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П Р О Т О К О Л  №  1  

 

         за отваряне на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Осигуряване на застраховки за нуждите на Агенция по геодезия, 

картография и кадастър“ по четири обособени позиции, преписка АОП 01055-2016-0031, 

Решение за откриване на процедура № РД-19-34/27.10.2016 г., ID № на документа в РОП 

755299, и Обявление с ID № на документа в РОП 755300, адрес на „профил на купувача“ - 

http://www.cadastre.bg/public-contracts/osiguryavane-na-zastrahovki-GO-Imushtestvo-zlopoluka-

givot-kasko. Обособените позиции са, както следва: 

Обособена позиция № 1: „Застраховка на имущество” – за недвижимите имоти - 

държавна собственост, управлявани от Агенция по геодезия, картография и кадастър, и 

намиращите се в тях движими вещи 

Обособена позиция № 2: „Застраховка “Гражданска отговорност”, относно моторни 

превозни средства (МПС) и злополука на местата в МПС, собственост на Агенция по 

геодезия, картография и кадастър 

Обособена позиция № 3: „Застраховка на сухопътни превозни средства, собственост 

на Агенция по геодезия, картография и кадастър, при условията на „Пълно автокаско“ 

Обособена позиция № 4: „Групова рискова застраховка „Живот” за служителите на 

Агенция по геодезия, картография и кадастър“. 

 

           I. На 06.12.2016 г. в 10:00 часа, в заседателната зала, находяща се на етаж № 2 в 

административната сграда на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) с адрес 

гр. София, кв. Павлово, ул. „Мусала“ № 1, в изпълнение на Заповед № РД-19-34/06.12.2016 г. 

на и.д. изпълнителен директор на АГКК и във връзка с Решение № РД-19-34/27.10.2016 г. за 

откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с горепосочения предмет, се 

проведе публично заседание на комисията в пълен състав, както следва: 

Председател:  

Анна Райкова Караиванова - началник отдел "Обществени поръчки и договори", 

дирекция „Административно-правно обслужване“ 

Членове: 

1. инж. Веселин Иванов Георгиев - главен експерт в отдел „Управление на 

собствеността и логистика“, дирекция „Финансово – стопанско управление“ 

http://www.cadastre.bg/public-contracts/osiguryavane-na-zastrahovki-GO-Imushtestvo-zlopoluka-givot-kasko
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2. инж. Боян Чиприянов Чиприянов - старши експерт в отдел "Управление на 

собствеността и логистика" дирекция „Финансово – стопанско управление“ 

3. Радостина Николова Мирина - главен експерт в отдел „Контрол“, дирекция 

„Геодезия и к(артография“ 

4. Елка Иванова Димитрова - главен специалист - счетоводител в отдел „Финанси, 

счетоводство и проекти“, дирекция „Финансово – стопанско управление“  

Резервен член:  

Мария Семерджиева - старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативо обсужване“ 

при дирекция „Административно-правно обслужване“, 

  

 на основание чл. 103 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 54 от Правилника 

за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) в изпълнение на горецитираната 

заповед на и.д. изпълнителен директор на АГКК, комисията (без резервния член) проведе 

публично заседание по отваряне на офертите, постъпили в деловодството на АГКК - входящ 

регистър до дата 05.12.2016 г., 17:30 часа, включително, във връзка с открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на застраховки за нуждите на 

Агенция по геодезия, картография и кадастър“ по четири обособени позиции.  

 На заседанието присъства представител само на един участник в процедурата – ЗАД 

„ДАЛЛ БОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД – Теодора Атанасова Младенова (упълномощен 

представител), която се легитимира, като представи документ за самоличност и удостовери с 

подпис върху списък, който е неразделна часта от настоящия протокол, присъствието си. 

І. В изпълнение на поставените й задачи комисията извърши следното: 

1. Председателят на комисията получи от деловодството постъпилите оферти, заедно с 

входящия регистър към тях, за което на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП се състави и 

подписа приемо-предавателн протокол. 

2. Председателят на комисията прочете Заповед № РД 19-34/06.12.2016 г. за 

назначаване членовете на комисията, както и входящия номер, датата, часът и имената на 

участниците, подали оферти, съгласно описания подробно по-горе входящ регистър, след 

което съставът на комисията подписа и декларации, съгласно чл. 103, ал.2 от ЗОП и чл. 51, ал. 

