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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ••••ОБЛАСТ РУСЕ  
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/2254, тел.централа: 08141/2006, 2007; 

e-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Т О К О Л  
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА 
ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:  
 

„Предоставяне на застрахователни услуги на община Две могили  през 

2016 г." 
 
 Днес, 19.04.2016 год., се състави настоящият протокол за отваряне, разглеждане, оценка 
и класиране на подадените писмени оферти за участие в Публична покана, публикувана на 

сайта на АОП с ID № 9052141 на 06.04.2016г. с предмет: „Предоставяне на 

застрахователни услуги на община Две могили  през 2016 г." 
  в състав, както следва: 
 
Председател: 

1. Красимира Русинова – заместник – кмет на Община Две могили  
 

Членове на комисията: 
1. Йоана Димитрова – ст. юрисконсулт при Община Две могили  
2. Наталия Георгиева  – финансов контрольор  

             
На комисията е възложено да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите 

писмени оферти от участниците за изпълнение на горецитираната публична покана. 
             
 I. Обща информация 
 Определените в заповедта членове на комисия се събраха в пълен състав и 
започнаха своята работа на 19.04.2016 г. в 9:00 ч., в сградата на Община Две могили, 
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 гр. Две могили, бул. "България" №84, Заседателна зала, със задача – получаване, разглеждане, 
оценка и класиране на постъпилите оферти в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне 

на застрахователни услуги на община Две могили  през 2016 г.” 

 След получаване на офертите и откриване на публичното заседание, членовете на 
комисията подписаха саморъчно декларации за съответствие с обстоятелствата по чл. 35, 
ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОП, съгласно изискванията на чл. 101г, ал. 2 от ЗОП. 
  
 Членовете на комисията констатираха следното:  
 Публична покана с уникален код ID №9052141  на 06.04.2016г. е публикувана в 
Портала за обществените поръчки на АОП и в сайта на община Две могили в Профил на 
купувача, като същата е била публично достъпна в периода от 06.04.2016 г. до 18.04.2016 
г., 23:59 часа. Спазени са изискванията за минималния срок за публичен достъп до 
поканата.  
  
 Комисията установи, че до определения в публичната покана срок за получаване на 
оферти - 17:00 часа на 15.12.2015 г. са постъпили 6 (шест) оферти за участие в обществена 
поръчка по реда на Глава Осма „а” от ЗОП с предмет: „Предоставяне на 

застрахователни услуги на община Две могили  през 2016 г.” 

 от  
 

1. ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП  с вх. №1931/15.04.2016 г., 
11:11ч.; 

2. ЖСК „СЪГЛАСИЕ” ЕАД, с вх. №1932/15.04.2016 г., 13:29ч.; 
3. ДЗИ „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” с вх. №1959/18.04.2016 г., 10:11 ч.; 
4. ДЗИ „ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” с вх. №1960/18.04.2016 г., 10:13 ч.; 
5. ЗД „ЕВРОИНС” АД  с вх. №1966/18.04.2016 г., 13:20 ч.; 
6. ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД вх. №1967/18.04.2015 г., 13:32 

ч.; 
 

 
Офертите са  постъпили в запечатани непрозрачни пликове и заведени в 

деловодството  на  Община Две могили с посочено точно време (дата, час и минути) на 
постъпване; 

 
         Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда и условията на чл. 68, ал. 3 
от ЗОП. 
 
         На публичното заседание на комисията за отваряне на офертите присъства 
един представител на участниците, подали оферти, не присъстваха представители на 
средствата за масово осведомяване или други лица. 
 Г-жа Венетка Иванова Колева е представител на ЗД „ЕВРОИНС” АД. 
 
         Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване като след отварянето й 
обяви ценовите  предложения, а именно: 
 

1. ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП  с ценово предложение, както 
следва: 

Обособена позиция 2: Застраховка на недвижимо имущество - публична общинска 
собственост – обща цена 4829.73 лева (четири хиляди осемстотин двадесет и девет лева и 73 
ст.). 
 

