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П Р О Т О К О Л  № 1 

 
Днес, 10.07.2020г, в 10:00 часа, в сграда Ректорат на ПУ „Паисий 

Хилендарски”, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен” № 24, заседателна зала на НПД, се 

проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед № Рзз-2761/10.07.2020г на 

Ректора  на  ПУ „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив за разглеждане и оценка на 

офертите и класиране на участниците в процедура публично състезание по ЗОП с 

предмет: „Предоставяне на застрахователна услуга за застраховане на 

оборудване за научноизследователска дейност на ПУ „ПАИСИЙ 

ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01”,  
открита с Решение Р33-1825 от дата 11.06.2020 г. на Ректора на ПУ „Паисий 

Хилендарски”, уникален номер в РОП 00858-2020-0008 по Проект BG05M2OP001-

1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина 

(ПЕРИМЕД)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове”. 

 

На основание Глава пета, раздел VIII  от ППЗОП и в изпълнение на Заповед 

№ Рзз-2761/10.07.2020г. на Ректора  на  ПУ „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, 

Комисията в състав:  

 

Председател: проф. Невена Стоянова Милева – ръководител на проекта 

Членове:  

                   1. Иво Костадинов Кемалов – юрист на проекта 

                               2. Дора Неделчева Такева – финансист на проекта  
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                   3. Илиана Спиридонова Саханджиева – счетоводител на проекта     

                   4. Лиляна Велиянова Шаламанова – експерт ЗОП  

започна работата си на публично заседание.  

I. Председателят на комисията запозна присъстващите със Заповед № Рзз-

2761/10.07.2020г. на Ректора  на  ПУ „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, съобщи 

имената и длъжностите на членовете на комисията и срока за приключване на 

работата. От деловодството на възложителя бяха предадени на Председателя на 

комисията с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП постъпилите 5 (пет) броя оферти 

за участие в процедурата. Председателят на комисията уведоми членовете й, че в 

срок са постъпили следните оферти: 

 

1. Оферта вх. № 28.00-231/07.07.2020г, 11:40 часа на ЗАД „БУЛСТРАД 

ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“; 

2. Оферта вх. № 28.00-236/09.07.2020г, 10:49 часа на „ДЖЕНЕРАЛИ 

ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД; 

3. Оферта вх. № 28.00-237/09.07.2020г, 11:42 часа на „ОЗОК ИНС“ АД; 

4. Оферта вх. № 28.00-238/09.07.2020г, 11:49 часа на  „ЗК ЛЕВ ИНС“ АД; 

5. Оферта вх. № 28.00-239/09.07.2020г, 14:31 часа на „ДЗИ ОБЩО 

ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД; 

 

След запознаване със списъка с постъпилите оферти и в съответствие с 

изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всеки член на комисията подписа 

декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На проведеното публично заседание не присъстват представители на 

участниците, както и представители на средствата за масово осведомяване. 
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II. В изпълнение на чл.54, ал.3 от ППЗОП Председателят на комисията 

пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното постъпване и 

оповести съдържанието им: 

 

1. Оферта вх. № 28.00-231/07.07.2020г, 11:40 часа на ЗАД „БУЛСТРАД 

ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“;          

            Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в 

запечатана, непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Участникът е 

представил два броя папки, едната от които съдържа документи по Заявлението за 

участие, втората включва Техническото предложение, както и един брой 

непрозрачен и запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 Към папка „Заявление за учасстие“ участникът е представил пълномощно 

за подаване на офертата, ЕЕДОП на електронен носител, заверено копие на 

актуално състояние, заверено копие на разрешение за извършване на 

застрахоателна дейност, оригинал на такса платен лиценз за 2020г., както и 

декларация за съответствие /Приложение № 5/ от документацията за участие. Към 

папка Техническо предложение са приложени два броя пълномощни-нотариално 

заверени копия, Общи условия зазстраховка „Електронно оборудване“, Декларация 

за неизползване на подизпълнители, неприлагане на франшиз, приемане на 

условията на поръчката и срока за изпълнение. Представен е и списък на 

представителствата на ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“. 

 Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в 

опаковката и провери съответствието им с приложения опис.  На основание чл. 54, 

ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ и всяка страница от  техническото предложение на 

участника.  
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2. Оферта вх. № 28.00-236/09.07.2020г, 10:49 часа на „ДЖЕНЕРАЛИ 

ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД; 

 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в 

запечатана, непрозрачна опаковка, чиято  цялост не е нарушена. Участникът е 

представил опис на документите в офертата, пълномощно за подаване на оферти и 

участие в процедури, декларация обр.5 на възложителя, Техническо предложение, 

Общи условия за застраховка „Всички рискове на електронна техника и 

оборудване“ в сила от 15.09.2016г., както и един брой непрозрачен и запечатан 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. На електронен носител е 

представен ЕЕДОП.  

Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в 

опаковката и провери съответствието им с представения опис. На основание чл. 54, 

ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ и всяка страница от  техническите предложения на 

участника.  

 

3. Оферта вх. № 28.00-237/09.07.2020г, 11:42 часа на „ОЗОК ИНС“ АД; 

 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в 

запечатана, непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Участникът е 

представил опис на документите в офертата, декларация обр.5 на възложителя, 

Техническо предложение, Общи условия по Застраховка „Щети на имущество“, 

Секция V: „Застраховка на електронно оборудване“. Представен е  и един брой 

непрозрачен и запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, като е 

описано, че са приложени Таблица № 1 за предложени цени (застрахователни 

премии) за налично оборудване за научноизседователска дейност на ПУ „Паисий 
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Хилендарски“ и Таблица № 2 за предложени цени (застрахователни премии) за 

оборудване за научноизседователска дейност, което се очаква да бъде придобито от 

ПУ „Паисий Хилендарски“ и електронен носител на ценовото предложение и 

посочените таблици. На електронен носител е представен ЕЕДОП.  

Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в 

опаковката и провери съответствието им с представения опис.  На основание чл. 

54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ и всяка страница от  техническото предложение на 

участника.  

 

4. Оферта вх. № 28.00-238/09.07.2020г, 11:49 часа на  „ЗК ЛЕВ ИНС“ АД; 

 

 Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в 

запечатана, непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Участникът е 

представил два броя папки, включващи опис на документите в офертата, ЕЕДОП 

на електронен носител, декларация за наличие на упълномощаване за подписване 

на офертата и представителство в процедурата за провеждането на обществената 

поръчка, с приложение пълномощно за лице, упълномощено да подпише офертата 

и да представлява дружеството пред възложителя – нотариално заверено копие, 

декларация обр.5 на възложителя, Техническо предложение, Общи условия на 

застраховатля по предложените застраховки, както непрозрачен и запечатан плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”.  

Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в 

опаковката и провери съответствието им с представения опис. На основание чл. 54, 

ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ и всяка страница от  техническите предложения на 

участника.  
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5. Оферта вх. № 28.00-239/09.07.2020г, 14:31 часа на „ДЗИ ОБЩО 

ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД; 

 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в 

запечатана, непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Участникът е 

представил папка,  която съдържа: опис на документите в офертата, Декларация 

обр. 5, Техническо предложение за изпълнение, Общи условия за застраховане на 

електроника, пълномощно за представителство, както и непрозрачен и запечатан 

плик с надпис „Ценово предложение”, ведно с Таблица 1 и Таблица 2 към него. На 

електронен носител е представен ЕЕДОП.  

Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в 

опаковката и провери съответствието им с представения опис. На основание чл. 54, 

ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха пликовете с надпис 

„Ценово предложение“ и всяка страница от  техническото предложение на 

участника.  

 

С извършването на тези действия, в 10:26 часа приключи публичната част от 

работата на комисията.  

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като разгледа 

представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП,  съдържащи се 

в офертите.  

 

 

IІІ. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ 

ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ 

ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
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В съответствие и с изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал.7 от ППЗОП, 

комисията продължи работата си на закрито заседание, като пристъпи към 

разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ПППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. За нуждите на проверката комисията извърши справки в 

Търговския регистър към АВ, относно вписаните обстоятелства за участниците. 

Комисията разгледа подробно представените от участниците ЕЕДОП, 

декларираните в тях обстоятелства и относимостта им с изискванията за лично 

състояние и критерии за подбор.  

За всяка оферта, по реда на постъпването й, бе проверено от членовете на 

комисията наличието и редовността на представените документи, като резултатите 

от проверката са, както следва: 

 

 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

 

1. Участник ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ 

 

Участникът е представил списък на представените документи, с приложен 

към него ЕЕДОП на електронен носител. Комисията констатира, че в офертата на 

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ се съдържа ЕЕДОП, на оптичен 

носител, съдържащ 8 папки, 8 броя отделни ЕЕДОП-и.  От справката в ТРРЮЛНЦ 

към АВ се установи в какво качество лицата са подписали отделните ЕЕДОП-и. 

