздел VІ „Видове застраховки” на същите е посочено, че застрахователят 

сключва застраховки по общите условия за лица на възраст от 14 години до 

такива, че при изтичане срока на застраховката да не надвишават 70 години, ако 

се застраховат за рискове само вследствие на злополука и 65 години, ако се 

застраховат за рискове вследствие на заболяване и злополука. В Техническата 

спецификация към публчината покана за Обособена позиция № 2 “Групова 

застраховка “Злополука” на деца” е посочено, че предмет на застраховката е 

групова застраховка “Злополука на деца”, които ще летуват в база на ИА 

“Военни клубове и военно-почивно дело. В Техническата спецификация не е 

посочено, че децата са на възраст над 14 години. Следва да се има предвид, че 

общите условия на изпълнителя са неразделна част от проекта на договор – 

Приложение № 6.1. към Публичната покана.  
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Предвид това, че в т. 1.1. на Раздел VI „Видове застраховки” от 

представените от участника ЗК “ЛЕВ ИНС” АД “Общи условия за 

застраховки „Злополука” е посочено, че застрахователят сключва 

застраховки по общите условия за лица на възраст от 14 години до такива, 

че при изтичане срока на застраховката да не надвишават 70 години, 

комисията прие, че офертата на същия за 2-ра обособена позиция Групова 

застраховка “Злополука на деца”, не отговаря на изискванията на 

Възложителя и не я допуска до оценяване. Предвид горната констатация, 

на основание чл. 40, ал. 8, т. 2 от  Вътрешните правила за планиране и 

организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени 

поръчки от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, контрол на 

изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и 

поддържането на профила на купувача, комисията предлага участникът да 

бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка за 

обособена позиция № 2 “Групова застраховка „Злополука на деца”. 

По обособена позиция № 3: 

При разглеждане на офертата на участника по 3-та обособена позиция, 

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”. 

 

1. По обособена позиция № 1 „Застраховка „Злополука на гости на 

хотели”: Комисията не класира оферти по 1-ва обособена позиция „Застраховка 

„Злополука гости на хотели”. 

 

2. По обособена позиция № 2 “Групова застраховка “Злополука” на 

деца”: 

 

2.1. Участникът ЗАД „ОЗК - Застраховане” АД е предложил цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 0,33 (тридесет и три стотинки) лв. без ДДС 

с 2 % данък по ЗДЗП, за едно лице за един ден. 

 

2.2. Участникът ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”  е предложил 

цена за изпълнение на поръчката в размер на 0,20 (двадесет стотинки) лв. без 

ДДС с 2 % данък по ЗДЗП, за едно лице за един ден. 

 

3. По обособена позиция № 3 “Застраховка „Отговорност на 

туроператора”: 

 

3.1.Участникът ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД е предложил цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 1 122,00 (хиляда сто двадесет и два) лв. 

без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП. 
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3.2.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. 

  

IV. Класиране на офертите: 

1. По обособена позиция № 1 „Застраховка „Злополука на гости на 

хотели”: Комисията не предлага на възложителя за 1-ва обособена позиция 

„Застраховка „Злополука на гости на хотели” да бъде избран изпълнител. 

2. Обособена позиция № 2 “Застраховка “Групова застраховка „Злополука” 

на деца”:  
 

 

№ КАНДИДАТ ЦЕНА без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП 

1. 
ЗАД “Булстрад Виена 

Иншурънс Груп” 
0,20 лв. 

2. 
ЗАД “ОЗК - 

Застраховане” АД 
0, 33 лв. 

 

3. Обособена позиция № 3: 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”  
1 122,00 лв. 

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

публикуване на публична покана 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 „Злополука на гости на 

хотели”: Комисията предлага на възложителя за 1-ва обособена позиция 

„Застраховка „Злополука на гости на хотели” да не бъде избран изпълнител. 

По обособена позиция № 2: Застраховка “Групова застраховка „Злополука” 

на деца” - класираният на първо място участник –  ЗАД “Булстрад Виена 

Иншурънс Груп” с подадена оферта с вх. № 2036/01.03.2016 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 № 3: Застраховка „Отговорност на туроператора” - 

класираният на първо място участник –  ЗК “ЛЕВ ИНС” АД с подадена оферта 

с вх. № 2051/01.03.2016 г. с предложена цена: 867,00 (осемстотин шестдесет и 

седем) лв. без ДДС с 2 % данък по ЗДЗП. 
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Комисията проведе 2 (две) заседания – на 02.03.2016 г. и на 12.03.2016 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/ 

     

Членове: 

Сребрина Данова /П/     

Елена Трайкова /П/     