Обособена позиция № 3: Туристическа застраховка обща цена 1000.00 лева (хиляда лева). 
2. ЖСК „СЪГЛАСИЕ” ЕАД с ценово предложение, както следва: 
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Обособена позиция № 1 „Застраховане на 130 служители от Общинска администрация – Две 
могили  със застраховка  “Живот” - обща цена 910.00 лева (деветстотин и десет лева). 
 
3  ДЗИ „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” с ценово предложение, както следва: 
Обособена позиция № 1 „Застраховане на 130 служители от Общинска администрация – Две 
могили  със застраховка  “Живот” - обща цена 1199.90 лева (хиляда деветстотин деветдесет и 
девет лева и 90 ст.). 
 4. ДЗИ „ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” с ценово предложение, както следва: 
 
Обособена позиция 2: Застраховка на недвижимо имущество - публична общинска 
собственост – обща цена 4290.88 лева (четири хиляди двеста и деветдесет лева и 88 ст.) 
 

Обособена позиция № 3: Туристическа застраховка обща цена 408.00 лева (четиристотин и 
осем лева). 
 
5. ЗД „ЕВРОИНС” АД  с ценово предложение, както следва: 
Обособена позиция № 1 „Застраховане на 130 служители от Общинска администрация – Две 
могили  със застраховка  “Живот” - обща цена 1404.00 лева (хиляда четиристотин и четири 
лева) 
Обособена позиция 2: Застраховка на недвижимо имущество - публична общинска 
собственост – обща цена 281.88 лева (двеста осемдесет и един лева и 88 ст). 
 
Обособена позиция № 3: Туристическа застраховка обща цена 510.00 лева (петстотин и 
десет лева). 
6. ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД с ценово предложение, както 
следва: 
Обособена позиция № 1 „Застраховане на 130 служители от Общинска администрация – Две 
могили  със застраховка  “Живот” - обща цена 849.57 лева (осемстотин четиридесет и девет 
лева и 57 ст.). 
Комисията премина към анализ на наличието за предпоставките за прилагане на чл. 
70 от ЗОП.  
След извършване на оценка, комисията констатира, че  чл. 70 ал. 1 от ЗОП се прилага за 
четири от допуснатите до оценка оферти, които в срок от 3 работни дни от получаване на 
искането следва да представят писмена обосновка : 
ЗД „ЕВРОИНС” АД  с писмо с изх. № 1966 от 19.04.2016г.,  
Обособена позиция 2: 
Обща застрахователна премия за изпълнение на поръчката за застраховка на активи, които 
са предмет на подпомагане по проекти , изпълнявани от Община Две могили с финансовата 
подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г в размер както следва: 

 
За Дейност № 1 включваща  Приложение № 1 72.57(седемдесет и два и петдесет и седем 
лева)  лева  без ДДС. 
За Дейност № 2 включваща  Приложение № 2 209.31 (двеста и девет и тридесет и еин лев.) 
лева  без ДДС. 
Обособена позиция 3  
1. Размер на застрахователна премия за застраховане на един посетител/ издаден фискален 
бон в размер на 1000 лева - в размер 510.00 (петстотин и десет лева) лева, 
ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД с писмо с изх. № 1967 от 
19.04.2016г.,  
Обособена позиция 1  
Обща застрахователна премия за изпълнение на поръчката за Застраховане на 130 

служители от Общинска администрация – Две могили  със застраховка  “Живот’ в 
размер 849.57(осемстотин четиридесет и девет и петдесет и седем ст.) лева 
ЖСК „СЪГЛАСИЕ” ЕАД с писмо с изх. № 1932 от 19.04.2016г.,  
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Обособена позиция 1  
Обща застрахователна премия за изпълнение на поръчката за Застраховане на 130 

служители от Общинска администрация – Две могили  със застраховка  “Живот’ в 
размер 910.00 (деветстотин и десет лева) лева 
ДЗИ „ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” с писмо с изх. № 1960 от 19.04.2016г.,  
Обособена позиция 3  
1. Размер на застрахователна премия за застраховане на един посетител/ издаден фискален 
бон в размер на 1000 лева - в размер 408.00 (четиристотин и осем лева) лева, 

 
 С тези действия приключи публичната част по отваряне на постъпилите оферти и 
комисията продължи своята работа при затворени врати. 
 