Първият ЕЕДОП е подписан с валиден електронен подпис от Пламен Гочев Гочев, 

член на надзорния съвет на участника, по чл.242, ал.1 ТЗ във връзка с чл.40, ал.1, 

т.4 ППЗОП, като в него участникът е декларирал липсата на основания за 

отстраняване от процедурата и съответствието си за лично състояние и с 
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критериите за подбор, като е представил изискуемата от въложителя информация. 

В част IV, Критерии за подбор, буква „А“, участникът е посочил, че има 

Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 11/16.07.1998 г. за 

застраховка „Злополука“, застраховка „Заболяване“, застраховка за сухопътни 

превозни средства без релсови превозни средства, застраховка на релсови превозни 

средства, застраховка на летателни апарати, застраховка на плавателни съдове, 

застраховка на товари по време на превоз, застраховка "Пожар“ и „Природни 

бедствия“, застраховка „Щети на имущество“, застраховка „Гражданска 

отговорност“, свързана с притежаването и използването на моторни превозни 

средства,  застраховка „Гражданска отговорност“, свързана с притежаването и 

използването на плавателни съдове, застраховка „Обща гражданска отговорност“ 

застраховка на разни финансови загуби, застраховка на правни разноски (правна 

защита), Помощ при пътуване, издадено от Национален съвет по застраховане при 

Министерски съвет, уеб адрес: http://www.fsc.bg/bg/ , както и Решение № 1174-ОЗ 

от 06.12.2006г. за издаване на допълнителен лиценз обхващаш застраховка по 

раздел II, б.“А“ т.10.1. от приложение № 1 към КЗ – „Всяка отговорност за вреди, 

възникващи при използването на сухопътни моторни превозни средства“, издадено 

от Комисия за финансов надзор. Вторият ЕЕДОП е подписан с валиден електронен 

подпис Иво Ивов Груев – изпълнителен директор и член на Управителния съвет, в 

който е декларирал липсата на основания за отстраняване от процедурата и 

съответствието си за лично състояние и с критериите за подбор, като е представил 

изискуемата от въложителя информация. Третият ЕЕДОП е подписан с валиден 

електронен подпис от Теодор Илиев Илиев - изпълнителен директор и член на 

Управителния съвет, в който е декларирал липсата на основания за отстраняване от 

процедурата и съответствието си за лично състояние и с критериите за подбор, като 

е представил изискуемата от въложителя информация. Четвъртият ЕЕДОП е 

подписан с валиден електронен подпис от Светла Иванова-Несторова-Асенова, в 

http://www.eufunds.bg/
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качеството си на член на управителния съвет, в който е декларирал липсата на 

основания за отстраняване от процедурата и съответствието си за лично състояние 

и с критериите за подбор, като е представил изискуемата от въложителя 

информация. Петият ЕЕДОП е подписан с валиден електронен подпис от Яна 

Янакиева Стойкова-Николчева, Ръководител сектор „Обществени поръчки“ и 

Упълномощен представител, в който декларира липсата на основание за 

отстраняване от процедурата и съответствието си за лично състояние и с 

критериите за подбор, като е представила изискуемата от възложителя 

информация. Шестият ЕЕДОП е подписан с валиден електронен подпис от Никола 

Йорданов Памуков, изпълнителен директор и член на управителния съвет, в който 

е декларирал липсата на основание за отстраняване от процедурата и 

съответствието си за лично състояние и с критериите за подбор, като е представила 

изискуемата от възложителя информация. Седмият ЕЕДОП е подписан с валиден 

електронен подпис от Антон Илиев Станков, член на надзорния съвет, в който е 

декларирал липсата на основание за отстраняване от процедурата и съответствието 

си за лично състояние и с критериите за подбор, като е представила изискуемата от 

възложителя информация. Осмата папка съдържа ЕЕДОП, които е подпсан с 

валидни електронни подписи от Недялко Димчев Чандъров, Пламен Ангелов 

Шинов, Петер Хъофингер, Йосеф Аигнер, Герхард Ланер и Вернер Матула, които 

от своя страна са декларирали липсата на основания за отстраняване от 

процедурата и съответствието си за лично състояние и с критериите за подбор, като 

са представили изискуемата от възложителя информация. 

