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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-05-183/07.05.2020 г. 
 
 

ПРОТОКОЛ № 4 (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, 07.05.2020 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, 
гр.Сливен, комисия в състав: 

Председател: инж. Михаил Михаилов – зам.-директор на ЦУ на ЮИДП; 
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 и действащото 
българско законодателство, изискванията на възложителя и условията за провеждане на 
процедурата, съгласно документацията за участие. 

Настоящото заседание е във връзка с установена от комисията техническа грешка, 
която е допусната при изготвяне на протокол № 3/28.04.2020 г., във връзка с 
разглеждане на ценовите предложения на участниците, съответно приложени в 
опаковките „Предлагани ценови параметри” за всяка от позициите, и тяхното 
класиране, съгласно критерият за възлагане. 

Техническата грешка е допусната в протоколно решение № 2 – за позиция № 3, 
относно класиране на участниците, според ценовото им предложение за поръчката с 
предмет: 

„Групова застраховка „Трудова злополука” за служителите на ЦУ на ЮИДП 
и териториалните му поделения съгласно Наредба за задължително застраховане 
на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“ и чл. 192, ал. 1 от 
Закона за горите” за общо 1 550 /хиляда петстотин и петдесет/ бр. служители на ЦУ 
и ТП на ЮИДП”. 

Съгласно изписаното класиране в протоколно решение № 2 – за позиция № 3 от 
протокол № 3/28.04.2020 година, погрешно е записан и публикуван текст със следното 
съдържание: 

„Предвид горепосоченото, комисията, за позиция № 3, единодушно взе следното 
решение: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2 – ЗА ПОЗИЦИЯ № 3: 
Предвид фактите и обстоятелствата за позиция № 3, с оглед на критерия за 

възлагане на услугата, комисията прави следното класиране за позиция № 3: 
На първо място класира: 
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Участник № 2: „Застрахователно дружество ОЗОК Инс” АД с предлагана 
обща цена за изпълнение на услугата в размер на 9 563,50 лева (девет хиляди 
петстотин шестдесет и три лева и петдесет стотинки), без ДДС. 

На второ място класира: 
Участник № 5: „Дженерали Застраховане” АД с предлагана обща цена за 

изпълнение на услугата в размер на 7 192,00 лева (седем хиляди сто деветдесет и два 
лева и нула стотинки), без ДДС.”. 

С оглед на фактите и обстоятелствата – непротиворечиво материализирани в 
числовото изражение на ценовите предложения, и материалната доказателствена сила 
на удостоверителното изявление на всеки от участниците в ценовите им оферти – в 
качеството им на издатели на оригиналните документи, за всеки един от тях, комисията 
прави поправка на текста на протоколно решение № 2 – за позиция № 3 от протокол 
№3/28.04.2020 година, като след настоящата поправка, същият текст придобива 
следната нова редакция: 

„Предвид горепосоченото, комисията, за позиция № 3, единодушно взе следното 
решение: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2 – ЗА ПОЗИЦИЯ № 3: 
Предвид фактите и обстоятелствата за позиция № 3, с оглед на критерия за 

възлагане на услугата, комисията прави следното класиране за позиция № 3: 
На първо място класира: 
Участник № 5: „Дженерали Застраховане” АД с предлагана обща цена за 

изпълнение на услугата в размер на 7 192,00 лева (седем хиляди сто деветдесет и два 
лева и нула стотинки), без ДДС.”. 

На второ място класира: 
Участник № 2: „Застрахователно дружество ОЗОК Инс” АД с предлагана 

обща цена за изпълнение на услугата в размер на 9 563,50 лева (девет хиляди 
петстотин шестдесет и три лева и петдесет стотинки), без ДДС.”. 

С това заседанието на комисията на този етап от нейната работа приключи в 10,10 
часа на 07.05.2020 година. 

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

Настоящият протокол се състои от 2 (две) 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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