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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
„СВЕТА МАРИНА“ ЕАД - ВАРНА 

 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

Днес, 27.04.2016 г., в 10:00 часа, комисия, назначена със Заповед № Р-330/27.04.2016 г. на 
Директор „Икономически дейности“ на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Русана Чобанова    - юрисконсулт на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 
ЧЛЕНОВЕ:  

1. Виолета Станева    - главна медицинска сестра в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 
2. инж. Даниела Господинова - експерт маркетинг в Направление „МД и ТИО“ в МБАЛ „Света 

        Марина“ ЕАД; 
РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: Михаела Ганева  - юрисконсулт на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, 

се събра и разгледа постъпилите предложения за участие в процедура по реда на Глава 
Осма „а“ от ЗОП с предмет: „Застраховка „Професионална отговорност“ на лицата, които 
упражняват медицинска професия в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една 
година“. 

На заседанието на комисията присъства г-н Валентин Славов Димов, представител на ЗАД 
„Армеец“ АД, който представи писмено пълномощно от законния представител на дружеството. 

Председателят на комисията обяви, че за участие в процедурата са постъпили 3 (три) 
оферти, както и че предложения след обявения за това краен срок не са били представени, след 
което членовете на комисията попълниха и подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 35, 
ал. 1 и 2 от ЗОП.  

I. Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване при възложителя, както следва: 
1. Оферта с вх. № ВК-873 от 26.04.2016 г.; 09:50 ч., на Застрахователно акционерно 

дружество „Армеец“ АД. 
  Юрисконсулт Чобанова отвори плика и установи наличието на папка, съдържаща 
документи с номера от 1 до 29, както и списък на документите и информацията, съдържащи се в 
офертата. Председателят на комисията оповести на присъстващите документите, съдържащи се в 
офертата и съобщи ценовото предложение, възлизащо на 49 649,52 лв. с включен 2% данък 
застрахователна премия. Тъй като ценовото предложение на участника не надхвърля обявения от 
възложителя финансов ресурс, който е 61 200 лв. с включен данък застрахователна премия, 
членовете на комисията единодушно решиха да допуснат офертата на Застрахователно 
акционерно дружество „Армеец“ АД  до по-нататъшно участие в процедурата. 

2. Оферта с вх. № ВК-876 от 26.04.2016 г.; 10:20 ч., на ЗК „Надежда“ АД.  
 Юрисконсулт Чобанова отвори плика и установи наличието на папка, съдържаща 
документи с номера от 1 до 22. Председателят на комисията оповести на присъстващите 
документите, съдържащи се в офертата. Г-н Валентин Димов (ЗАД „Армеец“ АД) подписа 
техническото предложение и ценовото предложение на участника, възлизащо на 46 818,00 лв. с 
включен 2% данък застрахователна премия. Тъй като ценовото предложение на участника не 
надхвърля обявения от възложителя финансов ресурс, който е 61 200 лв. с включен данък 
застрахователна премия, членовете на комисията единодушно решиха да допуснат офертата на 
Застрахователна компания „Надежда“ АД до по-нататъшно участие в процедурата. 

3. Оферта с вх. № ВК-882 от 26.04.2016 г.; 13:55 ч., на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“. 
  Юрисконсулт Чобанова отвори плика и установи наличието на папка, съдържаща 
документи с номера от 1 до 51. Г-н Валентин Димов (ЗАД „Армеец“ АД) подписа техническото 
предложение и ценовото предложение на участника, възлизащо на 60 690,00 лв. с включен 2% 
данък застрахователна премия. Тъй като ценовото предложение на участника не надхвърля 
обявения от възложителя финансов ресурс, който е 61 200 лв. с включен данък застрахователна 
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премия, членовете на комисията единодушно решиха да допуснат офертата на ЗАД „Булстрад 
Виена Иншурънс Груп“. до по-нататъшно участие в процедурата. 
 С това публичната част от заседанието на комисията приключи. 
 

II. Членовете на комисията се събраха отново в 13:00 часа и продължиха своята работа с 
подробно разглеждане на документите на участниците, допуснати до този етап от процедурата. 

1. По отношение на оферта с вх. № ВК-873 от 26.04.2016 г.; 09:50 ч., на Застрахователно 
акционерно дружество „Армеец“ АД, комисията констатира следното: 

1.1 В декларация-списък на извършените услуги, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, участникът е 
вписал три договора и е представил съответните удостоверения за добро изпълнение, съгласно 
изискването на възложителя.  

1.2 Представено е копие на Разрешение за извършване на застрахователна дейност с № 
7/15.06.1998 г., в което в раздел „Видове застраховки съгласно раздел II от списъка-приложение 
към Закона за застраховането“ под № 8 е вписано: „Застраховка „Обща гражданска отговорност“.  

1.3 В техническото си предложение участникът е оферирал следното: 
 1.3.1. Предлагани застрахователни суми (лимити на отговорност): 

№ Описание на лимита Предложение на участника 

1. Лимит на отговорност за едно застрахователно събитие 500 000 лв. 

2. Подлимит на отговорност за всяко едно застраховано лице от І 
рискова група - висок  риск (позиция 1) 

500 000 лв. 

3. Подлимит на отговорност за всяко едно застраховано лице от ІІ 
рискова група умерен риск (позиция 2) 

500 000 лв. 

4. Лимит на отговорност за всички застрахователни събития за срок 
една  година  (агрегатен лимит) 

2 000 000 лв. 

