
НИКОЛАИ ГРО
Кмет на Общин

Дата: 4./,.01.20$

П Р О Т О К О Л

В изпълнение на Заповед № РД-12-48/20.01.2016 г. на Кмета на община 
Нова Загора на 20.01.2016 г. се събра комисия в следния състав:

Веселина Трънова - Секретар на Община Нова Загора;
Радка Димитрова - нач, на отдел „Счетоводен";
Олга Бишир - ст. юрисконсулт в отдел „Правей";
Със задача:
да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти с ценови предложения 

от кандидатите за „Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни 
услуги на община Нова Загора".

Комисията започна работа в 08:30 часа и констатира, че в посочения в 
публичната покана срок са постъпили две оферти, подадени както следва:

1. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Труп", гр. София, вх. № 26-00- 
16/19.01.2016 г., 14:22 ч.

2. „Дженерали застраховане" АД, гр. София, вх. № 26-00-17/19.01.2016 
г., 16:45 ч.

На заседанието на комисията присъства представител на участника 
„Дженерали застраховане" АД, гр. София,

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното 
посгьпване и обяви предложените цени от участниците.

Участникът ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Труп", гр. София, предлага 
следното:

1. Застраховка 'Тражданска отговорност" на автомобилистите:
2.1.1. Застрахователна премия при плащане на 1 вноска, 6307,34 лева 

(шест хиляди триста и седем лева и 34 ст.лева), без ДДС.
2. Застраховка "Каско на МПС"- клауза "Пълно каско":
Застрахователна премия при плащане на 1 вноска 760,00 лева

(седемстотин и шестдесет лева), без ДДС.
3. Застраховане на лица със застраховка „Злополука" на месгата в МПС. 
Предлагаме тарифна ставка, при застрахователна сума за 1 (едно) място

1 000,00 лева, в размер на 0,01% (словом:нула цяло нула един процента).
4. Застраховане на сгради общинска собственост, машини, съоръжения и 

оборудване
За застраховане на сгради общинска собственост, машини, съоръжения и 

оборудване предлагаме тарифна ставка в размер на 0,14 % (словом: нула цяло 
четиринадесет процента) от застрахователната сума.

5. Застраховане на електронна техника
За застраховане на електронна техника предлагаме тарифна ставка в 

размер на 0,52 % (словом: нула цяло петдесет и два процента) от
застрахователната сума.



6. Застраховане на лица, подлежащи на застраховане със застраховка 
„Злополука"

2.6.1. Застраховане на служители, подлежащи на застраховане със 
застраховка„Злополука"

За застраховане на служители, подлежащи на застраховане със 
застраховка „Злополука" предлагаме тарифна ставка в размер на 0,04 % 
(словом: нула цяло нула четири процента) от застрахователната сума.

2.6.2. Застраховане на лица, полагащи общественополезен труд по чл. 12, 
ал. 1 от ППЗСП със застраховка „Злополука"

За застраховане на лица, полагащи общественополезен труд по чл. 12, ал. 
1 от ППЗСП със застраховка „Злополука" предлагаме тарифна ставка в размер на 
0,04 % (словом: нула цяло нула четири процента) от застрахователната сума.

2.6.3. Застраховане на лица - членове /доброволци/ на доброволните 
формирования със застраховка „Злополука"

За застраховане на лица - членове /доброволци/ на доброволните 
формирования със застраховка „Злополука" предлагаме тарифна ставка в 
размер на 0,04 % (словом: нула цяло нула четири процента) от
застрахователната сума.

2.6.4. Други ангажименти: не се посочват.

Срок за застраховане след направена заявка: 0,5 календарни дни.

Участникът „Дженерали застраховане" АД, гр. София, предлага следното:

1. Застраховка 'Тражданска отговорност" на автомобилистите:
2.1.1. Застрахователна премия при плащане на 1 вноска, 3430,75 лева 

(три хиляди четиристотин и тридесет лева и седемдесет и пет ст.), без ДДС.
2. Застраховка "Каско на МПС"- клауза "Пълно каско":
Застрахователна премия при плащане на 1 вноска 1750,00 лева (хиляда

седемстотин и петдесет лева), без ДДС.
3. Застраховане на лица със застраховка „Злополука" на местата в МПС.
Предлагаме тарифна ставка, при застрахователна сума за 1 (едно) място

1 000,00 лева, в размер на 0,01% (словом: нула цяло нула един процента).
4. Застраховане на сгради общинска собственост, машини, съоръжения и 

оборудване
За застраховане на сгради общинска собственост, машини, съоръжения и 

оборудване предлагаме тарифна ставка в размер на 0,14% (словом: нула цяло 
четиринадесет процента) от застрахователната сума.