 II. Комисията пристъпи към разглеждане на офертите, по реда на тяхното 
постъпване, за липсващи документи, документи несъответстващи с критериите за 
подбор и за документи, несъответстващи с изискванията на възложителя и 
публичната покана. 
 1.ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП  с вх. №1931/15.04.2016 г., 11:11ч.; 

2. ЖСК „СЪГЛАСИЕ” ЕАД, с вх. №1932/15.04.2016 г., 13:29ч.; 
3. ДЗИ „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” с вх. №1959/18.04.2016 г., 10:11 ч.; 
4. ДЗИ „ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” с вх. №1960/18.04.2016 г., 10:13 ч.; 
5. ЗД „ЕВРОИНС” АД  с вх. №1966/18.04.2016 г., 13:20 ч.; 
6. ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД вх. №1967/18.04.2015 г., 13:32 

ч.; 
 

 
1. Относно офертата на  ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП. При 
разглеждане на документите, съдържащи се в плика на участника  ЗАД БУЛСТРАД 
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП комисията констатира, че няма липсващи документи и 
всички документи, съдържащи се в офертата са редовни по съдържание и форма, както и че 
същите отговарят на изискванията на Възложителя.  

Комисията разгледа подробно Предложение за изпълнение на поръчката  – Образец  

№6 и установи, че същото отговаря на изискванията на Възложителя.  
2. Относно офертата на ЖСК „СЪГЛАСИЕ” ЕАД. При разглеждане на документите, 
съдържащи се в плика на участника   ЖСК „СЪГЛАСИЕ” ЕАД комисията 
констатира, че няма липсващи документи и всички документи, съдържащи се в офертата са 
редовни по съдържание и форма, както и че същите отговарят на изискванията на 
Възложителя.  

Комисията разгледа подробно Предложенията за изпълнение на поръчката  – 
Образец  №6 и установи, че същите  отговаря на изискванията на Възложителя.  
3. Относно офертата на ДЗИ „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД. При разглеждане на 
документите, съдържащи се в плика на участника  ДЗИ „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” 
ЕАД  комисията констатира, че няма липсващи документи и всички документи, 
съдържащи се в офертата са редовни по съдържание и форма, както и че същите отговарят 
на изискванията на Възложителя. Комисията констатира, че представеното пълномощно не 
е в Оригинал, а заверено “Вярно с оригинила” на Нотариално заверено пълномощно. На 
основание чл. 51, ал. 4, т. 2, буква „б” от Вътрешните правила за обществени поръчки в 
Община Две могили, следва да се изиска от участника Нотариално заверено пълномощно.   

Комисията разгледа подробно Предложенията за изпълнение на поръчката  – 
Образец  №6 и установи, че същите  отговаря на изискванията на Възложителя.  
4. Относно офертата на ДЗИ „„ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ”” ЕАД. При разглеждане на 
документите, съдържащи се в плика на участника  ДЗИ „„ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ”” 
ЕАД  комисията констатира, че няма липсващи документи и всички документи, 
съдържащи се в офертата са редовни по съдържание и форма, както и че същите отговарят 
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на изискванията на Възложителя. Комисията констатира, че представеното пълномощно не 
е в Оригинал, а заверено “Вярно с оригинила” на Нотариално заверено пълномощно. На 
основание чл. 51, ал. 4, т. 2, буква „б” от Вътрешните правила за обществени поръчки в 
Община Две могили, следва да се изиска от участника Нотариално заверено пълномощно.   

Комисията разгледа подробно Предложенията за изпълнение на поръчката  – 
Образец  №6 и установи, че същите  отговаря на изискванията на Възложителя. 
5. Относно офертата на ЗД „ЕВРОИНС” АД  . При разглеждане на документите, 
съдържащи се в плика на участника  ЗД „ЕВРОИНС” АД  комисията констатира, че няма 
липсващи документи и всички документи, съдържащи се в офертата са редовни по 
съдържание и форма, както и че същите отговарят на изискванията на Възложителя.  

