
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

,,СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП 

ТП ,,ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВИ ПАЗАР” 
               п.к. 9900, гр. Нови пазар, ул.”Цар Освободител” №44; e-mail: 

dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       

№ 10 

гр.Нови пазар, 14.04.2016 г. 

В настоящото решение – препис са заличени личните данни на субектите на процедурата за 

възлагане на поръчката (по смисъла на чл. 6 от ЗОП), съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка 

с чл. 22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП. 

 

 

На основание резултатите от обявената  класация по проведената процедура по реда на 

гл.8а от ЗОП  извършена от комисията назначена със Заповед №35/14.04.2016г. за определяне 

на изпълнител за извършване на обществена поръчка по смисъла на гл.8а  ЗОП: Задължително 

застраховане за 2016 година (при еднократно заплащане) на служителите, включително и тези  

изпълняващи функции по опазване на горските територии в ТП “ДГС Нови пазар” по 

обособени позиции“:Позиция №1:Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от 

Закона за горите. 
ОБЯВЯВАМ 

 

  Следното класиране: 

1.На първо място с получени 100 т класирам: Кандидат №4 „Животозастрахователен 

институт“ АД, при  следните параметри на офертата: 

-11 /единадесет/ бр. застраховани служители на ТП; 

- Обща стойност на застрахователната премия за изпълнение на услугата 131,43 (словом: 

сто тридесет и един лева и четиридесет и три стотинки) лв с включен 2% данък застрахователна 

премия. 

- Срок за изплащане на дължимото обезщетения при настъпило събитие 2 (два) 

календарни дни . 

 

2. Н а  вт ор о  м я сто  с  по лу чени  82 ,0 0  т  к ла сир а м :  К андидат  №1 

„ Д жен ера ли  з а ст ра х ов ан е” АД   при  следните параметри на офертата: 

-11 /единадесет/ бр. застраховани служители на ТП; 

- Обща стойност на застрахователната премия за изпълнение на услугата 188,70 лв. с 

включен 2% данък застрахователна премия. 

- Срок за изплащане на дължимото обезщетения при настъпило събитие 2 (два) дни . 

 

Няма класирани на следващите места, поради обстоятелството, че няма други подадени 

оферти за участие. 

 

За изпълнител за извършване на обществена поръчка по смисъла на гл.8а  ЗОП: 

Задължително застраховане за 2016 година (при еднократно заплащане) на служителите, 

включително и тези  изпълняващи функции по опазване на горските територии в ТП “ДГС 



Нови пазар” по обособени позиции“за Позиция №1:Застраховка „Живот и злополука“ 

съгласно чл.192 от Закона за горите. 

 

 

 

 

                                                          ОПРЕДЕЛЯМ 

 

Кандидат №4 „Животозастрахователен институт“ АД, ЕИК ……………, адрес: гр. 

София 1407, район Лозенец, булевард „Черни връх“ №51 Д, при следните параметри на 

офертата: 

- 11 /единадесет/ бр. застраховани служители на ТП; 

- Обща стойност на застрахователната премия за изпълнение на услугата 131,43 (словом: 

сто тридесет и един лева и четиридесет и три стотинки) лв с включен 2% данък застрахователна 

премия. 

- Срок за изплащане на дължимото обезщетения при настъпило събитие 2 (два) 

календарни дни . 

 

От участие в процедура  няма отстранени кандидати. 

 

Решението да се доведе до знанието на съответните длъжностни  лица от  ТП „ДГС Нови 

пазар” , за сведение и изпълнение. 

Копие от същото да се изпрати в  „Североизточно държавно предприятие” ДП  - Шумен за 

сведение . 

 

 

 

 

ИНЖ. ………п……….. 

Директор на ТП „ДГС Нови пазар” 