5. Застраховане на електронна техника
За застраховане на електронна техника предлагаме тарифна ставка в 

размер на 0,1% (словом:нула цяло един процента) от застрахователната сума.
6. Застраховане на лица, подлежащи на застраховане със застраховка 

„Злополука"
2.6.1. Застраховане на служители, подлежащи на застраховане със 

застраховка „Злополука"
За застраховане на служители, подлежащи на застраховане със 

застраховка „Злополука" предлагаме тарифна ставка в размер на 0,01% 
(словом: нула цяло нула едно процента) от застрахователната сума,

2.6.2. Застраховане на лица, полагащи общественополезен труд по чл. 12, 
ал. 1 от ППЗСП със застраховка „Злополука"

За застраховане на лица, полагащи общественополезен труд по чл. 12, ал. 
1 от ППЗСП със застраховка „Злополука" предлагаме тарифна ставка в размер на



0.018. (словом:нула цяло нула осемнадесет процента) от застрахователната 
сума.

2.6.3. Застраховане на лица - членове /доброволци/ на доброволните 
формирования със застраховка „Злополука"

За застраховане на лица - членове /доброволци/ на доброволните 
формирования със застраховка „Злополука" предлагаме тарифна ставка в 
размер на 0,047% (словом:нула цяло нула четиридесет и седем процента) от 
застрахователната сума.

2.6.4. Други ангажименти:
1. Смърт от злоумишлени действия на трети лица 250,00 лв. на законните 
наследници;
2. Смърт от професионално заболяване - 250,00 лева на законните наследници;
3. Разходи за репатриране в следствие на злополука - възстановяват се 
фактически извършените разходи до 75,00 за спешен медицински транспорт и 
транспортиране на Застрахования до друго болнично заведение, поради липса 
на специалист в болницата или клиниката, включително и разходите за
придружаващ лекар или медицинска сестра.
4. Спешно стоматологично лечение за отстраняване на силна болка вследствие 
на телесно нараняване при злополука - възстановяват се до 50,00 лв.
фактически извършени разходи.
5. Разходи за репатриране вследствие на професионално заболяване -
възстановяват се фактически извършени разходи до 75,00 лв. за спешен 
медицински транспорт и транспортиране на застрахования до друго болнично 
заведение, поради липса на специалист в болницата или клиниката, 
включително и разходите за придружаващ лекар или медицинска сестра.
6. Медицински разходи в следствие на професионално заболяване -
възстановяват се фактически извършените разходи до 50,00 лв. за преглед и 
изследване.

Срок за застраховане след направена заявка: 0,5 календарни дни.

Представителя на „Дженерали застраховане" АД, гр. София - М. Забунова 
подписа ценовите и техническите предложения на участниците.

След като отвори и се запозна с представените оферти, комисията 
извърши проверка за съответствие на офертите с изискванията на възложителя, 
и констатира следното:

Учасгникът ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Труп", гр. София е 
представил всички необходими за участие в процедурата документи, и офертата 
му отговаря на изискванията на възложителя.

Учасгникът „Дженерали застраховане" АД, гр. София е представил 
всички необходими за участие в процедурата документи, и офертата му отговаря 
на изискванията на възложителя.

Комисията извърши оценяване по заложения критерий и показателите 
съгласно методиката за оценка, отразено в таблица Приложение 1 към 
настоящия протокол.

Въз основа на оценяването комисията извърши следното класиране на 
участниците:

I. „Дженерали застраховане" АД, гр. София
II. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Труп", гр. София



Въз основа на разгледаните документи комисията предлага Договор за 
„Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги на община 
Нова Загора" да се сключи с класирания на първо място участник „Дженерали 
застраховане" АД, гр. София.

Настоящият протокол е съставен съгласно изискванията на чл. 101г, ал. 4 
от ЗОП и се приключи на 20.01.2016 г.

КОМИСИЯ:


