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П Р О Т О К О Л 

 

        Днес 11.01.2016г. , комисия назначена със Заповед №13/11.01.2016г. на зам. 

директора на ТП ДЛС Шерба, оправомощен със Заповед №266/08.12.2015г. на 

директора на ТП ДЛС Шерба в състав: 

         Председател: инж.Атанас Атанасов- зам.директор при ТП ДЛС Шерба, 

квалификация лесовъд 

         Членове:1. Валя Стойчева-  ръководител счетоводен отдел   при ТП ДЛС Шерба, 

квалификация икономист 

                        2. Илина Стоянова- юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба, квалификация 

юрист 

          Се събра на заседание от 11.00 часа в административната сграда на ТП ДЛС 

Шерба и проведе процедура, открита чрез Публична покана  по реда на Глава 8а от 

Закона за обществените поръчки , с предмет: „Задължително застраховане за 2016 

година (при еднократно заплащане) на служителите, изпълняващи функции по 

опазване на горските територии в ТП “ДЛС Шерба”, в три обособени позиции, 

както следва: Първа позиция: Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 

от Закона за горите; Втора позиция: Застраховка "Гражданска отговорност 

вследствие съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие" , трета позиция:   

Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за задължително застраховане на 

работниците и служителите за риска  „трудова злополука” при заявени бройки 

правоимащи служители съгласно приложен списък“, открита във връзка със Заповед 

№ 438/30.11.2015г. на директора на СИДП ДП Шумен 

          Присъстваха всички членове на комисията.  

          Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Глава 8”а” от ЗОП .  

          Комисията установи, че са спазени изискванията на чл. 101б от ЗОП и 

възложителят е публикувал публична покана в сайта  на Агенцията по обществени 

поръчки и Профила на купувача. 

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА 

 

      I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието: 

          Комисията определи да разгледа, оцени и класира офертите в две заседания, 

първо открито и второ закрито заседание , при следния дневен ред: 

Открито заседание: 

1.Получаване на представените оферти и подписване на декларации по чл.35, ал.1, 

т.2-4 от ЗОП. 
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         2.Отваряне на получените оферти по реда на постъпването им и съобразно чл.68, 

ал.3 от ЗОП , да обяви ценовите предложения и да предложи по един представител от 

присъстващите участници да подпише техническите и ценови предложения в 

съответствие с чл. 101г, ал.3 от ЗОП , и да извърши проверка за съответствие на 

офертите със списъка към тяк на документите и иинформацията, съдържащи се в 

офертите. 

         Закрито заседание 

         1. Проверка за съответствие на офертата с изискванията на възложителя , относно 

представените от участниците документи , съгласно утвърдените условия и 

изискванията посочени в публичната покана и с техническата спецификация на 

възложителя и финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката. 

        2.Вземане на решение за допускане и/или отстраняване от участие в процедурата 

       3. Оценка и класиране на допуснатите оферти в съответствие с предварително 

обявения критерий- НАЙ-НИСКА ЦЕНА. 

       4.Закриване на заседанието и предаване на протокола отразяващ дейността на 

комисията и цялата документация по поръчката, на възложителя. 

      5.Вземане на други решения по изпълнение изискванията на ЗОП. 

 

  По т.1 от дневния ред на ОТКРИТОТО заседание: 

1. Комисията  констатира, че в определения срок за подаване на оферти -16,00 ч. 

на 08.01.2016г. са постъпили оферти от следните лица: 

 
№ 

по 

ред 

Вх.№ в деловодството Име на участника Час на 

постъпване 

1 №24/06.01.2016г. ЖЗК „Съгласие“ ЕАД ,  ЕИК 

175247407 

12.40 

2 №25/06.01.2016г. „Животозастрахователен 

институт“ АД, ЕИК 

175010739 

13.10 

3 №35/07.01.2016г. ЗАД „Булстрад Виена 

Иншурънс Груп“ , ЕИК 

000694286 

12,00 

4. №48/08.01.2016г. „Дженерали застраховане“ 

АД, ЕИК 030269049 

14.32 

 

На обявената дата , час и място, а именно : 11.01.2016г., 11.00 часа, 

административна сграда на ТП ДЛС Шерба не  е налице присъствие на кандидати 

заявили участие, съответно техни упълномощени представители, включително 

представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с 

нестопанска цел 

 

         Подписани са декларации от всички членове на комисията за обстоятелствата по 

чл. 35, ал. 1, т. 2 -4  от ЗОП . Приложение №2-1, 2-2 и 2-3 към протокола. 

