
П Р О Т О К О Л 

 
от проведен конкурс за избор на застраховател за  

„Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжение и др. ДМА, собственост на 

„СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян, за срок от една година, чрез издаване на застрахователна 

полица” 

 

 

 Днес, 03.06.2021 год., на основание Заповед № 69/03.06.2021 год. на Управителя на 

“СБАЛББ-Троян” ЕООД-град Троян и комисия в състав: 

 

Председател: Павлин ПЕТКОВ-адвокат от ЛАК 

Членове: Бонка ПЕТРОВА – Н-к отдел АСФБ на СБАЛББ 

    Розита СПАСОВСКА – счетоводител в  СБАЛББ 

 

 Резервни членове: Иванка ЧАВДАРОВА-Гл. Мед сестра СБАЛББ 

            Михаил АНДРЕЕВ-Ел.монтьор, поддръжка на сгради 

        

се събра в конферентната зала на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, град Троян, за провеждане на 

конкурс за избор на застраховател за „Застраховане на недвижимо имущество, машини, 

съоръжение и др. ДМА, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян, за срок от една 

година, чрез издаване на застрахователна полица”. 

В 11:00 часа председателят на комисията провери присъствието на посочените по-горе 

членове на комисията и установи, че всички членове на Комисията са на лице. 

Преди да започнат своята работа, лицата от комисията подписаха декларации за 

незаинтересованост. 

Председателят на комисията съобщи, че в срока, посочен в Решението на възложителя, 

публикувано на електронната страница на Агенцията за публични предприятния и  контрол и 

сайта на “СБАЛББ-Троян” ЕООД, и продаваната конкурсна документация, а именно до 16.00 

часа на 02.06.2021 год., е подадено едно предложение за участие в конкурса, а именно: Оферта с 

вх.№ 240/01.06.2021г., подадена от „ЗД Евроинс“ АД, град София. 

На заседанието на Комисията не присъства представител на участника или представител 

на средствата за масово осведомяване. 
Комисията отвори подадената една оферта, като констатира, че същата е поставена в 

запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост. В плика се съдържаха всички изискуеми от 

Възложителя документи, съгласно Раздел IV от Конкурсната документация. Комисията реши да 

допусне до участие в конкурса участника: 
 

1. Оферта с вх.№ 240/01.06.2021г., подадена от „ЗД Евроинс“ АД, град София. 

 

Председателят на Комисията уточни, че Критерий за оценка на предложенията е „най-

ниска цена“, предложена от даден участник, като за определяне на предложената от кандидата 

цена се взема посочената от него в ценовото му предложение за застрахователна премия за 

Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжение и др. ДМА, собственост на 

„СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян. В така предложената цена следва да бъдат включени 

всички видове данъци и такси. Ценовото предложение (Образец №3) на участника „ЗД 



Евроинс“ АД, град София оферта с вх.№ 240/01.06.2021г., посочено като обща застрахователна 

премия за целия срок на договора, е в размер на 780,10 лв., която цена е окончателна и не 

подлежи на промяна. 

 

В горният смисъл, Комисията класира на първо място единствения участник 

удовлетворяващ в най-висока степен конкурсните условия -  ЗД „Евроинс“ АД, град София, в 

така обявения Конкурса за избор на застраховател за „Застраховане на недвижимо имущество, 

машини, съоръжение и др. ДМА, собственост на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян, за срок от 

една година, чрез издаване на застрахователна полица”, предложил най-ниска цена за 

застрахователната полица, а именно 780,10 лв. 

Комисията предлага на Възложителя да определи за спечелил класираният на първо 

място участник и удовлетворяващ в най-висока степен конкурсните условия -  ЗД „Евроинс“ АД, 

град София. 

Настоящият протокол се изготви в един еднообразен екземпляр. 

Работата на Комисията приключи на 03.06.2021г. 

 

 

Комисия: 

Председател: ................./п/.................. (адв.П. Петков) 

 

       Членове:  ................/п/................... (Бонка Петрова) 

 

                       ..................../п/.................( Розита Спасовска) 

 

 

 

 

Забележка: 

Подписите са заличени на основание Регламент (ЕС) 2016/679 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


