
„ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, град Стара Загора 
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Утвърдил:………/П/…………………. 

/инж. Д. Авджиев – Управител на 

 „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД/ 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 1 

по  чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

 

Днес, 21.09.2017 година, от 11.00 часа в град Стара Загора в „Тролейбусни и 

автобусни превози“ ЕООД, гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“, Тролейбусно депо, в стая 

№ 1 на административната сграда, се състоя открито заседание на комисията, назначена със 

заповед № 176/21.09.2017 година на Управителя на „Тролейбусни и автобусни превози“ -

ЕООД, Стара Загора, за разглеждане, оценка и класиране на оферти за изпълнение на 

обществена поръчка на стойност  по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, открита с публикуване на 

профила на купувача на обява № 2017 - 0002 от 31.08.2017 г. за събиране на оферти по реда 

на глава 26, чл. 187 от ЗОП, с предмет на обществената поръчка: „Предоставяне на услуги 

по застраховане за нуждите на „ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, 

СТАРА ЗАГОРА при следните обособени позиции: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на 

автомобилистите“ на превозни средства, собственост на „Тролейбусни и автобусни 

превози“ ЕООД, Стара Загора. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Задължителна застраховка „Злополука на пътниците в 

обществения превоз“ на  превозни средства, собственост на „Тролейбусни и автобусни 

превози“ ЕООД, Стара Загора. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Задължителна застраховка „Трудова злополука“ на 

работниците и служителите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Застраховки „Живот“, „Злополука“ и „Заболяване“  на 

работниците и служителите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „Застраховка „Обща Гражданска отговорност към трети 

лица“ за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от „Тролейбусни и 

автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора вследствие или по повод упражняване на 

застрахованата дейност. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: „Застраховка „Имущества“ с предмет на застраховката 

ДМА на дружеството.“  

Информацията за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка 

на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП е с изходящ номер 1988 от 31.08.2017 година и е 

публикувана в РОП на 31.08.2017 година. Заседанието на комисията се състоя след 

удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по реда на чл. 188, ал. 2 от 

ЗОП с информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на 

стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП изх. № 2085 от 08.09.2017 година. След изтичане на срока 

по чл.188, ал. 2 в съответствие с чл. 188, ал. 3 от ЗОП, комисията пристъпи към 

разглеждане и оценка на получените в обявения удължен срок оферти. 

Комисията заседава  в състав: 

1. Валентин Михайлов Дончев – Началник на ремонтно звено, транспорт – 

Енергетичен – Председател  



 2. Минка Иванова Стоименова – Ръководител, организация и ефективност на труда в 

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора - член 

  3. Йорданка Малешкова Христова – правоспособен юрист - член 

 

Председателят на комисията получи от служител на Възложителя срещу подпис, 

списък на участниците, подали оферти за изпълнение на обществената поръчка . 

След получаване на списъка с участниците, в изпълнение на чл. 51, ал. 8   във връзка 

с чл. 97,ал. 2 от ППЗОП, членовете на комисията попълниха и подписаха декларации 

относно изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

Комисията започна работа след предаване с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП на 

председателя на комисията на получените в срока за подаване  оферти, посочен в Обявата,  

на следните участници:  

1. ЗАД „ОЗК - Застраховане“ АД                   - оферта № 1/07.09.2017 г. - 15:30 часа за ОП 1  

2. ЗАД „ОЗК - Застраховане“ АД                   - оферта № 2/07.09.2017 г. - 15:31 часа за ОП 2 

3. ЗАД „ОЗК - Застраховане“ АД                   - оферта № 3/07.09.2017 г. - 15:32 часа за ОП 3 

4. ЗАД „ОЗК - Застраховане“ АД                   - оферта № 4/07.09.2017 г. - 15:33 часа за ОП 4 

5. ЗАД „ОЗК - Застраховане“ АД                   - оферта № 5/07.09.2017 г. - 15:34 часа за ОП 5 

6. ЗАД „ОЗК - Застраховане“ АД                   - оферта № 6/07.09.2017 г. - 15:35 часа за ОП 6 

7. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“   - оферта № 7/ 07.09.2017 г. - 15:40 часа за ОП 2 

8. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“   - оферта № 8/07.09.2017 г. - 15:41 часа за ОП 5 

9. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“   - оферта № 9/07.09.2017 г. - 15:42 часа за ОП 6 

10. „Дженерали Застраховане“ АД                 - оферта № 10/07.09.2017 г. - 15:46 часа за ОП 3 