 

По т.2 от дневния ред на ОТКРИТОТО заседание: 

             Комисията отвори офертите по реда на получаването им и констатира, 

следното: 

1.Оферта с вх.№24/06.01.2016г на участника ЖЗК „Съгласие“ ЕАД 

       Първо комисията провери плика с офертата, с оглед неговата  цялост- дали е 

запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост. 



       След проверката  , Комисията  установи че  плика с надпис  „оферта“ на участника 

ЖЗК „Съгласие“ ЕАД  е запечатан , непрозрачен и с ненарушена цялост, след което , 

след което същия бе отворен и бе съобщено съдържанието на приложените документи.  

       Комисията обяви предложената от участника цена, по позиции, както следва: 

       За трета позиция- Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за 

задължително застраховане на работниците и служителите за риска  „трудова 

злополука” за срок от една година, е общо в размер на  491,04 лв./ , в която сума е  

включен 2% ( два процента) данък по ЗДПЗ, платима еднократно 
 

       След предложение на комисията, техническото и ценовото предложение на ЖЗК 

„Съгласие“ ЕАД    не бяха подписани от участник, предвид липсата на явили се такива. 

 

2.Оферта с вх.№25/06.01.2016г на участника „Животозастрахователен институт“ АД       

Първо комисията провери плика с офертата, с оглед неговата  цялост- дали е запечатан, 

непрозрачен и с ненарушена цялост. 

       След проверката  , Комисията  установи че  плика с надпис  „оферта“ на участника 

„Животозастрахователен институт“ АД е запечатан , непрозрачен и с ненарушена 

цялост, след което , след което същия бе отворен и бе съобщено съдържанието на 

приложените документи.  

       Комисията обяви предложената от участника цена, по позиции, както следва: 

       За първа позиция-За Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от 

Закона за горите за срок от една година, е общо в размер на 529,87  лв, в която сума е  

включен 2% ( два процента) данък по ЗДПЗ, платима еднократно 
     

       За трета позиция-     За Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за 

задължително застраховане на работниците и служителите за риска  „трудова 

злополука” за срок от една година, е общо в размер на 398,75  лв./ , в която сума е  

включен 2% ( два процента) данък по ЗДПЗ, платима еднократно    
       След предложение на комисията, техническото и ценовото предложение на 

„Животозастрахователен институт“ АД не бяха подписани от участник, предвид 

липсата на явили се такива. 

 

3.Оферта с вх.№35/07.01.2016г на участника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ 

       Първо комисията провери плика с офертата, с оглед неговата  цялост- дали е 

запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост. 

       След проверката  , Комисията  установи че  плика с надпис  „оферта“ на участника 

ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“е запечатан , непрозрачен и с ненарушена 

цялост, след което , след което същия бе отворен и бе съобщено съдържанието на 

приложените документи.  

       Комисията обяви предложената от участника цена, по позиции, както следва: 

       За първа позиция-За Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от 

Закона за горите за срок от една година, е общо в размер на 722,20  лв, в която сума е  

включен 2% ( два процента) данък по ЗДПЗ, платима еднократно 

 

        За втора позиция- За Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, 

носене и употреба на огнестрелно оръжие" за срок от една година, е общо в размер на 

408,00   лв, в която сума е  включен 2% ( два процента) данък по ЗДПЗ, платима еднократно 

 

     За трета позиция- За Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за 

задължително застраховане на работниците и служителите за риска  „трудова 



злополука” за срок от една година, е общо в размер на 474,10 лв./ , в която сума е  включен 

2% ( два процента) данък по ЗДПЗ, платима еднократно    
       След предложение на комисията, техническото и ценовото предложение на ЗАД 

„Булстрад Виена Иншурънс Груп“ не бяха подписани от участник, предвид липсата на 

явили се такива. 

 

4.Оферта с вх.№48/08.01.2016г на участника „Дженерали застраховане“ АД 

       Първо комисията провери плика с офертата, с оглед неговата  цялост- дали е 

запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост. 

       След проверката  , Комисията  установи че  плика с надпис  „оферта“ на участника 

„Дженерали застраховане“ АД  е запечатан , непрозрачен и с ненарушена цялост, след 

което , след което същия бе отворен и бе съобщено съдържанието на приложените 

документи.  

