
ДО 
УПРАВИТЕЛЯ 
НА „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД 

 
  

 ДОКЛАД 
 

от дейността на Комисия, назначена със Заповед № 154 от 27.09.2016г. 
на Управителя на “Тролейбусен транспорт” ЕООД - Плевен за разглеждане на подадените оферти в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на имуществени  и 
неимуществени интереси на Тролейбусен транспорт ЕООД” с шест обособени позиции  
  
 Комисия в състав: 
Председател:  Дамян Стоянов – счетоводител 
 Членове:  1. Галина Нинова – гл. счетоводител 
       2. Доротея Костадинова– юрист      
се събра на 27.09.2016г. в 10:00 ч. на публично заседание в Заседателната зала в сградата на 
дружеството за разглеждане на подадените оферти. 
 
В определения срок за подаване на оферти са постъпили 5 оферти от: 
1. Застрахователна компания Лев Инс АД, гр. София с Вх.№ 1/21.09.2016г. подадена в 10 ч;  
2. Застрахователно акционерно дружество Булстрад Виена Иншурънс груп АД, гр. София, вх.№ 
2/21.09.2016г., подадена 10,45 часа. 
3. Застрахователно акционерно дружество Булстрад Живот Виг ЕАД, гр. София, вх.№ 3/21.09.2016г., 
подадена в 12,25 часа. 
4. Застрахователно акционерно дружество Дал Бог Живот и здраве АД гр. София, вх.№ 4/26.09.2016г., 
подадена в 10,35 часа. 
5. Застрахователно акционерно дружество ОЗК- Застраховане АД, гр. София, вх.№ 5/26.09.2016г., 
подадена в 14 часа. 
 
На определените дата, час и място за разглеждане на постъпилите оферти, Председателят на 
Комисията извърши проверка на членовете й и установи, че всички присъстват. Председателят и 
членовете на Комисията попълниха и подписаха Декларации по чл. 103, ал. 3 от ЗОП. При отварянето 
на офертите не присъстваха представители на участниците и други лица.  
Комисията отвори представените оферти по реда на тяхното постъпване, както следва: 
1. Лев Инс АД- участва за позиция 1, 2, 3 и 4. Участника е представил офертата си в запечатана 
непрозрачна опаковка, която съдържа документи по чл. 39, ал. 2  и ал. 3 от ППЗОП, опис и запечатан 
непрозрачен плик с Предлагана цена. Членовете на комисията подписаха пликовете с Предлагана цена 
и техническите предложения,  и оповестиха документите по приложения опис. 
2. Булстрад Виена Иншурънс груп АД- участва за позиция 4 и 6. Участника е представил офертата си в 
запечатана непрозрачна опаковка, която съдържа документи по чл. 39, ал. 2  и ал. 3 от ППЗОП, опис и 
запечатан непрозрачен плик с Предлагана цена. Членовете на комисията подписаха пликовете с 
Предлагана цена и техническите предложения,  и оповестиха документите по приложения опис. 
3. Булстрад Живот Виг ЕАД- при отваряне на запечатан куриерски плик вх.№ 3/21.09.2016г., Комисията 
установи, че в него се съдържа полица по вече сключен договор за застраховка и че застрахователното 
дружество не е участник в настоящата процедура. Това обстоятелство беше отбелязано във входящият 
регистър на подадените оферти и Булстрад Живот Виг ЕАД се заличава от същият. 
4. Дал Бог Живот и здраве АД- участва за позиция 1 и 2. Участника е представил офертата си в 
запечатана непрозрачна опаковка, която съдържа документи по чл. 39, ал. 2  и ал. 3 от ППЗОП, опис и 
запечатан непрозрачен плик с Предлагана цена. Членовете на комисията подписаха пликовете с 
Предлагана цена и технческите предложения, и оповестиха документите по приложения опис. 
5. ОЗК- Застраховане АД- участва за всички шест позиции. Участника е представил офертата си в 
запечатана непрозрачна опаковка, която съдържа документи по чл. 39, ал. 2  и ал. 3 от ППЗОП, опис и 
запечатан непрозрачен плик с Предлагана цена. Членовете на комисията подписаха пликовете с 
Предлагана цена и техническите предложения, и оповестиха документите по приложения опис. 
 След извършване на гореописаните действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията. На 27.09.2016г., от 10,40ч. Комисията продължи работа в закрито заседание, на което 
направи проверка в Търговски регистър за актуално състояние и на официалната интернет страница на 
КФН, на която е качен списък на лицензирани застрахователи. Комисията разгледа документите по чл. 
39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП относно съответствието им с личното състояние и критериите за подбор на 
Възложителя, както следва: 