13 от ППЗОП. 

3. Комисията констатира, че в определения срок за подаване на оферти, съгласно 

Обявлението за поръчката, а именно: до 17.30 часа на 05.12.2016 г., са постъпили 5 (пет) броя 

оферти, както следва: 

 

№ УЧАСТНИК Оферта 
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(вх. №, дата и час на получаване) 

1. 
ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС 

ГРУП 
вх. № 99-674/05.12.2016 г., 13.53 ч. 

2. ЗАД „АРМЕЕЦ“ АД вх. № 99-675/05.12.2016 г. – 14.00 ч. 

3. „ДАЛЛ БОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД вх. № 99-676/05.12.2016 г. – 16.06 ч. 

4. ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД вх. № 99-677/05.12.2016 г. – 16.10 ч. 

5. ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД вх. № 99-678/10.10.2016 г. – 17.08 ч. 

 

4. След като председателят прочете входящия регистър с участниците, комисията 

констатира, че всички постъпили оферти са представени в запечатани, непрозрачни опаковки, 

върху които са отразени: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и 

електронен адрес, наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават 

документите, регистрационния (входящия) номер на АГКК и часа на подаване на офертата и 

съответно са оформени и представени съобразно изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от 

ППЗОП и изискванията на Възложителя. 

 

На основание чл. 54, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, работата на комисията 

продължи с отварянето на офертите, по реда на тяхното постъпване, а именно: 

 1. Плик № 1 – оферта с рег. № 99-674/05.12.2016 г., подадена в 13:53 часа от ЗАД 

„БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, със седалище, адрес на управление и адрес за 

кореспонденция гр. София 1000, пл. „Позитано“ № 5, тел. 02 9856 634 и 02 9856 606, факс 02 

9856 606, e-mail: sales@bulstrad.bg, представлявано по пълномощие от Пламен Ангелов 

Шинов - изпълнителен директор и член на Управителния съвет и Яна Янакиева Стойкова- 

Николчева - ръководител сектор „Обществени поръчки“ в дирекция „Продажби и маркетинг“.  

 Председателят на комисията оповести и провери описа на документите и 

информацията, съдържащи се в офертата за участие в откритата процедура.  

 Установи се, че участникът е подал оферта за участие в обособена позиция № 2 и 

обособена позиция № 3. Комисията провери за наличието на два отделни запечатани плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ и констатира, че същите са приложени. Трима от 

членовете подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и 

техническите предложения на участника. 

             Председателят на комисията предложи на присъстващия представител на участника 

ЗАД „ДАЛЛ БОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД – Теодора Атанасова Младенова, да подпише 

mailto:sales@bulstrad.bg
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техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и тя се 

възползва от предоставеното право в частта за подписване на пликовете. 

 

 2. Плик № 2 – оферта с рег. № 99-675/05.12.2016 г., подадена в 14:00 часа от ЗАД 

„АРМЕЕЦ“ АД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция гр. София 

1000, ул. „Стефан Караджа“ № 2, тел. 02 811 91 22 и 02 811 91 23, факс 02 811 91 03 и 02 811 

91 20, e-mail: gstoyanova@armeec.bg, представлявано по пълномощие от Гергана Димитрова 

Стоянова - и.д. директор „Обществени поръчки и големи корпоративни клиенти“.  

             Председателят на комисията оповести и провери описа на документите и 

информацията, съдържащи се в офертата за участие в откритата процедура.  

 Установи се, че участникът е подал оферта за участие в обособена позиция № 2. 

Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и констатира, че същият е приложен. Трима от членовете подписаха плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, както и техническото предложение на участника. 

             Председателят на комисията предложи на присъстващия представител на участника 

ЗАД „ДАЛЛ БОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД – Теодора Атанасова Младенова, да подпише 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и тя се 

възползва от предоставеното право в частта за подписване на плика. 

