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ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СЛИВЕН 
    8800 Сливен, ул.”Орешака” № 15 а, тел. 044/62 29 21, факс 044/62.20 77 

 
 

Вх. № ПО-05-146/31.03.2020 г. 
 

ПРОТОКОЛ № 2 (препис) 
от дейността на комисия, назначена със заповед № РД-10-96/06.03.2020 г., за 

разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на движимо и 
недвижимо имущество, застраховане на служители на Югоизточно държавно 
предприятие” ДП гр. Сливен – ЦУ и териториалните му поделения, за срок от 3 
години по обособени позиции”, открита с решение № РД-10-22/28.01.2020 г. на 
директора на ЮИДП ДП. 

Днес, 27.03.2020 год., в 10,00 часа, в град Сливен, в административната сграда на 
ЮИДП ДП, заседателната зала, се проведе заседание на назначената със заповед № РД-
10-96/06.03.2020 г. на директора на „Югоизточно държавно предприятие" ДП, комисия 
в състав: 

Председател: инж. Михаил Михаилов – зам.-директор на ЮИДП ДП, 
Членове: 
1. Галина Попова – началник отдел „ПДАОЧР” в ЦУ на ЮИДП ДП; 
2. Светлана Драгиева – юрисконсулт в ЦУ на ЮИДП ДП; 
3. Динко Илчев – юрисконсулт в ЦУ на ЮИДП ДП; 
4. Петранка Петрова – зам. гл. счетоводител в ЦУ на ЮИДП ДП. 
Присъстваха всички редовни членове. Съобщено бе, че за провеждане на 

откритата процедура са валидни разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, изискванията на 
възложителя и условията за провеждане на процедурата, съгласно документацията за 
участие. 

Комисията продължава своята работа в настоящото заседание, което е закрито и е 
ТРЕТО по ред. Заседанието е за разглеждане на допълнително представените от 
кандидатите документи, на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, във връзка с решение 
№2 от протокол № 1/06.03.2020 г. от работата на същата комисия, относно 
„...установените липси, непълноти и/или несъответствия на информацията или 
нередовност на офертата на кандидатите, както и необходимостта от 
допълнителни разяснения на основание и в изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал. 9, 
във връзка с ал. 8 от ППЗОП...”. Комисията е определила срок до пет (5) работни дни 
за всеки от кандидатите, считано от датата на получаване на настоящия протокол. 
Съгласно данните от известие за доставка, съпроводителното писмо, ведно с протокола, 
е получено на 16.03.2020 година за петима от кандидатите, включително за „Дженерали 
Застраховане” АД и „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД – от които са изисквани 
допълнителни документи, и за един кандидат е получено на 19.03.2020 година. 

Срокът, до който следва „Дженерали Застраховане” АД и „ДЗИ-Общо 
застраховане” ЕАД да представят своите допълнителни документи, е 23.03.2020 година. 

Сроковете и от двете дружества са спазени, както следва: 
- за „Дженерали Застраховане” АД – регистрирано в деловодната система и реално 

постъпило в ЦУ на ЮИДП ДП с вх. № ПО-05-133/23.03.2020 година; 
- за „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД – регистрирано в деловодната система и 

реално постъпило в ЦУ на ЮИДП ДП с вх. № ПО-05-127/2//23.03.2020 година. 
Горепосочените кандидати и изискванията към тях са удостоверени в решение№2, 

съответно на стр. 13 от протокол № 1/06.03.2020 г. 
Във връзка с проведено заседание на комисията на 12.03.2020 година, протоколно 

решение № 2, т. 1.1 от протокол № 1/06.03.2020 година и направените анализи и изводи, 
относно представените документи от „Дженерали Застраховане” АД, комисията отчита 
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следното: 
Установена е фактическа грешка, допусната на етап разглеждане на офертите, 

относно критериите за подбор за „Дженерали Застраховане” АД, при разчитане на 
точния декларативен текст в съдържанието на ЕЕДОП. Грешката е установена след 
публикуване на протокол № 1/06.03.20120 година на профила на купувача и изпратен 
до всички кандидати. 

В първоначално представения еЕЕДОП от кандидата, в Част II Информация за 
икономическия оператор, Б: Информация за представителите на икономическия 
оператор #2 и # 3, законните представители на кандидата изрично посочват, че „… 
лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са повече от едно, а именно за членовете на 
Управителния и Надзорния съвет … и за тях няма различие и не са налице 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, както и че 
разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по 
отношение на останалите задължени лица”. 