Комисията разгледа подробно Предложенията за изпълнение на поръчката  – 
Образец  №6 и установи, че същите  отговаря на изискванията на Възложителя.  
6. Относно офертата на ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД. При 
разглеждане на документите, съдържащи се в плика на участника  
ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД комисията констатира, че няма 
липсващи документи и всички документи, съдържащи се в офертата са редовни по 
съдържание и форма, както и че същите отговарят на изискванията на Възложителя.  
Комисията разгледа подробно Предложенията за изпълнение на поръчката  – Образец  №6 
и установи, че същите  отговаря на изискванията на Възложителя  

Комисията разгледа подробно Ценовите  предложения на участниците – 
Образец №7, като констатира следното: 
Относно офертата на ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП  . Офертата 
съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност на приложените 
документи към Образец №7 – Ценово предложение. 
При прегледа на Ценовото предложение се установи, че участникът е посочил следното 
предложение  - 4829.73 лева (четири хиляди осемстотин двадесет и девет лева и 73 ст.) за 
Обособена позиция 2 и за Обособена позиция № 3: Туристическа застраховка обща цена 
1000.00 лева (хиляда лева). 

Комисията провери съдържанието на ценовата оферта и установи, че същата 
отговаря на изискванията на Възложителя и публичната покана. Комисията направи и 
проверка за числови и аритметични грешки и не установи такива. 

 С оглед на гореизложеното Комисията установи, че ценовото предложение на 
участника е съобразено по форма и съдържание с изискванията на публичната 
покана и закона и следва да се приеме за валидно. 

На база горното, комисията взе единодушно Решение да допусне участника ЗАД 
БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП  , до класиране. 
Относно офертата на  ЖСК „СЪГЛАСИЕ” ЕАД. Офертата съответства на обявените 
от възложителя изисквания за наличност на приложените документи към Образец №7 – 
Ценово предложение. 
При прегледа на Ценовото предложение се установи, че участникът е посочил следното 
предложение  - Обособена позиция № 1 „Застраховане на 130 служители от Общинска 
администрация – Две могили  със застраховка  “Живот” - обща цена 910.00 лева (деветстотин и 
десет лева). 

Комисията провери съдържанието на ценовата оферта и установи, че същата 
отговаря на изискванията на Възложителя и публичната покана. Комисията направи и 
проверка за числови и аритметични грешки и не установи такива. 

 С оглед на гореизложеното Комисията установи, че ценовото предложение на 
участника е съобразено по форма и съдържание с изискванията на публичната 
покана и закона и следва да се приеме за валидно. 

На база горното, комисията взе единодушно Решение да допусне участника ЗАД 
ЖСК „СЪГЛАСИЕ” ЕАД до класиране. 
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Относно офертата на  ДЗИ „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД. Офертата 
съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност на приложените 
документи към Образец №7 – Ценово предложение. 
 
При прегледа на Ценовото предложение се установи, че участникът е посочил следното 
предложение  - Обособена позиция № 1 „Застраховане на 130 служители от Общинска 
администрация – Две могили  със застраховка  “Живот” - обща цена 1199.90 лева (хиляда 
деветстотин деветдесет и девет лева и 90 ст.). 

 С оглед на гореизложеното Комисията установи, че ценовото предложение на 
участника е съобразено по форма и съдържание с изискванията на публичната 
покана и закона и следва да се приеме за валидно. 

На база горното, комисията взе единодушно Решение да допусне участника ДЗИ 
„ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, до класиране 
Относно офертата на  ДЗИ „ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ”.Офертата съответства на 
обявените от възложителя изисквания за наличност на приложените документи към 
Образец №7 – Ценово предложение. 
Обособена позиция 2: Застраховка на недвижимо имущество - публична общинска 
собственост – обща цена 4290.88 лева (четири хиляди двеста и деветдесет лева и 88 ст.) 
 