11. „Дженерали Застраховане“ АД                 - оферта № 11/07.09.2017 г. - 15:47 часа за ОП 4 

12. „Животозастрахователен институт“ АД - оферта № 12/19.09.2017 г. - 09:36 часа за ОП 3 

13. „Животозастрахователен институт“ АД - оферта № 13/19.09.2017 г. - 09:39 часа за ОП 4 

14. ЗК „Лев Инс“ АД                  - оферта № 14/19.09.2017 г. - 09:41 часа за ОП 1 

15. ЗК „Лев Инс“ АД                  - оферта № 15/19.09.2017 г. - 09:42 часа за ОП 2 

16. ЗК „Лев Инс“ АД                  - оферта № 16/19.09.2017 г. - 09:44 часа за ОП 5 

17. ЗК „Лев Инс“ АД                 - оферта № 17/19.09.2017 г. - 09:45 часа за ОП 6 

18. „Дженерали Застраховане“ АД                - оферта № 18/20.09.2017 г. - 10:45 часа за ОП 2 

 

Комисията извърши проверка за съответствието между протокола и предадените  

оферти. 

В 11.00 часа пред комисията не се явиха представители на участниците, както и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

Получените оферти са в непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, запечатани, с 

обозначение, съобразно изискванията в раздел II, т. 7 от документацията на Възложителя. 

При спазване на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 192 от ЗОП, комисията 

извърши отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване за всяка обособена позиция 

поотделно и обяви ценовите  предложения: 

І. За обособена позиция № 1 - „Задължителна застраховка „Гражданска 

отговорност на автомобилистите“ на превозни средства, собственост на „Тролейбусни и 

автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора:  

1. Оферта с вх. № 1/07.09.2017 г. в 15:30 ч., подадена от ЗАД „ОЗК - Застраховане“ 

АД.  Комисията отвори плика с офертата и оповести предлаганата цена: 28 239,40 лева 

/двадесет и осем хиляди, двеста тридесет и девет лева и 40 стотинки/. 

2. Оферта с вх. № 14/19.09.2017 г. в 09:41 ч., подадена от ЗК „Лев Инс“ АД. 

Комисията отвори плика с офертата и оповести предлаганата цена: 24 932,02 /двадесет и 

четири хиляди, деветстотин тридесет и два лева, 02 стотинки/ 

 



ІІ. За обособена позиция № 2: „Задължителна застраховка „Злополука на 

пътниците в обществения превоз“ на  превозни средства, собственост на „Тролейбусни и 

автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора: 

1. Оферта с вх. № 2/07.09.2017 г. в 15:31 ч., подадена от ЗАД „ОЗК - Застраховане“ 

АД.  Комисията отвори плика с офертата и оповести предлаганата цена: 0,0016% /нула 

цяло, нула, нула, шестнадесет процента от месечните приходи от продажба на билети и 

карти / . 

2. Оферта с вх. № 7/07.09.2017 г. в 15:40 ч., подадена от  ЗАД „Булстрад Виена 

Иншурънс Груп“. Комисията отвори плика с офертата и оповести предлаганата цена: 

0.11% /нула цяло, единадесет процента/ от месечните приходи от продажба на билети и 

карти . 

3. Оферта с вх. № 15/19.09.2017 г. в 09:42 ч., подадена от ЗК „Лев Инс“ АД. 

Комисията отвори плика с офертата и оповести предлаганата цена: 0.11% /нула цяло, 

единадесет процента/ от месечните приходи от продажба на билети и карти. 

4. Оферта с вх. № 18/20.09.2017 г. в 10:45 ч., подадена от „Дженерали 

Застраховане“ АД. Комисията отвори плика с офертата и оповести предлаганата цена: 

0.105% /нула точка сто и пет процента/ от месечните приходи от продажба на билети и 

карти . 

 

ІІІ. За обособена позиция № 3: „Задължителна застраховка „Трудова злополука“ на 

работниците и служителите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора. 

1. Оферта с вх. № 3/07.09.2017 г. в 15:32 ч., подадена от ЗАД „ОЗК - Застраховане“ 

АД.  Комисията отвори плика с офертата и оповести предлаганата цена: 5456,99 лева /пет 

хиляди, четиристотин, петдесет и шест лева, деветдесет, девет стотинки/. 

2. Оферта с вх. № 10/07.09.2017 г. в 15:46 ч., подадена от „Дженерали 

Застраховане“ АД. Комисията отвори плика с офертата и оповести предлаганата цена: 

4458.67 лева /четири хиляди, четиристотин, петдесет и осем лева, шестдесет и седем 

стотинки/. 