 1.3.2. Начин на плащане на застрахователната премия - до 52 (петдесет и две) равни 
вноски, преведени по банков път. 
 1.3.3. Срок на изплащане на обезщетения - 1/8 работен ден от получаване на всички 
необходими документи. 
 След като обстойно се запознаха с всички представени от участника в процедурата 
документи, членовете на комисията установиха, че офертата на Застрахователно акционерно 
дружество „Армеец“ АД отговаря на изискванията на възложителя, заложени в публичната 
покана и документацията по настоящата обществена поръчка и го допуска до оценяване по 
критерий икономически най-изгодна оферта. 

2. По отношение на оферта с вх. № ВК-876 от 26.04.2016 г.; 10:20 ч., на ЗК „Надежда“ АД, 
комисията констатира следното: 

2.1. В декларация-списък на извършените услуги, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, участникът е 
вписал, че няма изпълнени договори, поради което липсват и удостоверения за добро 
изпълнение. Съгласно т. 1.2 от раздел II на документацията за участие, минималното изискване за 
технически възможности на участника, поставено от възложителя на основание чл. 25, ал. 2, т. 6 от 
ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, е участникът да е изпълнил минимум 2 (две) услуги през 
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с предмет еднакъв или 
сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, с посочване на стойностите, датите и 
получателите, заедно с приложени доказателства към тях за извършените услуги.  

2.2. Представено е копие на Решение № 217-О3 от 08.04.2016 г., издадено от Комисия за 
финансов надзор, от което е видно, че Комисията разширява обхвата на лиценза на 
застрахователя със застраховка по т. 13 „Обща гражданска отговорност“.  

Видно от представените по точки 2.1 и 2.2 документи, и от информацията, съдържаща се в 
Търговския регистър и в Електронния регистър на застахователите и презастрахователите на 
Комисията по финансов надзор, ЗК „Надежда“ АД не е новоучредено/новорегистрирано 
дружество, а е дружество, което разширява обхвата си на дейност с предмет, сходен или еднакъв 
с предмета на настоящата обществена поръчка. Участникът не е представил доказателства, с които 
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да докаже, че изпълнява критериите за подбор, поставени от възложителя в настоящата 
обществена поръчка, относно наличието на опит в изпълнението на подобен вид услуги, 
подробно разписани в раздел II на документацията за участие.  

С оглед на гореизложеното комисията не разгледа техническото предложение на участника 
и предлага на Директор „Икономически дейности“ ЗК „Надежда“ АД да бъде отстранено от по-
нататъшно участие в процедурата на основание чл. 69, чл. 1, т. 3 от ЗОП. 

3. По отношение на оферта с вх. № ВК-882 от 26.04.2016 г.; 13:55 ч., на ЗАД „Булстрад Виена 
Иншурънс Груп“, комисията констатира следното: 

3.1. В декларация-списък на извършените услуги, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, участникът е 
вписал два договора и е представил съответните удостоверения за добро изпълнение, съгласно 
изискването на възложителя.  

3.2. Представено е копие на Разрешение за извършване на застрахователна дейност с № 
11/16.07.1998 г. , в което в раздел „Видове застраховки съгласно раздел II от списъка-приложение 
към Закона за застраховането“ под № 13 е вписано: „Застраховка „Обща гражданска отговорност“.  

3.3. В техническото си предложение участникът е оферирал следното: 
 1.3.1. Предлагани застрахователни суми (лимити на отговорност): 

№ Описание на лимита Предложение на участника 

1. Лимит на отговорност за едно застрахователно събитие 500 000 лв. 

2. Подлимит на отговорност за всяко едно застраховано лице от І 
рискова група - висок  риск (позиция 1) 

100 500 лв. 

3. Подлимит на отговорност за всяко едно застраховано лице от ІІ 
рискова група умерен риск (позиция 2) 

50 500 лв. 

4. Лимит на отговорност за всички застрахователни събития за срок 
една  година  (агрегатен лимит) 

2 000 000 лв. 

 1.3.2. Срок на изплащане на обезщетения - до 10 работни дни след получаване на всички 
документи. 

3.4. В ценовото си предложение участникът оферира начин на плащане на застрахователната 
премия - 12 (дванадесет) равни вноски. 
 След като обстойно се запознаха с всички представени от участника в процедурата 
документи, членовете на комисията установиха, че офертата на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс 
Груп“, отговаря на изискванията на възложителя, заложени в публичната покана и 
документацията по настоящата обществена поръчка и го допуска до оценяване по критерий 
икономически най-изгодна оферта. 
  

III. Членовете на комисията пристъпиха към оценяване на допуснатите до този етап от 
процедурата участници по критерий икономически най-изгодна оферта. 

 
№ 

 
описание на критерия 

ЗАД „Армеец“ АД ЗАД „Булстрад Виена 
Иншурънс Груп“ 

предложение брой 
точки 

предложение брой 
точки 

1. К1 „Застрахователна премия“ - до 
60 т. 

49 649,52 лв. 60,00 60 690,00 лв. 49,09 

2. К2 „Подлимит на професионална 
отговорност“ - до 10 т. 

500 000 лв.-  I група 
500 000 лв.- II група 

10,00 100 500 лв.-  I група 
50 500 лв.- II група 

1,41 

3. К3 „Лимит на отговорност на зас-
трахователно събитие“ - до 10 т. 

500 000 лв. 10,00 500 000 лв. 10,00 

4. К4 „Брой вноски“ - до 10 т.  52 10,00 12 2,31 

5. К5 „Срок  за изплащане на обез-
щетение в работни дни“- до 10 т. 

1/8 10,00 10 0,13 

 Общ брой точки:  100,00  62,94 
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