1. Лев Инс АД: ЕДДОП за участника Лев Инс АД е подписан от Мария Масларова-Гъркова и Павел 
Димитров, но не е подписан от другите лица- членове на управителен съвет и от членовете на 
надзорен съвет, в частта на декларирани обстоятелства по чл. 54, ал.1, т. 1,2 и 7 от ЗОП, каквото е 
изискването на чл. 54, ал. 2 от ЗОП. ЕДДОП за подизпълнителя Животозастрахователен институт АД е 
подписан от Мария Масларова-Гъркова и Росица Ленкова, но не е подписан от другите лица- членове 
на съвет на директорите, в частта на декларирани обстоятелства по чл. 54, ал.1, т. 1,2 и 7 от ЗОП, 
каквото е изискването на чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 
2. Булстрад Виена Иншурънс груп АД: Представени са изискуемите от Възложителя документи. 
Документите съответстват на критериите за лично състояние и подбор. 
3. Дал Бог Живот и здраве АД: в ЕДДОП не са посочени позициите, за които участва. На стр. 5 от 
ЕДДОП е записана позиция № 1 с друг възложител и с друго наименование, а позиция № 2 въобще 
липсва. 
4. ОЗК- Застраховане АД: Представени са изискуемите от Възложителя документи. Документите 
съответстват на критериите за лично състояние и подбор. 
Комисията е изискала от участниците Лев Инс АД и Дал Бог Живот и здраве АД да представят коректно 
попълнен и подписан ЕДДОП съобразно по- горе направените констатации. Извършените от Комисията 
действия са обективирани в протокол от 28.09.2016г., който е изпратен на всички участници в деня на 
публикуването му в профила на купувача. 
 Комисия в същият състав се събра на 06.10.2016г. от 14ч. в Заседателната зала в сградата на 
дружеството на закрито заседание, на което разгледа допълнителните документи на Лев Инс АД и Дал 
Бог Живот и здраве АД относно съответствието им с критериите за подбор на Възложителя като 
установи, че всички документи в офертата на Лев Инс АД и Дал Бог Живот и здраве АД отговарят на 
критериите на възложителя за лично състояние подбор. 
  Комисията разгледа пликове № 2 и констатира следното: 
1. Лев Инс АД: техническото предложение отговаря на критериите на възложителя. 
2.Булстрад Виена Иншурънс груп АД: техническото предложение отговаря на критериите на 
възложителя. 
3.  Дал Бог Живот и здраве АД: техническото предложение отговаря на критериите на възложителя. 
4. ОЗК- Застраховане АД: техническото предложение отговаря на критериите на възложителя. 
 Комисията допусна до отваряне на ценови оферти: Лев Инс АД, Булстрад Виена Иншурънс груп АД, 
Дал Бог Живот и здраве АД и ОЗК- Застраховане АД, за което на 07.10.2016г. в профила на купувача 
беше публикувано съобщение, че отварянето на ценови оферти ще се извърши на 12.10.2016г., от 10 ч. 
в заседателна зала, гр. Плевен, ж.к. Дружба, ул. Александър Малинов № 53, при условията на чл. 
54,ал. 2 от ППЗОП.Комисия в същият състав се събра на 12.10.2016г., 10ч. в Заседателната зала в 
сградата на дружеството на публично заседание за отваряне на ценови оферти при условията на чл. 57 
и чл. 54, ал. 2 от ЗППОП. Не присъстваха представители на участниците и други лица. 
 
Комисията отвори пликове № 3 на следните участници и оповести предложените цени: 

1. Лев Инс АД:  
За позиция 1- 9570 лв.  
За позиция 2- 0,119 % 
За позиция 3- 40221 лв. 
За позиция 4- 1567,70 лв. 
2.Булстрад Виена Иншурънс груп АД: 
За позиция 4- 1955,05 лв. 
За позиция 6- 724,74 лв. 
3.  Дал Бог Живот и здраве АД:  
За позиция 1- 10101,63 лв. 
За позиция 2- 0,15 % 
4. ОЗК- Застраховане АД: 
За позиция 1- 9865 лв. 
За позиция 2- 0,11 % 
За позиция 3- 40696,56 лв. 
За позиция 4- 1525 лв. 
За позиция 5- 4250 лв. 
За позиция 6- 905,93 лв. 
 
Не са налице условията на чл. 72 от ЗОП. 
 
Комисията присъди следните точки от оценяването по позиции 
1. Лев Инс АД:  



За позиция 1- 50т. 
За позиция 2- 40т.  
За позиция 3- 50т. 
За позиция 4- 40т. 
2.Булстрад Виена Иншурънс груп АД: 
За позиция 4- 30 т. 
За позиция 6- 50т.  
3.  Дал Бог Живот и здраве АД:  
За позиция 1- 30т. 
За позиция 2- 30т. 
4. ОЗК- Застраховане АД: 
За позиция 1- 40т. 
За позиция 2- 50т. 
За позиция 3- 40т. 
За позиция 4- 50 т. 
За позиция 5- 50т. 
За позиция 6- 40т. 
 
 Комисията предлага на Възложителя следните решения: 
1. Класира участниците в следната поредност: 
За позиция 1 
Първо място Лев Инс АД 
Второ място ОЗК- Застраховане АД 
Трето място Дал Бог Живот и здраве АД 
 
За позиция 2  
Първо място ОЗК- Застраховане АД 
Второ място Лев Инс АД 
Трето място Дал Бог Живот и здраве АД 
  
За позиция 3 
Първо място Лев Инс АД 
Второ място ОЗК- Застраховане АД 
 
За позиция 4 
Първо място ОЗК- Застраховане АД 
Второ място Лев Инс АД 
Трето място Булстрад Виена Иншурънс груп АД 
 
 За позиция 5  
Първо място ОЗК- Застраховане АД 
 
За позиция 6 
Първо място Булстрад Виена Иншурънс груп АД 
Второ място ОЗК- Застраховане АД 
 
3. Сключва договор с класираният на първо място участник, по позиции, както следва: 
За позиция 1-  Лев Инс АД 
За позиция 2-  ОЗК- Застраховане АД 
За позиция 3- Лев Инс АД 
За позиция 4- ОЗК- Застраховане АД 
За позиция 5- ОЗК- Застраховане АД 
За позиция 6- Булстрад Виена Иншурънс груп АД 
 
Неразделна част от настоящият доклад са протоколи № 1, № 2 и № 3 на Комисията и съобщението за 
отваряне на ценови оферти. Докладът се предава на Възложителя заедно с цялата документация за 
извършване на действия по чл. 106, ал. 3 от ЗОП. Докладът е съставен на 12.10.2016г. в един оригинал. 
 
Комисия:  1. Дамян Стоянов                           Дата на утвърждаване на доклада:     
                2. Галина Нинова                           Подпис на Възложителя: 
                3. Доротея Костадинова                                       


