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Адрес:  гр.Велики Преслав, ПК 9850, ул.”Симеон Велики” №10,тел.0538/42106,email: dgs.preslav@dpshumen.bg 

 
ПРОТОКОЛ № 1 
 

За разглеждане на документите за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор 

Настоящият протокол е изготвен от комисия, назначена със Заповед №130 от 20 апр 
2022 (ср), на Директора на ТП "ДГС Преслав" по Събиране на оферти с обява за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ 
НА РАБОТЕЩИТЕ В ТП „ДГС ПРЕСЛАВ” за срок от една година по обособени 
позиции, както следва:  
ПОЗИЦИЯ №1: Застраховка „Живот и злополука” съгласно чл.192 от Закона за 
горите на служителите, изпълняващи функции по опазване на горските територии;  
ПОЗИЦИЯ №2: Застраховка по Наредбата за задължително застраховане на 
работниците и служителите за риска „Трудова злополука” при заявени бройки 
правоимащи служители,съгласно приложен списък;  
ПОЗИЦИЯ №3: Застраховка „Гражданска отговорност на служителите, изпълняващи 
функции по опазване на горските територии при носене и употреба на оръжие, 
съгласно чл.94 ал.2 от ЗОБВВПИ”. 
 

Обществената поръчка е обявена с Решение №F219191/05.04.2022г. на Директора на 
ТП "ДГС Преслав" 
 

На основание чл.36, ал.1 от ЗОП решението за откриване на процедурата и 
обявлението за обществената поръчка са публикувани в Регистъра на обществените 
поръчки под уникален номер: 02711-2022-0063.  
 

На 20.04.2022 г.  комисията в състав: 
Председател на оценителната комисия 
Гергана Димитрова -оператор въвеждане на данни при ТП „ДГС Преслав”; 
 

Членове на оценителната комисия: 
1. Генчо Игнатов -лесничей при ТП ДГС „Преслав” 
2. Христо Христов- счетоводител при ТП ДГС „Преслав” 
пристъпи към отваряне и разглеждане на получените оферти по следните 
обособени позиции: 

 Обособена позиция 1: ПОЗИЦИЯ №1: Застраховка „Живот и злополука” 
съгласно чл.192 от Закона за горите на служителите, изпълняващи функции по 
опазване на горските територии; 

 Обособена позиция 2: ПОЗИЦИЯ №2: Застраховка по Наредбата за 
задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова 
злополука” при заявени бройки правоимащи служители,съгласно приложен списък; 

 Обособена позиция 3:  ПОЗИЦИЯ №3: Застраховка „Гражданска отговорност на 
служителите, изпълняващи функции по опазване на горските територии при носене 
и употреба на оръжие, съгласно чл.94 ал.2 от ЗОБВВПИ“ 

 

До крайния срок за получаване на оферти 18 апр 2022 (пон), 23:59 в платформата са 
постъпили оферти от следните участници: 
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1. OF793096 ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД 
Подадена от ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД 
Обособена позиция 1 Подадена на 15 апр 2022 (пет), 11:26:57 
Обособена позиция 2 Подадена на 15 апр 2022 (пет), 11:26:57 
 

2. OF792832 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО 
"БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД 
Подадена от ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО 
"БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД 
Обособена позиция 3 Подадена на 18 апр 2022 (пон), 10:25:44 
 

След узнаване на участниците, на основание чл.51, ал.8 от ППЗОП членовете на 
комисията подписаха декларации за липса на конфликт на интереси по чл.103, ал.2 
от ЗОП. 
 

До крайния срок за декриптиране на подадените Оферти: 20 апр 2022 (ср), 10:00, 
следните участници са декриптирали офертите си: 
 

1. OF793096 ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД 
Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2 - Участникът е декриптирал 
заявлението/офертата на: 19 апр 2022 (вт), 9:12:39 
 

2.OF792832 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО 
"БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД  
Обособена позиция 3 - Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 19 апр 
2022 (вт), 8:24:32 
 

Председателят на комисията декриптира и отвори получените и декриптирани от 
участниците оферти за съответната обособена позиция, както следва: 
 

1. OF793096 ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД 
Обособена позиция 1 Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от 
председателя на оценителната комисия на: 20 апр 2022 (ср), 10:02:12; 
Обособена позиция 2 Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от 
председателя на оценителната комисия на: 20 апр 2022 (ср), 10:02:18 
2. OF792832 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО 
"БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД                                                                                
Обособена позиция 3 Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от 
председателя на оценителната комисия на: 20 апр 2022 (ср), 10:02:24 
 

Председателят на комисията оповести съдържанието на получените оферти, както 
следва: 
1. OF793096 ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД- представили изискуемите документи 
за личностно състояние и критерии за подбор, Техническо предложение и Ценово 
предложение за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2; 
 
2.OF792832 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО 
"БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД- представил изискуемите документи за 
личностно състояние и критерии за подбор, Техническо предложение и Ценово 
предложение за Обособена позиция 3. 
 