Съгласно чл. 41, ал. 1 от ППЗОП „Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са 
повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 
т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези 
лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на 
декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица”. 

Така представената информация от кандидата в ЕЕДОП е в хипотезата на чл. 41, 
ал. 1 от ППЗОП. 

Предвид горепосоченото, комисията единодушно взе следното  
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 

1. „Дженерали Застраховане” АД е представил за позиция № 2 и позиция № 3, 
валидно и надлежно подписан еЕЕДОП още при първоначално подаване на своята 
оферта, към дата 05.03.2020 година. Предвид последното и установените факти и 
обстоятелства за дружеството по заявените от същото данни и представена 
информация, съгласно протокол № 1/06.03.2020 година, комисията с настоящото 
решение ИЗМЕНЯ своето протоколно решение № 2, т. 1.1 от протокол № 1/06.03.2020 
година, като същото придобива следната нова редакция: 

„Не се установяват липси на изискуеми документи, непълноти и/или 
несъответствия на информацията или нередовност в офертата на кандидата. 

Извод: Кандидатът изпълнява всички изисквания на възложителя, относно 
критериите за подбор.” 

2. ДОПУСКА „Дженерали Застраховане” АД до следващия етап на процедурата – 
разглеждане и оценка на техническото предложение за изпълнение, съответно за 
позиция № 2 и позиция № 3. 

3. Допълнително представените документи, които са изисквани от комисията, 
съгласно протокол № 1/06.03.2020 година – представени в непрозрачен и с ненарушена 
цялост плик, не се разглеждат и пликът не се отваря, като същите се приобщават към 
процедурната приписка, като неразделна част от нея. 

Комисията премина към разглеждане на допълнително представените документи 
от „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД. 

Съгласно протоколно решение № 2, т. 1.2 от протокол № 1/06.03.2020 година, 
установено е следното: 

Представеният ЕЕДОП е валидно подписан само от едно лице – член на 
Надзорния съвет на дружеството, а останалите лица, посочени в ЕЕДОП съгласно ЗОП 
и във връзка с данните в ТР които също следва да го подпишат, не са сторили това. 
Предвид правно-организираната форма на дружеството и съгласно чл. 40, ал. 2, т. 4, във 
връзка с т. 9, предложение първо от ППЗОП, останалите лица, които следва да 
подпишат ЕЕДОП са останалите членове на Надзорния съвет и членовете на 
Управителния съвет. Неподписаният ЕЕДОП от надлежните лица представлява 
непълнота и нередовност в офертата на кандидата, съгласно ЗОП и ППЗОП 

За да поправи допуснатите непълноти, кандидатът следва да представи валидно 
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подписан ЕЕДОП от всички лица, съгласно чл. 40, ал. 2, т. 4, във връзка с т. 9, 
предложение първо от ППЗОП, във връзка с правно-организираната му правна форма, в 
указания срок. 

След проверка на допълнително представените документи от „ДЗИ-Общо 
застраховане” ЕАД се установи, следното: 

- представен е нов електронно подписан ЕЕДОП, който е валидно и редовно 
подписан от лицата по чл. 40, ал. 2, т. 4, във връзка с т. 9, предложение първо от 
ППЗОП. 

Предвид гореописаните факти и обстоятелства, комисията единодушно взе 
следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2: 
1. „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД е представил валидно и редовно подписан 

ЕЕДОП, съгласно изискванията на чл. 40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП, за което изпълнява 
всички изисквания на възложителя, относно критериите за подбор. 

2. ДОПУСКА „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД до следващия етап на процедурата 
– разглеждане и оценка на техническото предложение за изпълнение, съответно за 
позиция № 2, позиция № 4 и позиция № 5. 

В 10,00 часа на 31.03.2020 година, в административната сграда на ЦУ на ЮИДП 
ДП, комисията се събра на закрито заседание, ЧЕТВЪРТО по ред. Комисията е в 
редовен състав. Заседанието е за разглеждане и оценка на техническите предложения на 
участниците за всяка от позициите, като проверява за тяхното съответствие с 
предварително обявените условия. Поясни се, че възложителят не е предвидил отделни 
показатели по отделните позиции от техническото предложение, които са част от 
показателите за оценка, посредством числово изражение и същите не подлежат на 
самостоятелна оценка. Поставени са предварителни изисквания, относно различни 
параметри, всеки един от значение за фактическо изпълнение на поръчката, от вида на 
заявени данни с обвързващо действие за бъдещо изпълнение, съответно за срок, място и 
начин за изпълнение, относно установяване на застрахователно събитие, начин на 
заплащане, допълнителни застраховки съобразно общите условия – представени от 
съответните участници, максималният финансов ресурс за всяка от позициите и други 
изисквания. 

