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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ШУМЕН 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  СМЯДОВО” 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 214 

гр. Смядово, 21.12.2015 г. 

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

8 а от ЗОП  извършена от комисията назначена със Заповед № 208/18.12.2015 г. за определяне на 
изпълнител за извършване на обществена поръчка по смисъла на гл.8 а  от ЗОП „Задължително 
застраховане за 2016 година на служителите, изпълняващи функции по опазване на горските 
територии в ТП “ДГС Смядово” по обособени позиции, както следва: 

Позиция №1: Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл. 192 от Закона за горите; 
Позиция №2: Застраховкa по Наредба за задължително застраховане на работниците и 

служителите за риска  „Tрудова злополука” при заявени бройки правоимащи служители, съгласно 
приложен списък; 

Позиция №3: Застраховка „Гражданска отговорност при носене и употреба на оръжие“, 
съгласно чл. 94 ал.2 от ЗОБВВПИ“. 

 
ОБЯВЯВАМ 

 
 Следното класиране: 
 
І.1.За Позиция №1: Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл. 192 от Закона за горите. 
І.1.1. На първо място класирам:  

Крайното ценово предложение на Кандидат №3 „Животозастрахователен институт“ АД гр. 
София, е следното: 

 
 Позиция №1 

Заявени бройки на правоимащи слжители за застраховка 
„Живот и злополука“ по ЗГ 

Брой правоимащи служители на ТП ** 16 
Предлагана крайна цена, лв. без ДДС *  

250.24 
 

І.1.2. На второ място класирам:  
 

Крайното ценово предложение на Кандидат №1 „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД 
гр.София, Главна дирекция Шумен, е следното: 
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 Позиция №1 
Заявени бройки на правоимащи слжители за застраховка 
„Живот и злополука“ по ЗГ 

Брой правоимащи служители на ТП ** 16 
Предлагана крайна цена, лв. без ДДС *  

336.16  
 

І.2.За Позиция № 2: Застраховкa по Наредба за задължително застраховане на работниците и 
служителите за риска  „Tрудова злополука” при заявени бройки правоимащи служители, съгласно приложен 
списък. 

І.2.1. На първо място класирам: 
 Крайното ценово предложение на Кандидат №1 „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД 

гр.София, Главна дирекция Шумен, е следното: 
 

 Позиция №2 
Заявени бройки на правоимащи слжители за 
застраховка „Трудова злополука“  

Брой правоимащи служители на ТП ** 36 
Предлагана крайна цена, лв. без ДДС *  

397.28 
 

І.2.2. На второ място класирам: 
 Крайното ценово предложение на Кандидат №2 „ЗК „Надежда“” АД  гр. София, е 

следното: 
 

 Позиция №2 
Заявени бройки на правоимащи слжители за 
застраховка „Трудова злополука“  

Брой правоимащи служители на ТП ** 36 
Предлагана крайна цена, лв. без ДДС *  

812.18 
 

І.2.3. На трето място класирам: 
Крайното ценово предложение на Кандидат №3 „Животозастрахователен институт“ АД гр. 

София, е следното: 
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 Позиция №2 
Заявени бройки на правоимащи слжители за 
застраховка „Трудова злополука“  

Брой правоимащи служители на ТП ** 36 
Предлагана крайна цена, лв. без ДДС *  

846.72 
 

І.3.За Позиция №3: Застраховка „Гражданска отговорност при носене и употреба на оръжие“, 
съгласно чл. 94 ал.2 от ЗОБВВПИ“. 

 
І.3.1. На първо място класирам:  

Крайното ценово предложение на Кандидат №1 „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД 
гр.София, Главна дирекция Шумен, е следното: 

 
 Позиция №3 

Заявени бройки на правоимащи слжители за застраховка 
„Гражданска отговорност пти носене и употреба на 
оръжие” 

Брой правоимащи служители на ТП ** 16 
Предлагана крайна цена, лв. без ДДС *  

261.12 
 

За изпълнител за извършване на обществена поръчка по смисъла на гл.8 а от ЗОП: 
„Задължително застраховане за 2016 година на служителите, изпълняващи функции по 
опазване на горските територии в ТП “ДГС Смядово” по обособени позиции, както следва: 

Позиция №1: Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл. 192 от Закона за 
горите; 

Позиция №2: Застраховкa по Наредба за задължително застраховане на работниците 
и служителите за риска  „Tрудова злополука” при заявени бройки правоимащи служители, 
съгласно приложен списък; 

Позиция №3: Застраховка „Гражданска отговорност при носене и употреба на 
оръжие“, съгласно чл. 94 ал.2 от ЗОБВВПИ“. 

 
ОПРЕДЕЛЯМ: 

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

Закона за горите с  „Животозастрахователен институт“ АД гр.София, ЕИК 
175010739, на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, обл. София, общ. София, бул.“Черни връх“  №51Д, представлявано от 
Кирил /заличено/ -Изпълнителен директор,при следната  предложена обща крайна 
цена 250,24 лева (двеста и петдесет лева и двадесет и четири стотинки). 
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2.За Позиция №2: Застраховкa по Наредба за задължително застраховане 
на работниците и служителите за риска  „Tрудова злополука” при заявени 
бройки правоимащи служители, съгласно приложен списък” със „ДЗИ – Общо 
застраховане“ ЕАД гр.София, Главна агенция Шумен, ЕИК 121718407, на Агенция 
по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, обл. София, общ. 
София, ул. “Георги Бенковски“  №3, представлявано от упълномощен представител 
Катя /заличено/ -управител на Главна агенция Шумен /пълномощно рег. № 19523 от 
04.12.2013 г. от Валентина /заличено/, нотариус в район – Районен съд град София 
при следната предложена обща крайна цена 397,28 лева (триста деветдест и седем 
лева и двадесет и осем стотинки). 

3.За Позиция №3: Застраховка „Гражданска отговорност при носене и 
употреба на оръжие“, съгласно чл. 94 ал.2 от ЗОБВВПИ“ с „ДЗИ – Общо 
застраховане“ ЕАД гр.София, Главна агенция Шумен, ЕИК 121718407, на Агенция 
по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, обл. София, общ. 
София, ул. “Георги Бенковски“  №3, представлявано от упълномощен представител 
Катя /заличено/ -управител на Главна агенция Шумен /пълномощно рег. № 19523 от 
04.12.2013 г. от Валентина /заличено/ , нотариус в район – Районен съд град София 
при следната с предложена обща крайна цена 261,12 лева (двеста шестдесет и един 
лева и дванадесет стотинки). 

 
 
Определения за изпълнител участник за съответната позиция, следва да се счита за 

поканен за сключване на договор  с ТП „ДГС Смядово” в рамките на пет работни дни, считано от 
датата на уведомяването му за издаване на настоящото решение. 

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

Смядово” за сведение и изпълнение .  
 
Контрола по изпълнението на същата възлагам  на инж. Кирил /заличено/ – зам. директор  

при ТП „ДГС Смядово” и на  Диана /заличено/ –ръководител счетоводен отдел  при  ТП „ДГС 
Смядово”. 

 
 

 
ДИРЕКТОР ТП ДГС:………/П/………….. 

                 /инж. Петю Драгоев/ 