3. Оферта с вх. № 12/19.09.2017 г. в 9:36 ч., подадена от „Животозастрахователен 

институт“ АД. Комисията отвори плика с офертата и оповести предлаганата цена: 4539,65 

лева /четири хиляди, петстотин, тридесет и девет лева шестдесет и пет стотинки./ 

 

ІV. За обособена позиция №4: „Застраховки „Живот“, „Злополука“ и „Заболяване“  

на работниците и служителите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара 

Загора: 

1. Оферта с вх. № 4/07.09.2017 г. в 15:33 ч., подадена от ЗАД „ОЗК - Застраховане“ 

АД.  Комисията отвори плика с офертата и оповести предлаганата цена: 6848,28 лева /шест 

хиляди, осемстотин, четиридесет и осем лева, двадесет и осем стотинки/ 

2. Оферта с вх. № 11/07.09.2017 г. в 15:47 ч., подадена от „Дженерали Застраховане“ 

АД. Комисията отвори плика с офертата и оповести предлаганата цена: 5968,00 лева /пет 

хиляди, деветстотин, шестдесет и осем лева, нула стотинки/. 

3. Оферта с вх. № 13/19.09.2017 г. в 9:39 ч., подадена от „Животозастрахователен 

институт“ АД. Комисията отвори плика с офертата и оповести предлаганата цена: 6 990,02 

лева /шест хиляди, деветстотин и деветдесет лева, две стотинки/. 

 

V. За обособена позиция № 5: „Застраховка „Обща Гражданска отговорност към 

трети лица“ за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от 

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора вследствие или по повод 

упражняване на застрахованата дейност: 

1. Оферта с вх. № 5/07.09.2017 г. в 15:34 ч., подадена от ЗАД „ОЗК - Застраховане“ 

АД.  Комисията отвори плика с офертата и оповести предлаганата цена: 816,00 лева 

/осемстотин и шестнадесет лева/. 



2. Оферта с вх. № 8/07.09.2017 г. в 15:41 ч., подадена от  ЗАД „Булстрад Виена 

Иншурънс Груп“. Комисията отвори плика с офертата и оповести предлаганата цена: 

1 224,00 лева /хиляда, двеста, двадесет и четири лева, нула стотинки/. 

3. Оферта с вх. № 16/19.09.2017 г. в 09:44 ч., подадена от ЗК „Лев Инс“ АД. 

Комисията отвори плика с офертата и оповести предлаганата цена: 969,00 лева 

/деветстотин, шестдесет и девет лева/. 

 

VІ. За обособена позиция № 6: „Застраховка „Имущества“ с предмет на 

застраховката ДМА на дружеството.“: 

1. Оферта с вх. № 6/07.09.2017 г. в 15:35 ч., подадена от ЗАД „ОЗК - 

Застраховане“ АД.  Комисията отвори плика с офертата и оповести предлаганата цена: 

1530,06 лева /хиляда, петстотин и тридесет лева, шест стотинки/. 

2. Оферта с вх. № 9/07.09.2017 г. в 15:42 ч., подадена от  ЗАД „Булстрад Виена 

Иншурънс Груп“. Комисията отвори плика с офертата и оповести предлаганата цена: 

1 504,54 лева /хиляда, петстотин и четири лева, петдесет и четири стотинки/. 

3. Оферта с вх. № 17/19.09.2017 г. в 09:45 ч., подадена от ЗК „Лев Инс“ АД. 

Комисията отвори плика с офертата и оповести предлаганата цена: 1479,06 лева /хиляда 

четиристотин, седемдесет и девет лева, нула шест стотинки/. 

 

С извършването на тези действия приключи публичната част от заседанието на 

комисията. 

  

     Комисията реши, че ще продължи работата си на следващо заседание на 

25.09.2017 година от 14.00 ч. 

 

 Настоящият протокол се състави съобразно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП и  ще бъде 

предаден на Възложителя за утвърждаване.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Михайлов Дончев……..…/П/……………………. 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Минка Иванова Стоименова …………………/П/…..……………………….. 

 

2. Йорданка Малешкова Христова ……………/П/…………………………….. 

 

 

 

 

На ......02.10.2017 г. протоколът се предава на Възложителя за утвърждаване. 

  

 

 

 

 

 

УПРАВИТЕЛ:......................./П/........................ Подписите заличени съгласно чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД 

                 /инж. Д. Авджиев/ 

 

 