Представени са декарации / шест броя/ Приложение № 5, подписани от 

изпълнителните директори – Недялко Чандъров, Иво Груев, Пламен Шинов, 

Теодор Илиев, Никола Памуков и Светла Несторова-Асенова – член на 

Управителния съвет. 
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 Комисията констатира, че документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП 

установяват съответствието на участника ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС 

ГРУП“ с изискванията на Възложителя за лично състояние и на критериите за 

подбор. 

С оглед констатираното, Комисията единодушно реши: документите по 

чл.39, ал.2 от ППЗОП на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ 

отговарян на посочените изисквания на възложителя, заложени в документацията 

на поръчката и в обявлението, поради което допуска участника до разглеждане 

на документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП. 

 

2.  Участник „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД; 

 

Участникът е представил опис, с приложен към него ЕЕДОП на електронен 

носител. Комисията констатира, че ЕЕДОП е подписан с валиден електронен 

подпис от три лица. От справката в ТРРЮЛНЦ към АВ се установи, че 

подписалите документа лица са двама от членовете на УС на „Дженерали 

Застраховане“ АД – Жанета Малинова Джамбазка и Радослав Цветанов Димитров, 

както и от упълномощеното лице – Аделина Спасова /съгласно приложено 

пълномощно от 09.06.2016г. на нотариус Радостина Михайлова/. В част IV, 

Критерии за подбор, буква „А“, участникът е посочил, че "Дженерали 

Застраховане" АД притежава Лиценз за извършване на застрахователна дейност на 

територията на Република България -Разрешение № 1/26.03.1998г., издадено на ЗК 

"Орел" АД от Национален съвет по застраховане при Министерски съвет, с обхват 

съгласно раздел II от списък приложение към Закона за застраховане: 1. 

Застраховка"Злополуки" 2. Застраховка на сухопътни превозни средства без 

релсови превозни средства 3. Застраховка плавателни съдове 4.Застраховка на 

товари по време на превоз 5. Застраховка "Пожар" и "Природни бедствия" 6. "Щети 
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на имущество" 7. Застраховка "Гражданска отговорност, свързана с притежаването 

и използването на моторни превозни средства"8.Застраховка "Гражданска 

отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове" 9. 

Застраховка "Обща гражданска отговорност", Решение № 35/27.10.2006г., издадено 

от Софийски градски съд за промяна на името на дружеството, както и документ за 

заплатена такса към КФН от 29.01.2020 г. 

Комисията, след разглеждане на представените документи по чл.39, ал.2 

ППЗОП констатира следните непълноти, като на осн. чл.54, ал.8 от ППЗОП ги 

описва изчерпателно, както следва: 

Съгласно изискванията на чл.40, ал.1, т.4 ППЗОП, участникът следва 

да представи подписани ЕЕДОП на лицата по чл.241, ал.1, чл.242, ал.1 и 

чл.244, ал.1 от ТЗ.  Представеният ЕЕДОП е подписан от част от лицата, 

представляващи дружеството, описани по-горе. Участникът не е представил 

ЕЕДОП за останалите членове на Управителния съвет – Данчо Христов 

Данчев и Юри Константинов Копач, както и на членовете на Надзорния съвет 

– Вернер Мъортел, Лучано Чирина и Беата Петрушова. 

На основание чл.54, ал.8 ППЗОП, участникът следва да представи нов/и 

ЕЕДОП/и , подписани с валиден електронен подпис от всеки един от лицата по 

чл.241, ал.1, чл.242, ал.1 и чл.244, ал.1 от ТЗ и опиани по-горе, с декларирани в 

него данни относно личното състояние и критериите за подбор, които 

съдържат променена или допълнена информация във връзка с 

констатираните несъответствия. 

Комисията указва на участника, че отстраняването на установеното 

несъответсвие следва да извърши при условията на чл.54, ал.9 ППЗОП, в  срок 

от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол. 