 

 3. Плик № 3 – оферта с рег. № 99-676/05.12.2016 г., подадена в 16:06 часа от ЗАД 

„ДАЛЛ БОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД, със седалище, адрес на управление и адрес за 

кореспонденция гр. София 1172, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, бул. „Г.М. Димитров“ 1, 

тел. 02 9603 627 и 02 9603 794, факс 02 9603 703, e-mail: t.mladenova.hq@dallbogg.com и 

z.hristova.hq@dallbogg.com (Здравка Христова - лице за контакт), представлявано от Тони 

Йонков Веков - изпълнителен директор и Жельо Стойчев Христозов - изпълнителен директор, 

представлявано по пълномощие от Теодора Атанасова Младенова.  

             Председателят на комисията оповести и провери описа на документите и 

информацията, съдържащи се в офертата за участие в откритата процедура.  

 Установи се, че участникът е подал оферта за участие в обособена позиция № 1, 

обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3. Комисията провери за наличието на три 

отделни запечатани плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и констатира, че такива 

не са приложени. Ценовите предложения за всяка от обособените позиции, за които 

участникът е подал оферта, са приложени към заявлението за участие, посочени са в Описа на 

документацията на участника и представляват част от общо приложените документи. 

mailto:gstoyanova@armeec.bg
mailto:t.mladenova.hq@dallbogg.com
mailto:z.hristova.hq@dallbogg.com
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 В документацията на откритата процедура с гореописания предмет възложителят е 

посочил, че офертата следва да се представи съгласно чл. 47 от ППЗОП (Документация - 

Раздел 5 „Указания за подготовка на офертата. Подготовка на офертата“, чл. 5.2.3. 

„Предлагана цена“), както и съответно че за всички неуредени в документацията въпроси се 

прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП при открита 

процедура и публично състезание опаковката по ал. 2 (запечатаната непрозрачна опаковка на 

офертата) включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените 

документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП. 

 Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения на участника 

съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

            Председателят на комисията уведоми присъстващия представител на участника ЗАД 

„ДАЛЛ БОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД – Теодора Атанасова Младенова, че съгласно чл. 47, 

ал. 3 от ППЗОП при открита процедура запечатаната непрозрачна опаковка на офертата 

включва и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", 

който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, както и че на 

посоченото основание участникът ЗАД „ДАЛЛ БОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД следва да 

бъде отстранен от следващите етапи на участие в настоящата открита процедура. След 

приключване на гореописаните действия Теодора Атанасова Младенова напусна публичното 

заседание на комисията и не присъства на отварянето на останалите две оферти на участници 

в откритата процедура.            

Предвид изложеното, комисията счита, че е налице съществено нарушение на ЗОП и 

ППЗОП, което в настоящия етап от процедурата не може да бъде отстранено. Липсата на 

отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" за всяка 

от обособените позиции, за които участникът е подал оферта, е порок, който не може да бъде 

променен или допълнен по реда на чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП. С оглед констатирания 

съществен порок и на основание чл. 107, т. 2, буква (а) от ЗОП и чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, 

предлага на възложителя участникът ЗАД „ДАЛЛ БОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД да бъде 

отстранен от участие в следващите етапи на настоящата открита процедура. 

 

 4. Плик № 4 – оферта с рег. № 99-677/05.12.2016 г., подадена в 16:10 часа от ЗАД 

„ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция 

гр. София 1000, ул. „Света София“ № 7, ет. 5, тел. 02 981 31 22, факс 02 981 43 51, e-mail: 

headoffice@ozk.bg, представлявано от Александър Петров Личев - изпълнителен директор и 

mailto:headoffice@ozk.bg
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Румен Кирилов Димитров - изпълнителен директор (лице за контакт - Десислава Петкова 

Георгиева).  

             Председателят на комисията оповести и провери описа на документите и 

информацията, съдържащи се в офертата за участие в откритата процедура.  

 Установи се, че участникът е подал оферта за участие в обособена позиция № 1, 

обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3. Комисията провери за наличието на три 

отделни запечатани плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и констатира, че същите 

са приложени. Трима от членовете подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, както и техническите предложения на участника. 

 

 5. Плик № 5 – оферта с рег. № 99-678/05.12.2016 г., подадена в 17:07 часа от ЗК 

„ЛЕВ ИНС“ АД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция гр. София 

1407, бул. „Черни връх“ № 51Д, тел. 02 805 53 57, факс 02 952 24 81, e-mail: sv_krumova@lev-

ins.com, представлявано по пълномощие от Христо Димитров Миков (лице за контакт – 

Светлана Крумова).  