Обособена позиция № 3: Туристическа застраховка обща цена 408.00 лева (четиристотин и 
осем лева). 
Комисията провери съдържанието на ценовата оферта и установи, че същата отговаря на 
изискванията на Възложителя и публичната покана. Комисията направи и проверка за 
числови и аритметични грешки и не установи такива. 

 С оглед на гореизложеното Комисията установи, че ценовото предложение на 
участника е съобразено по форма и съдържание с изискванията на публичната 
покана и закона и следва да се приеме за валидно. 

На база горното, комисията взе единодушно Решение да допусне участника ДЗИ 
„ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ”., до класиране. 
Относно офертата на  ЗД ‘ЕВРОИНС” АД. Офертата съответства на обявените от 
възложителя изисквания за наличност на приложените документи към Образец №7 – 
Ценово предложение. 
При прегледа на Ценовото предложение се установи, че участникът е посочил следното 
предложение  - Обособена позиция № 1 „Застраховане на 130 служители от Общинска 
администрация – Две могили  със застраховка  “Живот” - обща цена 1404.00 лева (хиляда 
четиристотин и четири лева) 
Обособена позиция 2: Застраховка на недвижимо имущество - публична общинска 
собственост – обща цена 281.88 лева (двеста осемдесет и един лева и 88 ст). 
 
Обособена позиция № 3: Туристическа застраховка обща цена 510.00 лева (петстотин и 
десет леваКомисията провери съдържанието на ценовата оферта и установи, че същата 
отговаря на изискванията на Възложителя и публичната покана. Комисията направи и 
проверка за числови и аритметични грешки и не установи такива. 

 С оглед на гореизложеното Комисията установи, че ценовото предложение на 
участника е съобразено по форма и съдържание с изискванията на публичната 
покана и закона и следва да се приеме за валидно. 

На база горното, комисията взе единодушно Решение да допусне участника ЗД 
‘ЕВРОИНС” АД, до класиране. 
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Относно офертата на ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД. Офертата 
съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност на приложените 
документи към Образец №7 – Ценово предложение. 
При прегледа на Ценовото предложение се установи, че участникът е посочил следното 
предложение  - Обособена позиция 1  
Обща застрахователна премия за изпълнение на поръчката за Застраховане на 130 

служители от Общинска администрация – Две могили  със застраховка  “Живот’ в 
размер 849.57(осемстотин четиридесет и девет и петдесет и седем ст.) лева 
Комисията провери съдържанието на ценовата оферта и установи, че същата отговаря на 
изискванията на Възложителя и публичната покана. Комисията направи и проверка за 
числови и аритметични грешки и не установи такива. 

 С оглед на гореизложеното Комисията установи, че ценовото предложение на 
участника е съобразено по форма и съдържание с изискванията на публичната 
покана и закона и следва да се приеме за валидно. 

На база горното, комисията взе единодушно Решение да допусне участника 
ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД до класиране. 

 
Комисията изготви писма до участниците, от които следва да се изиска подробна писмена 
обосновка и с това приключи своята работа на 19.04.2015 г. 
  
На 28.04.2016 година комисията продължи своята работа след представяне на допълнително 
изисканите документи.  
 Госпожа Русинова откри заседанието на комисията констатира, че в рамките на 
срока, определен от комисията три от фирмите, подали оферта за участие  в срок от 3 
работни дни от получаване на искането следва да представят писмена обосновка относно 
критерия ЗД „ЕВРОИНС” АД  с писмо с изх. № 1966 от 19.04.2016г.,получено на 
21.04.2016г, и получена  Писмена обосновка на 22.04.2016г.  
ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД с писмо с изх. № 1967 от 
19.04.2016г., получено на 21.04.2016г, и получена  Писмена обосновка на 25.04.2016г.  
ДЗИ „ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” с писмо с изх. № 1960 от 19.04.2016г., получено на 
21.04.2016г, и получена  Писмена обосновка на 22.04.2016г.  
ЖСК „СЪГЛАСИЕ” ЕАД с писмо с изх. № 1932 от 19.04.2016г., получено на 
21.04.2016г, и получена  Писмена обосновка на 26.04.2016г. 
 