 

 

http://www.eufunds.bg/


 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------ 

 

 

 

 

Проект  BG05M2OP001-1.002-0005-C01  Център за компетентност 

„Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

12 

 

 

 

 

3. Участник „ОЗОК ИНС“ АД; 

 

Участникът е представил опис, с приложен към него ЕЕДОП на електронен 

носител. Комисията констатира, че ЕЕДОП е подписан с валиден електронен 

подпис от три лица. От справката в ТРРЮЛНЦ към АВ се установи, че 

подписалите документа лица са двамата изпълнителни директори и членове на 

Съвета на директорите – Александър Петров Личев и Румен Кирилов Димитров, 

както и третият член на Съвета на директорите – Борислав Иванов Михайлов, с 

което е спазена разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7  от ЗОП и чл.40 

от ППЗОП. В ЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно 

личностното състояние на участника и липсата на основания за отстраняване от 

процедурата.  В част IV , Критерии за подбор, буква „А“, участникът е посочил, че 

притежава Лиценз/разрешение за извършване на застрахователна дейност с 

Решение № 968 - ОЗ от 18.12.2015 г. Комисия за финансов надзор, Вид застраховки 

по Раздел II, буква „А“ от Приложение № 1 от Кодекса за застраховането, а 

именно: по т. 7- „Товари по време на превоз (включително стоки, багаж и други)“;  

по т. 8- „Пожар и природни бедствия“– всички рискове; по т. 9- „Други щети на 

имущество“ -всички рискове. 

Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП установи, че по отношение на участника „ОЗОК ИНС“ АД не е налице 

липса, непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, 

като от същите се констатира съответствие на декларираната информация с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поради което 

участникът се допуска до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от 

ППЗОП. 
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4. Участник „ЗК ЛЕВ ИНС“ АД; 

 

Участникът е представил опис, с приложен към него ЕЕДОП на електронен 

носител. Комисията констатира, че ЕЕДОП е подписан с валиден електронен 

подпис от единадесет лица. От справката в ТРРЮЛНЦ към АВ се установи, че 

подписалите документа лица са всички членове на Управителния съвет, както 

следва Мирослава Спасова Спасова, Мария Стоянова Масларова-Гъркова, Павел 

Валериев Димитров, Гълъбин Николов Гълъбов, Валентин Валентинов Илиев, 

Биляна Енчева Вълчева и София Николова Антонова, както и от членовете на 

Надзорния съвет – Ива Петкова Павлова, Лозана Любенова Славчова и Адриана 

Владимирова Чернева. ЕЕДОП е подписан и с валиден електронен подпис от 

упълномощеното да подпише офертата и да представлява дружеството пред 

Възложителя лице – Светлана Николова Крумова, за което е представено 

нотариално заверено пълномощно от 06.07.2020г. на нотариус Красимир Спасов. С 

описаното по-горе е спазена разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7  от 

ЗОП и чл.40 от ППЗОП. В ЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно 

личностното състояние на участника и липсата на основания за отстраняване от 

процедурата на това основание. В част IV, Критерии за подбор, буква „А“, 

участникът е посочил, че притежава  Разрешение от Национален съвет по 

застраховане към Министерски съвет за извършване на застрахователна дейност № 

98/06.01.2000г. с обхват: 1.1.Застраховка „Злополука“ 1.2.Застраховка на сухопътни 

превозни средства, без релсови превозни средства 1.3.Застраховка на плавателни 

съдове 1.4.Застраховка на товари по време на превоз 1.5.Застраховка “Пожар“ и 

„Природни бедствия“ 1.6.Застраховка “Щети на имущество“ 1.7.Застраховка 

“Гражданска отговорност“, свързана с притежаването и използването на моторни 

превозни средства 1.8.Застраховка “Гражданска отговорност“, свързана с 
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притежаването и използването на плавателни съдове 1.9.Застраховка „Обща 

гражданска отговорност“ 1.10.Застраховка „Помощ при пътуване“ 

Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП установи, че по отношение на участника „ЗК ЛЕВ ИНС“ АД не е налице 

липса, непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, 

като от същите се констатира съответствие на декларираната информация с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поради което 

участникът се допуска до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от 

ППЗОП. 