       Комисията обяви предложената от участника цена, по позиции, както следва: 

       За първа позиция-За Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от 

Закона за горите за срок от една година, е общо в размер на 626,28  лв, в която сума е  

включен 2% ( два процента) данък по ЗДПЗ, платима еднократно 

 

        За втора позиция- За Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, 

носене и употреба на огнестрелно оръжие" за срок от една година, е общо в размер на 

642,60    лв, в която сума е  включен 2% ( два процента) данък по ЗДПЗ, платима еднократно 

 

     За трета позиция- За Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за 

задължително застраховане на работниците и служителите за риска  „трудова 

злополука” за срок от една година, е общо в размер на 406,98 лв./ , в която сума е  включен 

2% ( два процента) данък по ЗДПЗ, платима еднократно    
       След предложение на комисията, техническото и ценовото предложение на 

„Дженерали застраховане“ АД не бяха подписани от участник, предвид липсата на 

явили се такива. 

 

        След приключване на действията по т.2 от дневния ред на откритото заседание, 

Комисията продължи работата си в закрито заседание. 

 

Закрито заседание 

1.Проверка за съответствие на офертата с изискванията на възложителя , относно 

представените от участниците документи , съгласно утвърдените условия и 

изискванията посочени в публичната покана и с техническата спецификация на 

възложителя и финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката. 

2.Вземане на решение за допускане и/или отстраняване от участие в избора. 

3. Оценка и класиране на допуснатите оферти в съответствие с предварително обявения 

критерий- НАЙ-НИСКА ЦЕНА. 

4. Вземане на други решения по изпълнение изискванията на ЗОП. 

5. Закриване на заседанието и предаване на протокола отразяващ дейността на 

комисията и цялата документация по поръчката, на възложителя. 

 

     По т.1 от дневния ред на ЗАКРИТОТО ЗАСЕДАНИЕ 

        1.Офертата на ЖЗК „Съгласие“ ЕАД относно трета позиция отговаря на 

изискванията на Възложителя и не са установени  несъответствия в приложените към 

същата документи или липсващи такива.Представеното от участника техническо 

предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Предложената от участника 



цена за изпълнение на поръчката за трета позиция не надвишава пределния ресурс 

определен от Възложителя. 

           2.Офертата на „Животозастрахователен институт“ АД относно първа позиция 

отговаря на изискванията на Възложителя и не са установени  несъответствия в 

приложените към същата документи или липсващи такива.Представеното от участника 

техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Предложената от 

участника цена за изпълнение на поръчката за първа позиция не надвишава пределния 

ресурс определен от Възложителя. 

          3.Офертата на „Животозастрахователен институт“ АД относно трета позиция 

отговаря на изискванията на Възложителя и не са установени  несъответствия в 

приложените към същата документи или липсващи такива.Представеното от участника 

техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Предложената от 

участника цена за изпълнение на поръчката за трета позиция не надвишава пределния 

ресурс определен от Възложителя. 

          4.Офертата на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ относно първа позиция 

отговаря на изискванията на Възложителя и не са установени  несъответствия в 

приложените към същата документи или липсващи такива.Представеното от участника 

техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Предложената от 

участника цена за изпълнение на поръчката за първа позиция не надвишава пределния 

ресурс определен от Възложителя. 

         5.Офертата на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ относно втора позиция 

отговаря на изискванията на Възложителя и не са установени  несъответствия в 

приложените към същата документи или липсващи такива.Представеното от участника 

техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Предложената от 

участника цена за изпълнение на поръчката за втора позиция не надвишава пределния 

ресурс определен от Възложителя. 

         6.Офертата на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ относно трета позиция 

отговаря на изискванията на Възложителя и не са установени  несъответствия в 

приложените към същата документи или липсващи такива.Представеното от участника 

техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Предложената от 

участника цена за изпълнение на поръчката за трета позиция не надвишава пределния 

ресурс определен от Възложителя. 

         7.Офертата на „Дженерали застраховане“ АД  относно първа позиция отговаря на 

изискванията на Възложителя и не са установени  несъответствия в приложените към 

същата документи или липсващи такива.Представеното от участника техническо 

предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Предложената от участника 

цена за изпълнение на поръчката за първа позиция не надвишава пределния ресурс 

определен от Възложителя. 

