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Р Е Ш Е Н И Е       

№ 11 

гр.Нови пазаар, 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  както следва: Позиция №2:Застраховка „Гражданска отговорност при 

носене и употреба на оръжие”, съгласно чл.94, ал.2 от ЗОБВВПИ. 
 

ОБЯВЯВАМ 

 

  Следното класиране: 

1.На първо място с получени 100 т., класирам:.Кандидат №3 ЗАД-„Булстрад Виена 

Иншурънс Груп“ АД , при следните параметри на офертата: 

- 12/дванадесет/ бр. застраховани служители на ТП; 

- Обща стойност на застрахователната премия за изпълнение на услугата 122,40 (сто 

двадесет и два лева и четиридесет стотинки) лв. с включен 2% данък застрахователна премия. 

- Срок за изплащане на дължимото обезщетения при настъпило събитие 1 /един/дни . 

 

2.На второ място с получени 67,62 т.  класирам: Кандидат №1 „Дженерали 

застраховане”АД, при следните параметри на офертата: 

- 12/дванадесет/ бр. застраховани служители на ТП; 

- Обща стойност на застрахователната премия за изпълнение на услугата 154,22 (сто 

педесет и четири лева и двадесет и две стотинки) лв. с включен 2% данък застрахователна 

премия. 

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

 

 

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 №2:Застраховка „Гражданска отговорност 

при носене и употреба на оръжие”, съгласно чл.94, ал.2 от ЗОБВВПИ. 

 



 

                                                          ОПРЕДЕЛЯМ 

 

Кандидат №3 ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, ЕИК …………, адрес: гр. 

София 1000, район Триадица площад „Позитано“№5, при следните параметри на 

офертата: 

- 12 /дванадесет/ бр. застраховани служители на ТП; 

- Обща стойност на застрахователната премия за изпълнение на услугата 122,40 (словом: 

сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки) лв. с включен 2% данък застрахователна 

премия. 

- Срок за изплащане на дължимото обезщетения при настъпило събитие 1 

(един)календарен ден. 

 

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” 