 

 

5. Участник „ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД 

 

Участникът е представил опис, с приложен към него ЕЕДОП на електронен 

носител. Комисията констатира, че са представени общо осем броя ЕЕДОП, с 

посочена фамилия в наименованието на файла на съответния член на Управителния 

съвет/Надзорния съвет. В ЕЕДОП са декларирани данни относно личното 

състояние и критериите за подбор, изискуеми от Възложителя. В част IV, Критерии 

за подбор, буква „А“, участникът е посочил, че притежава Разрешения за 

извършване на застрахователна дейност № 3/13.05.1998г. и 77/15.04.1999г. на “ДЗИ 

- Общо застраховане” ЕАД, издадени от Националния съвет за застраховане при 

Министeрски Съвет на Република България, Решение №1175-ОЗ от 06.12.2006 г., с 

обхват: Застраховка „Злополука“, Застраховка на сухопътни превозни средства, без 

релсови превозни средства, застраховка на релсови превозни средства, застраховка 

на летателни апарати, застраховка на плавателни съдове, застраховка на товари по 

време на превоз, застраховка „Пожар“ и „Природни бедствия“, застраховка „Щети 

на на имущество“, застраховка „Гражданска отговорност“, свързана с 
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притежаването и използуването на моторни превозни средства, застраховка 

„Гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на летателни 

апарати, застраховка „Гражданска отговорност", свързана с притежаването и 

използването на плавателни съдове, застраховка „Обща гражданска отговорност", 

застраховка на различни финансови зауби, задължително застраховане съгласно 

действуващото в страната законодателство, застраховка „Помощ при пътуване", 

застраховка на гаранции, застраховка на кредити, презастраховане,управление на 

набраните от застраховането средства, застраховка "Заболяване", застраховка 

„Правни разноски/правна защита/". 

Комисията, след разглеждане на представените документи по чл.39, ал.2 

ППЗОП констатира следните непълноти, като на осн. чл.54, ал.8 от ППЗОП ги 

описва изчерпателно, както следва: 

 На електронния носител са представени общо осем файла със следните 

наименования:  Benbasat_Plovdivski uni.espd-response.pdf; Cholakov_Plovdivski 

uni.espd-response.pdf; Daemen_Plovdivskiuni.espd-response.pdf; Djelepov_ 

Plovdivski uni.espd-response.pdf;  Palichev_Plovdivski uni.espd-response.pdf; 

 Popelier_Plovdivskiuni.espd-response.pdf; Vasileva_Plovdivski uni.espd-

response.pdf и Vazov_Plovdivski uni.espd-response.pdf. Комисията констатира, 

че в представените ЕЕДОП е декларирана информация, изискуема от 

Възложителя, но същите не са подписани с валидни електронни подписи от 

отделните членове на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството. 

Единствено последният ЕЕДОП е подписан с валиден електронен подпис от 

Григорий Цветанов Вазов – член на Надзорния съвет, в който е декларирал 

липсата на основания за отстраняване от процедурата и съответствието си за 

лично състояние и с критериите за подбор, като е представил изискуемата от 

въложителя информация.   

http://www.eufunds.bg/
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Ето защо, на осн.чл.54, ал.8 от ППЗОП участнкът следва да представи 

нов/и ЕЕДОП, подписани с валидни електронни подписи от лицата по чл.241, 

ал.1, чл.242, ал.1 и чл.244, ал.1 от ТЗ, с декларирани в него данни относно 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.  

Комисията указва на участника, че отстраняването на установеното 

несъответсвие следва да извърши при условията на чл.54, ал.9 ППЗОП, в  срок 

от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол. 

 

Въз основа на горното, комисията единодушно взе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, настоящият протокол да се изпрати до 

всички участници в процедурата в деня на публикуването му в профила на 

купувача, с оглед запознаване с констатираните липси, непълноти или 

несъответствия на информацията с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор. 

Комисията възлага на председателя й да организира публикуването на 

протокола в профила на купувача, както и подготвянето и изпращането на 

придружителни писма до участниците, ведно с копие от протокола. Изпращането 

на протокола да се осъществи на посочените от участниците адреси за 

кореспонденция.   

Следващото заседание на комисията ще се проведе в зависимост от датата 

на получаването на допълнително представените на комисията документи. 

Комисията възлага на председателя да свика следващото заседание след 

http://www.eufunds.bg/
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получаване на представените документи и/или изтичането на срока за 

представянето им, видно от доказателствата за получаване на протокола. 

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, 

както следва: 

К О М И С И Я : 

 

Председател: проф. Невена Стоянова Милева ........................................... 

Членове:  

                   1. Иво Костадинов Кемалов .................................... 

                               2. Дора Неделчева Такева .......................................  

                   3. Илиана Спиридонова Саханджиева ........................................... 

                   4. Лиляна Велиянова Шаламанова .......................................... 

       

Подписите са  заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП.   

http://www.eufunds.bg/