         8.Офертата на „Дженерали застраховане“ АД  относно втора  позиция не  отговаря 

на изискванията на Възложителя и  са установени  несъответствия в приложените към 

същата документи или липсващи такива а именно: 

         Предложената от участника цена за изпълнение на поръчката за втора позиция  

надвишава пределния ресурс определен от Възложителя.  

         От публичната покана и утвърдените указания за участие е видно, че 

Възложителят е определил максимален прогнозен ресурс за втора позиция в размер на 

600 лева , който не следва да бъде надвишаван при оферирането в ценовото 

предложение на участника. 

         От Ценовото предложение за втора позиция на участника „Дженерали 

застраховане“ АД  става ясно, че същият е предложил стойност за изпълнение на 



услугата в размер на 642,60    лв, в която сума е  включен 2% ( два процента) данък по ЗДПЗ, 

платима еднократно. 
         9.Офертата на „Дженерали застраховане“ АД  относно трета позиция отговаря на 

изискванията на Възложителя и не са установени  несъответствия в приложените към 

същата документи или липсващи такива.Представеното от участника техническо 

предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Предложената от участника 

цена за изпълнение на поръчката за трета позиция не надвишава пределния ресурс 

определен от Възложителя. 

 

По т.2 от дневния ред 

    Вземане на решение за допускане и/или отстраняване от участие в избора. 

      Като взе предвид направените до сега констатации, комисията единодушно взе 

следното решение: 

 

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ОФЕРТИТЕ    НА  УЧАСТНИЦИТЕ : 

 1.ЖЗК „Съгласие“ ЕАД относно трета позиция 

 2..„Животозастрахователен институт“ АД   относно първа и трета позиция 

 3. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ относно първа, втора и трета позиция 

 4. „Дженерали застраховане“ АД  относно първа и трета позиция 

 

   НЕ ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ОФЕРТАТА    НА  УЧАСТНИКА : 

        1. „Дженерали застраховане“ АД   относно втора позиция        

 

По т.3 от дневния ред 

           Оценка и класиране на допуснатите оферти в съответствие с предварително 

обявения критерий- НАЙ-НИСКА ЦЕНА. 

Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти . 

        Във връзка с горните констатации, Комисията  единодушно извърши следното 

класиране на допуснатите до участие оферти, съгласно определения от Възложителя 

критерий: “най-ниска цена”, както следва: 

 

       Класира на първо място за първа позиция: 

        Офертата на участника-  .„Животозастрахователен институт“ АД   , съгласно 

направеното ценово и техническо предложение за изпълнение на услугата.. 

     За Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите за 

срок от една година, застрахователната премия за 65 лица е общо в размер на 529,87  лв, в 

която сума е  включен 2% ( два процента) данък по ЗДПЗ, платима еднократно. 

 

          Класира на второ  място за първа  позиция: 

        Офертата на участника-  „Дженерали застраховане“ АД  , съгласно направеното 

ценово и техническо предложение за изпълнение на услугата.. 

     За Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите за 

срок от една година, застрахователната премия за 65 лица е общо в размер на 626,28  лв, в 

която сума е  включен 2% ( два процента) данък по ЗДПЗ, платима еднократно. 

 

         Класира на трето   място за първа  позиция: 

        Офертата на участника-  ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, съгласно 

направеното ценово и техническо предложение за изпълнение на услугата.. 

     За Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите за 

срок от една година, застрахователната премия за 65 лица е общо в размер на 722,20   лв, в 

която сума е  включен 2% ( два процента) данък по ЗДПЗ, платима еднократно. 



         Класира на първо място за втора  позиция: 

        Офертата на участника-  ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, съгласно 

направеното ценово и техническо предложение за изпълнение на услугата.. 

За Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на 

огнестрелно оръжие"  за срок от една година, застрахователната премия за 50 лица е общо 

в размер на. 408,00 лв./ , в която сума е  включен 2% ( два процента) данък по ЗДПЗ, платима 

еднократно. 

 

         Класира на първо място за трета  позиция: 

        Офертата на участника-  .„Животозастрахователен институт“ АД   , съгласно 

направеното ценово и техническо предложение за изпълнение на услугата.. 

     За Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за задължително застраховане 

на работниците и служителите за риска  „трудова злополука” за срок от една година, 

застрахователната премия за 46 лица е общо в размер на 398,75  лв./ , в която сума е  

включен 2% ( два процента) данък по ЗДПЗ, платима еднократно. 

