
ПРОТОКОЛ № 2 
 

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 06.10.2016г. от 10ч. в Заседателната зала в сградата на дружеството на закрито 
заседание. 
Постъпили са допълнителни документи от участниците Лев Инс АД и Дал Бог Живот и здраве АД в 
даденият от комисията срок. 
Комисията разгледа допълнителните документи за съответствие с критериите за подбор, и направи 
следните констатации относно съответствието им с лично състояние и критериите за подбор на 
Възложителя, както следва: 
1. Лев Инс АД: Представен е подписан ЕДДОП от другите лица- членове на управителен съвет и от 
членовете на надзорен съвет /за участника/, както и от другите лица- членове на съвет на 
директорите/за подизпълнителя/ 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. Комисията счита, че всички документи в офертата 
съответстват на критериите за лично състояние и подбор. 
2. Дал Бог Живот и здраве АД: в ЕДДОП са изписани позициите, за които участва. Комисията счита, че 
всички документи в офертата съответстват на критериите за лично състояние и 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 допуска до отваряне на ценови оферти: Лев Инс АД, Булстрад Виена Иншурънс груп АД, 
Дал Бог Живот и здраве АД и ОЗК- Застраховане АД. 
 
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. 
 
Настоящият протокол е съставен на 06.10.2016г. в един оригинален екземпляр. В профила на 
купувача се публикува съобщение за дата, час и място на отваряне на ценови оферти, не по- късно от 
2 работни дни преди отварянето.  

 
 
Комисия:  
          1. Дамян Стоянов              

2. Галина Нинова         
3. Доротея Костадинова                                    

 
 
 

 
 