Комисията разгледа представените документи по чл.39, ал.3 от ППЗОП за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя, в резултат на което установи следните обстоятелства: 
 

За участник №1 OF793096 ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД, участващ за 
Позиция №1 
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- Комисията прегледа попълнените и подписани електронно от участника ЕЕДОП, 
приложени от всички лица със статут, който им позволява да влияят пряко на 
дейността на дружеството. С оглед направената справка от комисията в Търговския 
регистър към Агенция по вписванията се установи, че ЕЕДОП е надлежно попълнен 
и подписан от всички лица поотделно, участващи в Надзорния и Управителен съвет 
на дружеството, както и от лицето упълномощено чрез нотариално заверено 
пълномощно да представлява дружеството, при което не бяха констатирани 
несъответствия с изискванията към личното му състояние и критериите за подбор, 
заложени от Възложителя. Комисията установи съответствие на участника с 
минималните изисквания, поставени в част IV: Критерии за подбор на ЕЕДОП, 
раздел „В: Технически и професионални способности” - участникът е извършил 
услуги от конкретния вид през последните три години и е посочил стойност, 
начална и крайна дата и получател. 
- Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение по образец,  
надлежно попълнено съгласие с всички изисквания и условия поставени от 
Възложителя.  След като разгледа Предложението за изпълнение на участника, 
комисията констатира, че същото отговаря на изискванията на Възложителя. 
- Комисията пристъпи към разглеждане на Ценовото предложение на поръчката. 
Участникът предлага за Позиция №1 за която участва, обща цена  за услугата в 
размер на 1147,04 лв. (хиляда сто четиридесет и седем лева и четири стотинки), 
без включено ДДС, за правоимащите служители при средна  брутна работна заплата 
в размер на 1627,85 лв. при 27 правоимащи служители. Ценовото предложение, не 
надвишава максималната прогнозна стойност на застрахователната премия до 
1210,00 лева без включено ДДС. Ценовото предложение е изготвено по заложения от 
Възложителя образец и подадено от упълномощения представител на дружеството. 
 

За участник №1 OF793096 ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД, участващ за 
Позиция №2 
- Комисията прегледа попълнените и подписани електронно от участника ЕЕДОП, 
приложени от всички лица със статут, който им позволява да влияят пряко на 
дейността на дружеството. С оглед направената справка от комисията в Търговския 
регистър към Агенция по вписванията се установи, че ЕЕДОП е надлежно попълнен 
и подписан от всички лица поотделно, участващи в Надзорния и Управителния 
съвет на дружеството, както и от лицето упълномощено чрез нотариално заверено 
пълномощно да представлява дружеството,  при което не бяха констатирани 
несъответствия с изискванията към личното му състояние и критериите за подбор, 
заложени от Възложителя. Комисията установи съответствие на участника с 
минималните изисквания, поставени в част IV: Критерии за подбор на ЕЕДОП, 
раздел „В: Технически и професионални способности”- участникът е извършил 
услуги от конкретния вид през последните три години и е посочил стойност, 
начална и крайна дата и получател. 
- Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение по образец,  
надлежно попълнено съгласие с всички изисквания и условия поставени от 
Възложителя.  След като разгледа Предложението за изпълнение на участника, 
комисията констатира, че същото отговаря на изискванията на Възложителя. 
- Комисията пристъпи към разглеждане на Ценовото предложение на поръчката. 
Участникът предлага за Позиция №2 за която участва, обща цена  за услугата в 
размер на 271,69 лв. (двеста седемдесет и един лева и шестдесет и девет 
стотинки), без включено ДДС, за правоимащите служители при средна  брутна 
работна заплата в размер на 1510,00 лв. при 14 правоимащи служители. Ценовото 
предложение,не надвишава максималната прогнозна стойност на застрахователната  
премия до 350,00 лева, без включено ДДС. Ценовото предложение е изготвено по 
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заложения от Възложителя образец и подадено от упълномощения представител на 
дружеството. 
 