             Председателят на комисията оповести и провери описа на документите и 

информацията, съдържащи се в офертата за участие в откритата процедура.  

 Установи се, че участникът е подал оферта за участие в обособена позиция № 1, 

обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3. Комисията провери за наличието на три 

отделни запечатани плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и констатира, че същите 

са приложени. Трима от членовете подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, както и техническите предложения на участника. 

 

Комисията установи, че за Обособена позиция № 4 „Групова рискова застраховка 

„Живот” за служителите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ от гореописаната 

обществена поръчка не е подадена нито една оферта, поради което, на основание чл. 110, ал. 

1, т. 1 от ЗОП предлага на Възложителя да прекрати процедурата с мотивирано решение в 

частта за обособена позиция № 4. 

 

С гореописаните действия на комисията в 10:45 часа приключи публичната част от 

заседанието. 

 

II. На закрити заседания, проведени в периода между 06.12.2016 г. - 07.12.2016 г. в 

сградата на АГКК комисията, в обявения състав, пристъпи към разглеждане по същество на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното 

mailto:sv_krumova@lev-ins.com
mailto:sv_krumova@lev-ins.com
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състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и подробно описани в 

документацията, като констатира следното:  

1. Оферта с рег. № 99-674/05.12.2016 г., подадена от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА 

ИНШУРЪНС ГРУП“:  

Всички изискуеми от закона и възложителя документи са представени от участника и 

съответстват на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.  

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че офертата на участника 

съответства напълно на критериите за подбор, поставени от възложителя за обособената 

позиция. 

 

2. Оферта с рег. № 99-675/05.12.2016 г., подадена от ЗАД „АРМЕЕЦ“ АД:  

Всички изискуеми от закона и възложителя документи са представени от участника и 

съответстват на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.   

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че офертата на участника 

съответства напълно на критериите за подбор, поставени от възложителя за обособената 

позиция. 

 

3. Оферта с рег. № 99-677/05.12.2016 г., подадена от ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ 

АД:  

От представените документи в офертата, липсват декларации по чл. 6, ал. 2 и по чл. 4, 

ал. 7, и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), съгласно подт.4 

от документацията на възложтеля (стр.16). Видно от описа на представените документи по 

съответните обособени позиции, декларациите се съдържат в запачатания плик „Предлагани 

ценови параметри“, който се отваря на по-следващ етап от разглеждане на офертите и към 

настоящия момент не могат да послужат като доказателство за съответствие към личното 

състояние и критериите за подбор на участника по см. на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, поради 

което е необходимо допълнителното им представяне. 

С оглед изложеното, в указания срок, посочен в края на настоящия протокол,  

участникът следва да представи: Декларации по чл. 6, ал. 2 и по чл. 4, ал. 7, и чл. 6, ал. 5, т. 

3 от ЗМИП (Образци 8. и 8.1) 

 

4. Оферта с рег. № 99-678/05.12.2016 г., подадена от ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД:  

Всички изискуеми от закона и възложителя документи са представени от участника и 

съответстват на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.   
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С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че офертата на участника 

съответства напълно на критериите за подбор, поставени от възложителя за обособената 

позиция. 

 

Като взе предвид направените констатации, посочени по-горе, както и установените 

липси, непълноти и несъответствия, комисията единодушно: 

 

РЕШИ: 

 

Копие от настоящия протокол да бъде изпратено по електронен път на всички 

участници в процедурата в деня на публикуването му в „Профил на купувача“ на страницата 

на АГКК, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. 

В срок от 5 (пет) работни дни, от датата на получаване на настоящия протокол, на 

основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД може да 

представи посочените документи и да отстрани констатираните несъответствия с критериите 

към личното състояние и критериите за подбор, като представи липсващите/несъответсващи 

документи, съобразно констатациите на комисията.  

 

Настоящият протокол № 1 е съставен и подписан от всички членове на комисията на 

07.12.2016 г. 

 

Председател: (п) не се чете 

 

Анна Райкова Караиванова 

 

Членове: 

 

инж. Веселин Иванов Георгиев (п) не се чете 

 

 

инж. Боян Чиприянов Чиприянов (п) не се чете 

 

 

Радостина Николова Мирина (п) не се чете 
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Елка Иванова Димитрова  

 