 

         Класира на второ място за трета  позиция: 

         Офертата на участника-  „Дженерали застраховане“ АД  , съгласно направеното 

ценово и техническо предложение за изпълнение на услугата. 

За Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за задължително застраховане на 

работниците и служителите за риска  „трудова злополука” за срок от една година, 

застрахователната премия за 46 лица е общо в размер на 406,98 лв./ , в която сума е  включен 

2% ( два процента) данък по ЗДПЗ, платима еднократно. 

         Класира на трето място за трета  позиция: 

         Офертата на участника-  ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, съгласно 

направеното ценово и техническо предложение за изпълнение на услугата. 

За Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за задължително застраховане на 

работниците и служителите за риска  „трудова злополука” за срок от една година, 

застрахователната премия за 46 лица е общо в размер на 474,10  лв./ , в която сума е  

включен 2% ( два процента) данък по ЗДПЗ, платима еднократно. 

 

Класира на четвърто място за трета  позиция: 

         Офертата на участника-  ЖЗК „Съгласие“ ЕАД, съгласно направеното ценово и 

техническо предложение за изпълнение на услугата. 

За Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за задължително застраховане на 

работниците и служителите за риска  „трудова злополука” за срок от една година, 

застрахователната премия за 46 лица е общо в размер на 491,04  лв./ , в която сума е  

включен 2% ( два процента) данък по ЗДПЗ, платима еднократно. 

 

        Предлага на възложителя да сключи договор за възлагане изпълнението на 

поръчката  с класираните на първо място участници по позиции , съгласно направените 

от същите предложения. 

       Преди подписване на договор  участникът, определен за изпълнител е длъжен да 

представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.  

 



        Комисията единодушно взе решение и предлага на възложителя, при 

утвърждаването на настоящия протокол без изрични разпореждания, изискването на 

чл.101г, ал.4, изр.второ от ЗОП да бъде изпълнено по следния начин: 

- чрез изпращане на настоящия протокол на участниците, чрез уведомително писмо , 

изпратено на адреса на участниците. 

- чрез публикуване/изпращане за публикуване на настоящия протокол и приложенията 

към него в профила на купувача от съответното длъжностно лице в ТП ДЛС Шерба. 

 

   Комисията закри заседанието си и чрез нейния председател инж.Атанас Атанасов, 

предаде настоящия протокол и цялата документация на възложителя. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр . Към протокола 

съхраняващ се в ТП ДЛС Шерба неразделна част са всички описани в него документи , 

публична покана, декларация на членовете на комисията по чл.35, ал.1, т.2-4 от ЗОП, 

офертите на участниците , ведно с цялата събрана в хода на процедурата документация.  

 

КОМИСИЯ: 

 

 Председател: /п/ .................... / инж.Атанас Атанасов / 

 

Членове:1. /п/ .................. / Валя Стойчева/ 

  

                2. /п/ .................../ Илина Стоянова / 

 

 Долуподписаният / та Русанка Панайотова, изпълняваща длъжност 

Техн.секратар и Лич.състав в  ТП ДЛС Шерба при „СИДП” ДП Шумен, приемам 

от инж.Атанас Атанасов, председател  на Комисията, документацията по 

обявяването и провеждането на поръчката и представения за утвърждаване от 

възложителя протокол , отразяващ дейността на комисията. 

 

Приемането и предаването се извърши в 9.00 часа на 12.01.2016г. 

 

Предал: /п/ ........................                 Приел:  /п/.......................... 

 /инж.Ат.Атанасов/                                                /Р. Панайотова/ 

 

 Днес 12.01.2016г. долуподписаният в качеството си на зам.директор на ТП                   

ДЛС Шерба, оправомощен със Заповед №266/08.12.2015г. на директора на ТП                   

ДЛС Шерба, УТВЪРЖДАВАМ настоящия протокол. Изискването на чл.101г, ал.4 

изр. второ от ЗОП бъде изпълнено съгласно предложението на комисията. След 

утвърждаването му, настоящия протокол да се предаде незабавно на отговорното 

длъжностно лице. 

                                   

 

Зам.директор на ТП ДЛС ШЕРБА /п/ печат 

                                  /инж. Р. Радев / 
Упълномощен да проведе процедурата със  

Заповед №266/08.12..2015г. на директора на ТП ДЛС Шерба 

 

 

 