Предвид горепосоченото, от една страна и критерият за възлагане, от друга 
страна, а именно: в оценката на офертата не са предвидени показатели, които да 
обхващат параметри от техническото предложение на същата за всяка от позициите, се 
обуславя обстоятелството офертите на участниците, в частта им на техническото 
предложение за изпълнение, да не се оценяват, а само ще се извърши проверка за 
съответствие с предварително обявените и одобрени изисквания от възложителя. 
Следователно, оценка на офертите по други показатели, различни от цената за всяка от 
позициите преди етапа за отваряне на ценовите предложения няма да се извършва, 
съгласно чл. 57, ал. 2 от ППЗОП. 

Предвид гореописаните факти, обстоятелства и извършени действия от страна на 
комисията, последната единодушно взе следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 3: 
1. Техническите предложения на всички участници по съответните позиции са 

представени в съответствие с предварително поставените изисквания на възложителя, 
за което ДОПУСКА до етап оценка и класиране на ценовите предложения по 
обособени позиции на следните участници: 

1.1. ЗА ПОЗИЦИЯ № 1: 
- Участник № 3: ЗАД „Булстрад Иншуърънс Груп” АД; 
- Участник № 4: ЗАД „ОЗК – Застраховане” АД. 
1.2. ЗА ПОЗИЦИЯ № 2: 
- Участник № 2: „Застрахователно дружество ОЗОК Инс” АД; 
- Участник № 3: ЗАД „Булстрад Иншуърънс Груп” АД; 
- Участник № 5: „Дженерали Застраховане” АД; 



4 
 

- Участник № 6: „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД. 
1.3. ЗА ПОЗИЦИЯ № 3: 
- Участник № 2: „Застрахователно дружество ОЗОК Инс” АД; 
- Участник № 5: „Дженерали Застраховане” АД. 
1.4. ЗА ПОЗИЦИЯ № 4: 
- Участник № 1: ЗАД „Армеец” АД; 
- Участник № 3: ЗАД „Булстрад Иншуърънс Груп” АД; 
- Участник № 6: „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД. 
1.5. ЗА ПОЗИЦИЯ № 5: 
- Участник № 2: „Застрахователно дружество ОЗОК Инс” АД; 
- Участник № 3: ЗАД „Булстрад Иншуърънс Груп” АД; 
- Участник № 6: „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД. 
2. С оглед на времето през което са проведени заседанията на комисията, във 

връзка с приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година, във връзка 
публикувано на 24 март, 2020 г. Действие на извънредните мерки при възлагане на 
обществени поръчки на сайта на Агенция обществени поръчки и заповед № РД-01-
124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, във връзка със задълженията и 
препоръките за ограничаване риска от разпространението на COVID-19, относно 
спазването на задължителни санитарно-хигиенни изисквания, комисията 
допълнително ще уведоми допуснатите участници по т. 1 от това протоколно 
решение, за мястото, датата и часа за отваряне на ценовите параметри по обособените 
позиции, което съобщение изрично ще се публикува и на профила на купувача към 
електронната преписка на обществената поръчка. 

С това заседанието на комисията на този етап от нейната работа приключи в 11,00 
часа на 31.03.2020 година. 

Няма член на комисията, който да е изразил особено мнение или направил 
самоотвод. 

Настоящият протокол се състои от 4 (четири) страници, подписа се от членовете на 
комисията в един оригинален екземпляр и се съхранява в административната сграда на 
ЦУ на ЮИДП ДП, като неразделна част от процедурната преписка. 

Настоящият протокол се състави и подписа на основание чл. 103, ал. 3, 
предложение първо от ЗОП, като същият се публикува в профила на купувача към 
електронната преписка на процедурата на основание чл. 24, ал. 1 от ППЗОП. При 
публикуването му се спазват разпоредбите на чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 59 от 
ЗЗЛД, към електронната преписка на профила на купувача на адрес: http://www.uidp-
sliven.com/procedures/3880. 

 
 
Комисия: 
 
1. инж. Михаил Михаилов: (п) чл. 37 от ЗОП 

 
 
2. Галина Попова: (п) чл. 37 от ЗОП 

 
 
3. Светлана Драгиева: (п) чл. 37 от ЗОП 

 
 
4. Динко Илчев: (п) чл. 37 от ЗОП 

 
 
5. Петранка Петрова:(п) чл. 37 от ЗОП 
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