
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ - СОФИЯ 

София 1574, бул. "Шипченски проход" № 69, e-шail: office@bgpo11s.bg, Тел: (+359 2) 8079999, Факс: (+359 2) 8079966 

ПРОТОКОЛ №2 

по чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП за разглеждане на допълнително 

представените документи относно съответствието им с изискванията към лично 

състояние и с критериите за подбор, разглеждане и оценка на Техническите 

предложения от офертите на допуснатите участници в публично състезание по ЗОП с 
предмет: ,,Застраховане на имущество на Държавно предприятие „Пристанищна 

инфраструктура" по пет обособени позиции: 
Позиция] -Застраховка „Пожар и природни бедствия" и „Щети на имущество" 
Позиция 2 -Застраховка „Обща гражданска отговорност" 
Позиция 3 - Застраховка „Автокаско" на МПС, ,,Гражданска отговорност" на 

собствениците, 11олзвател11те, държателите и водачите на МПС и „Злополука на 
местата в МПС" 

Позиция 4 - Застраховка „Плавателни съдове" и „Гражданска отговорност, 

свързана с притежаването и използването на плавателни съдове", ,,Port Risk; Риск от 
замърсяване на околната среда; Риск от щети; Риск от потъване" 

Позиция 5 -Групова застраховка „Зло11олука" за персонала на предприятието" 

1. Днес, 01.02.2019 г., в 10:00 часа, в изпълнение на Заповед РД-12-3 от 14.01.2019 г. на

генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура", назначената Комисия за 

извършване на предварителен подбор, разглеждане и оценка на постъпилите оферти в 
обществена поръчка, провеждана чрез процедура „публично състезание" по чл. 20, ал. 2, т. 2, 

във връзка с Глава двадесет и пета от Закона за обществените поръчки с предмет: 

„Застраховане на имущество на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура" по 
пет обособени позиции, открита с Решение № РД-09-102/17.12.2018 г. на генералния 

директор на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", публикувано в 

Регистъра на АОП под № 884091 на 17.12.2018 г. и Обявление за поръчка - комунални 

услуги изх. № 05-11-24/17.12.2018 г., публикувано в Регистъра на АОП под № 884093 на 

17.12.2018 г., в състав: 

Председател: Надежда Терзийска - ръководител отдел „Финансов", дирекция 

,,АФИО" 

и членове: 

1. Камелия Костова - счетоводител в отдел „Финансов", дирекция „АФИО"
2. Борислав Харалампиев - специалист в отдел „Административен", дирекция

,,АФИО" 
3. Радослава Александрова- експерт в отдел „Човешки ресурси"
4. Стефан Стефанов - експерт в дирекция „СРПУЕ"

5. Антоанета Даскалова - експерт в дирекция „ИАС"










