Комисията премина към разглеждане на обосновката на участника ЗД „ЕВРОИНС” 
АД , изискана за предложения от нея за Обособена позиция 2: 
Обща застрахователна премия за изпълнение на поръчката за застраховка на активи, които 
са предмет на подпомагане по проекти , изпълнявани от Община Две могили с финансовата 
подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г в размер както следва: 

 
За Дейност № 1 включваща  Приложение № 1 72.57(седемдесет и два и петдесет и седем 
лева)  лева  без ДДС. 
За Дейност № 2 включваща  Приложение № 2 209.31 (двеста и девет и тридесет и еин лев.) 
лева  без ДДС. 
Обособена позиция 3  
1.Размер на застрахователна премия за застраховане на един посетител/ издаден фискален 
бон в размер на 1000 лева - в размер 510.00 (петстотин и десет лева) лева. 
 
По Обособена позиция 2: 
Дружеството посочва, че при изготвяне на офертата е направена точна оценка на риска, 
съобразена с вида на имуществото, подлежащо на застраховане, начина нанеговорито 
стопанисване , потенциалните щети, които биха могли да настъпят и техният размер с 
оглед на предназначението.  
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Предпоставка за ниската премия  са и реализираните финансови показатели за Евроинс АД 
през 2015г. Отчетен е размера и на натрупаните застрахователно технически резерви. 
Размерът на застрахователната премия е напълно съобразен със застрахователно – 
техническия план и тарифната таблица по застраховка Имущество и гарантира 
способността на дружеството да изпълни всички негови задължения. 
По Обособена позиция 3:  
В конкретния случай са взети  под внимание резултатите на застраховки „Злополука”. При 
определяне на застрахователната премия, Дружеството се е съобразило със спецификата на 
обекта. Натрупаните до момента застрахователни резерви по този вид застраховки, 
реализираната квота на щетимост, осигуряваща рентабилност на застрахвоките, 
регистрираният положителен резултат на този вид застрахвоки са допълнителни фактори, 
които благорпиятстват стабилността и доказват сигурността на дружеството за посрещане 
на плащания по бъдещи претенции.  
Комисията премина към разглеждане на обосновката на участника 
ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД, изискана за предложения от нея 
Обособена позиция 1  
Обща застрахователна премия за изпълнение на поръчката за Застраховане на 130 

служители от Общинска администрация – Две могили  със застраховка  “Живот’ в 
размер 849.57(осемстотин четиридесет и девет и петдесет и седем ст.) лева 
Дружеството посочва, че ценовото предложение е формирано на база екстраполиране на 
данните и се разработва вероятностен модел, описващ тежестта и честотата на 
евентуалните бъдещи събития , от където се извежда и съответната цена на един 
застрахован , представляваща определена част от вероятното бъдещо изплащане на 
застрахователно обезщетение.  
В конкретния случай структурата на достатъчната бруто премия на застраховката се състои 
от нето премия, аквизиционни разходи и административно – стопански разходи.  
Комисията премина към разглеждане на обосновката на участника ДЗИ „ОБЩО 
ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД   изискана за предложения от нея Обособена позиция 3  
Размер на застрахователна премия за застраховане на един посетител/ издаден фискален 
бон в размер на 1000 лева - в размер 408.00 (четиристотин и осем лева) лева. 

 
ДЗИ „ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД   има статистически обоснована, балансирана и 
добре развита политика по отношение офериране на корпоративни клиенти, т т.ч. и 
индивидуалното им тарифиране.  
Изхождайки от това, че „застрахователната премия” е показател за оценка с най – голяма 
тежест сме предложили:  

1. Максимално допустими отстъпки от действащите търговски тарифи на Дружеството 
в размер на 20%. 

2. Индивидуално тарифиране Застрахователят прилага изключително и само за големи 
корпоративни клиенти и обществени поръчки. 