За участник №2  OF792832 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО 
ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД, участващ за Позиция 
№3  
- Комисията прегледа попълнените и подписани електронно от участника ЕЕДОП, 
приложени от всички лица със статут, който им позволява да влияят пряко на 
дейността на дружеството. С оглед направената справка от комисията в Търговския 
регистър към Агенция по вписванията се установи, че ЕЕДОП е надлежно попълнен 
и подписан от всички лица поотделно, участващи в Надзорния и Управителния 
съвет на дружеството, както и от лицето упълномощено чрез нотариално заверено 
пълномощно да представлява дружеството,  при което не бяха констатирани 
несъответствия с изискванията към личното му състояние и критериите за подбор, 
заложени от Възложителя. Комисията установи съответствие на участника с 
минималните изисквания, поставени в част IV: Критерии за подбор на ЕЕДОП, 
раздел „В: Технически и професионални способности”- участникът е извършил 
услуги от конкретния вид през последните три години и е посочил стойност, 
начална и крайна дата и получател. 
- Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение по образец,  
надлежно попълнено съгласие с всички изисквания и условия поставени от 
Възложителя.  След като разгледа Предложението за изпълнение на участника, 
комисията констатира, че същото отговаря на изискванията на Възложителя. 
- Комисията пристъпи към разглеждане на Ценовото предложение на поръчката. 
Участникът предлага за Позиция №3 за която участва, обща цена  за услугата в 
размер на 440,00лв. (четиристотин и четиридесет лева), без включено ДДС, за 
правоимащите работници и служители при 14 правоимащи служители. Ценовото 
предложение, е максималната прогнозна стойност на застрахователната премия до 
440,00 лева, без включено ДДС. Ценовото предложение е изготвено по заложения от 
Възложителя образец и подадено от упълномощения представител на дружеството. 
 

Комисията пристъпи към класиране на участниците предвид горните констатации и 
съгласно определения от възложителя критерий за оценка „най-ниска цена”, 
комисията класира за обществена поръчка с услуга и предмет: 
„ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В ТП „ДГС ПРЕСЛАВ”  по 
обособени позиции, както следва: 
 

ЗА ПОЗИЦИЯ №1 
Първо място- Участник №1- OF793096 ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД с 
предложена обща цена  за услугата в размер на 1147,04 лв., без включено ДДС. 
Няма класиран на второ място участник поради липса на подадени други 
оферти в ЦАИС ЕОП в рамките на срока, посочен в обявлението за откриване на 
процедурата. 
Комисията ПРЕДЛАГА на Възложителя да  сключи договор за услугата  по 
настоящата позиция с предмет: Застраховка „Живот и злополука” съгласно 
чл.192 от Закона  за горите на служителите, изпълняващи функции по 
опазване на горските територии” с класирания на първо място участник ДЗИ - 
ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД представлявано от  Владимир Вергилов  Джелепов, в 
качеството му на Началник отдел към дирекция "Корпоративно и 
специализирано застраховане"; 
 

ЗА ПОЗИЦИЯ №2 
Първо място - Участник №1- OF793096  ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД с 
предложена обща цена  за услугата в размер на 271,69 лв., без включено ДДС. 
Няма класиран на второ място участник поради липса на подадени други 
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оферти в ЦАИС ЕОП в рамките на срока, посочен в обявлението за откриване на  
процедурата. 
Комисията ПРЕДЛАГА на Възложителя да  сключи договор за услугата  по 
настоящата позиция  с предмет: Застраховка по Наредбата за задължително 
застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука” 
при заявени бройки правоимащи  служители, съгласно приложен списък”  с 
класирания на първо място участник ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД  
представлявано от  Владимир Вергилов Джелепов, в качеството му на 
Началник отдел към дирекция "Корпоративно и специализирано 
застраховане"; 
 

ЗА ПОЗИЦИЯ №3 
Първо място- Участник №2- OF792832 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО 
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД с 
предложена обща цена  за услугата в размер на 440,00 лева, без включено ДДС.  
Няма класиран на второ място участник поради липса на подадени други 
оферти в ЦАИС ЕОП в рамките на срока, посочен в обявлението за откриване на 
процедурата. 
Комисията ПРЕДЛАГА на Възложителя да  сключи договор за услугата  по 
настоящата позиция с предмет: Застраховка „Гражданска отговорност на 
служителите, изпълняващи функции по опазване на горските територии при 
носене и употреба на оръжие, съгласно чл.94 ал.2 от ЗОБВВПИ „ с класирания на 
първо място участник ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО 
ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД представлявано от  
Пламен Ангелов Шинов, в качеството му на Изпълнителен директор и член на 
управителен съвет. 
 
Комисията констатира, че не е налице необходимост от вземане на други решения в 
изпълнение на изискванията на ЗОП и ППЗОП. 
 

Комисията закри заседанието си и чрез нейният председател предаде настоящия 
протокол и цялата документация на Възложителя. 
 
Настоящият протокол съдържа 5 (пет) страници и се подписа от всички членове на 
комисията. 
 
КОМИСИЯ: 
Председател на оценителната комисия 
Гергана Димитрова…../П/……чл.59 от ЗЗЛД 
 
Членове на оценителната комисия: 
1. Генчо Игнатов…../П/……чл.59 от ЗЗЛД 
2. Христо Христов…../П/……чл.59 от ЗЗЛД 
 