3. При индивидуално тарифиране са взети предвид следните фактори: 
a. Комплексна оферта 
b. Дългогодишен клиент  
c. Корпоративен клиент 
d. Ниска квота на щетимост 

При наличието на информационни масиви, значителен брой анализи, доклади и 
изследвания на развитието на риска по застраховката имаме възможност да си съставим 
максимално обективна оценка за рисковете, които се очакват при застраховане на 
интересите на Възложителя, с което значително се улеснява крайното формиране на цената 
на услугата.  
Ниската рискова характеристика на Възложителя – на база статистиката на ДЗИ „ОБЩО 
ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД  за клиенти с подобен профил, както и конкретната  история на 
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щетите на Възложителя от последните няколко години. Квотата на щетимост на Община 
Две могили за последните 4 години по всички видове застраховки е 4.4%.  
Комисията премина към разглеждане на обосновката на участника  ЖЗК 
„СЪГЛАСИЕ”   изискана за предложения от нея Обособена позиция 1  
Обща застрахователна премия за изпълнение на поръчката за Застраховане на 130 

служители от Общинска администрация – Две могили  със застраховка  “Живот’ в 
размер 910.00 (деветстотин и десет лева) лева 
При образуване на предложената цена, дружеството е взело предвид следните данни – 
броят застраховани лица, прогнозна застрахователна премия, рискове, които покрива 
предложената застраховка, отстъпка за сключване на застраховката за група, липса на 
застрахователен посредник.  
При изгортвяне на ценовото предложение е предвидена отстъпка в размер на 15 %. 
Основание за формиране на предложената от нас цена са и икономичност при изпълнение 
на обществената поръчка и предложено техническо решение.  
След като на основание чл. 70 ал. 2 от ЗОП комисията разгледа представените обосновки , 
комисията реши да допусне до класиране ЖСК „СЪГЛАСИЕ” ЕАД, ДЗИ „ОБЩО 
ЗАСТРАХОВАНЕ” , ЗД „ЕВРОИНС” АД  ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН 
ИНСТИТУТ АД 
 Комисията пристъпи към  класираните на участници в поръчката, съгласно критерия за 
оценка „най – ниска цена”, както следва:  
 Обособена позиция № 1 „Застраховане на 130 служители от Общинска 

администрация – Две могили  със застраховка  “Живот”  

1 място ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД 
2 място ЖСК „СЪГЛАСИЕ” ЕАД 
3 място ДЗИ „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ”  
4 място ЗД ЕВРОИНС АД   
 
Обособена позиция № 2: Застраховка на активи, които са предмет на подпомагане по 

проекти, изпълнявани от Община Две могили с финансовата подкрепа на Програмата за 

развитие на селските райони 2007-2013г.  

Обособена позиция 2 включва 2 дейности, както следва: 

Дейност 1: Застраховка на недвижимо имущество - публична общинска собственост 

съгласно приложение №1 

Дейност 2: Застраховка на недвижимо имущество - публична общинска собственост 

съгласно приложение №2 

1 място ЗД ЕВРОИНС АД   
2 място ДЗИ „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” 
3 място БУСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП 
 

Обособена позиция № 3: Туристическа застраховка - предназначена за защита на физически 

лица при посещението им в Пещера „Орлова чука”, село Пепелина, Община Две могили. 

Застраховката е за събития, настъпили na територияta на посещаемия обект, за 

времето на посещение, включително при влизане и излизане от обекта. 

1 място ДЗИ „ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” 
2 място ЗД ЕВРОИНС АД   
3 място БУСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП 

 
 В резултат от гореизложеното и на основание чл. 101д ал. 1 от ЗОП комисията 
излезе с решение да предложи за сключване на договори с класираните на първо 
място участници, чиято предложена цена съответства в пълна степен с изискванията 
на Възложителя.  
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С това приключи работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите, 
постъпили по публичната покана с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги 

на община Две могили  през 2016 г.”. 
  

 Комисията подготви и подписа настоящия протокол на 28.04.2016 г. 

 
 

Членове на комисията: 

1.Красимира Русинова  (п) 

2. Наталия Георгиева     (п) 

3. Йоана Димитрова       (п) 

  

 
    

 
 
 


