
 

П Р О Т О К О Л  

 

№ 1 

            
        Днес 17.05.2016 г. от 16.00 часа в град Стара Загора в „Тролейбусни и автобусни 

превози“ ЕООД, град Стара Загора, кв. „Индустриален“, Тролейбусно депо, се състоя  

заседание на комисията, назначена със заповед № 91/17.05.2016 година на Управителя на 

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, за разглеждане, оценка и класиране на оферти 

в открита процедура по чл. 16, ал. 4 от ЗОП,  за възлагане на обществена 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. 

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

ДМА на дружеството. 

в състав: 

1. Йорданка Малешкова Христова – правоспособен юрист. 

2. Диана Георгиева Гочева – касиер, счетоводство; 

3. Минка Иванова Стоименова – ръководител, организация и ефективност на труда; 

4. Диан Росенов Костов – ръководител, отдел в транспорта - Гараж. 

5. Ирена Веселинова Дончева – Главен експерт „Обществени поръчки“ Община 

Стара Загора 

  

         Възложителят предаде на комисията списък на кандидатите за участие в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура. Съгласно 

списъка са получени девет оферти за изпълнение на поръчката:  

№ 1 – ЗАД „АРМЕЕЦ“ АД, ЕИК 121076907 със седалище и адрес на управление: 1000 гр. 

София, ул. „Стефан Караджа“ № 2, адрес за кореспонденция: 1000 гр. София, ул. „Стефан 

Караджа“ № 2;  

№ 2 – ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС“ АД, ЕИК 121130788, със 

седалище и адрес на управление: 1407 гр. София, ул. „Черни връх“ № 51 Д, адрес за 

кореспонденция: 1407 гр. София, ул. „Черни връх“ № 51 Д; 

№ 3 – ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на 

управление: 1000 гр. София, пл. „Позитано“ № 5, адрес за кореспонденция: 1000 гр. София, 

пл. „Позитано“ № 5; 

№ 4 – ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД, ЕИК 831211284, 

със седалище и адрес на управление: 1000 гр. София, ул. „Света София“ № 6, адрес за 

кореспонденция: 1000 гр. София, ул. „Света София“ № 6; 

№ 5 – ЗК „НАДЕЖДА“ АД -  ЕИК 131282730, със седалище и адрес на управление: 1000 

гр. София, бул. „Витоша“, ВЕЦ Симеоново 999, адрес за кореспонденция: 1000 гр. София, 

бул. „Витоша“, ВЕЦ Симеоново 999; 



№ 6 – ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ 

АД, ЕИК 121265177, със седалище и адрес на управление: 1000 гр. София, ул. „Света София“ 

№ 7 ет. 5, адрес за кореспонденция: 1000 гр. София, ул. „Света София“ № 7, ет. 5; 

№ 7 – Застрахователна компания „УНИКА Живот“ АД, със седалище и адрес на 

управление: 1612 гр. София, ул. „Юнак“ № 11-13, адрес за кореспонденция: 1612 гр. София, 

ул. „Юнак“ № 11-13; 

№ 8 – „Дженерали Застраховане“ АД, ЕИК 030269049, със седалище и адрес на 

управление: 1504 гр. София, бул. „Кн. Ал. Дондуков“ № 68, адрес за кореспонденция: 1504 

гр. София, бул. „Кн. Ал. Дондуков“ № 68; 

№ 9 – „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД, ЕИК 121718407, със седалище и адрес на 

управление: 1000 гр. София, община Средец, ул. „Георги Бенковски“ № 3, адрес за 

кореспонденция: 1000 гр. София, община Средец, ул. „Георги Бенковски“ № 3. 

 

След получаване на списъка с участниците членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗОП. 

            Възложителят предаде на членовете на комисията представените от  ЗАД 

„АРМЕЕЦ“ АД; ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС“ АД, ЗАД „Булстрад 

Виена Иншурънс Груп“, ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД, 

Застрахователна компания „Надежда“ АД, ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО 

ДРУЖЕСТВО „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, Застрахователна компания „УНИКА Живот“ 

АД, „Дженерали Застраховане“ АД и „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД, оферти в 

запечатани пликове. Комисията извърши проверка за съответствието между списъка и 

предадените  оферти. 

 

        В 16.00 часа пред комисията не се явиха представители на участниците. 

 

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

обозначение, съобразно изискванията на чл. 57, ал.1 от ЗОП.  

 

            При спазване на чл. 68 от ЗОП, комисията извърши отваряне на пликовете с 

офертите на ЗАД „АРМЕЕЦ“ АД; ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС“ АД, 

ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА 

ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД, Застрахователна компания „Надежда“ АД, 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, 

Застрахователна компания „УНИКА Живот“ АД, „Дженерали Застраховане“ АД и „ДЗИ – 

Общо застраховане“ ЕАД, по реда на тяхното постъпване в „Тролейбусни и автобусни 

превози“ ЕООД:  

 

Участник № 1 ЗАД „АРМЕЕЦ“ АД – участник по позиция 1, 2, 3 и 6 

 

В големия плик се намериха други 12 непрозрачни, запечатани плика:  № 3 с надпис 

„Предлагана цена“ – 4 броя – по 1 за всяка обособена позиция, по която участва, които се 

подписаха от трима членове на комисията; № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на 

поръчката“ – 4 броя – по 1 за всяка обособена позиция, по която участва и плик  № 1 с 

надпис „Документи за подбор“ – 4 броя по 1 за всяка обособена позиция, по която участва. 

Съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори  пликове № 2 с надпис „Предложение 

за изпълнение на поръчката“ – 4 броя – по 1 за всяка обособена позиция, по която участва и 

3-ма членове на комисията подписаха всички съдържащи се в него документи.  

 

След отварянето на пликове № 2, комисията извърши отваряне на пликове № 1, по 

обособени позиции, за които участникът е подал оферта. 

В плик № 1 по обособена позиция 1 се съдържат следните документи:  

Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата - в плик № 1, № 2 и № 3. 



1. Пълномощно на Гергана Димитрова Стоянова, рег. № 4809 от 10.11.2015 г. - 

/нотариално заверено копие/; 

2. Представяне на участника - /по образец от документацията - оригинал/. 

3. Карта за идентификация БУЛСТАТ - /заверено копие/ 

4. Декларации за отсъствието на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от Иво Каменов, 

Прокурист, и Цветанка Крумова, член на УС и изпълнителен директор – 2 бр. - /по 

образец от документацията - оригинали/  

5. Разрешение от Националния съвет по застраховане за извършване на застрахователна 

дейност - № 7/15.06.1998 г.-/нотариално заверено копие/.  

6. Допълнително Разрешение от КФН-№ 1127- 03 от 22.11.2006 г. за застраховка 

„Гражданска отговорност“ на автомобилистите - /нотариално заверено копие/. 

7. Платежно нареждане за платена вноска за лиценз - /заверено копие/ 

8. Сертификати за присъден кредитен рейтинг на ЗАД „АРМЕЕЦ“ за последните 7 

години - /заверено копие/ 

9. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на изпълнените договори през последните три 

години, с предмет, сходен с този на поръчката - /по образец от документацията - 

оригинал/ 

10. Доказателства за добро изпълнение - /заверени копия/ 

11. Декларация от Иво Каменов, Прокурист, относно чл. 6, ал. 2 от ЗМИП - /по образец от 

документацията - оригинал/ 

12. Декларация от Гергана Стоянова, упълномощен представител, относно липса на 

свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на 

обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – /по образец от документацията - оригинал/ 

13. Декларация от Иво Каменов, Прокурист,  относно чл. 3, т. 8 и чл. 4 от 

ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС  – /по образец от документацията - оригинал/ 

14. Списък на ръководните лица, и на лицата, които отговарят за извършването на 

услугата, с посочване на образованието, професионалната им квалификация и 

професионалния опит - /оригинал/ 

15. Декларация от Гергана Стоянова, упълномощен представител, относно неизползването 

на подизпълнител, валидност на офертата, приемане условията на документацията, 

срок за изпълнение на поръчката и приемане проекта на договор - /оригинал/ 

 

Представени са пликове № 1 и за обособени позиции 2, 3 и 6. Списъците – опис на 

документите, съдържащи се в офертата - в плик № 1, № 2 и № 3 е идентичен с този по 

обособена позиция № 1.  

 

В плик 1 на обособена позиция 6 под № 6 от описа е приложено писмо на КФН изх. № 

РГ-10-01/32 от 14.10.2005 година относно еквивалентността на покритите рискове по 

застраховка „Индустриален пожар всички рискове“ - /нотариално заверено копие/ 

 

Комисията извърши проверка за съответствието на съдържащите се в плик №1 

документи със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП и установи, че посочените в списъка 

документи се съдържат в плик № 1. 

Всички приложени в плик № 1 документи  са подписани и подпечатани. 

 

Участник № 2 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС“ АД - участник 

по позиция 1, 2, 5 и 6 

 

В големия плик се намериха други 12 непрозрачни, запечатани плика:  № 3 с надпис 

„Предлагана цена“ – 4 броя – по 1 за всяка обособена позиция, по която участва, които се 

подписаха от трима членове на комисията; № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на 

поръчката“ – 4 броя – по 1 за всяка обособена позиция, по която участва и плик  № 1 с 

надпис „Документи за подбор“ – 4 броя по 1 за всяка обособена позиция, по която участва. 



     Съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори  пликове № 2 с надпис 

„Предложение за изпълнение на поръчката“ – 4 броя – по 1 за всяка обособена позиция, по 

която участва и 3-ма членове на комисията подписаха всички съдържащи се в него 

документи.                                                            

След отварянето на пликове № 2, комисията извърши отваряне на плик № 1, в който 

се съдържат следните документи: 

 

 Плик № 1 с надпис: „Документи за подбор“ за обособена позиция № 1  съдържа следните 

документи:  

 

1. Списък на представените документи, подписан и подпечатан от участника; 

         2. Декларация за наличие на упълномощаване и представителство в процедурата за 

провеждане на обществената поръчка с приложения: 

2.1. Пълномощно за лице, упълномощено да подпише офертата и да 

представлява дружеството пред Възложителя – нотариално заверено копие и  

2.2. Образец от подпис на лице, упълномощено да подпише офертата и да 

представлява дружеството пред възложителя – нотариално заверено копие 

3. Представяне на участника съобразно чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, вкл. Прилагане на 

посочените в разпоредбата документи и доказателства – образец № 2 от документацията, с 

приложения: 

3.1. Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 

ЗОП, подписани от лицата, които представляват участника съгласно документите за 

регистрация – образец № 1 от документацията за обособена позиция № 1 

3.2. Изисканите от възложителя доказателства за упражняване на 

професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 ЗОП, а именно: 

 3.2.1. Разрешение от Национален съвет по застраховане към Министерския 

съвет за извършване на застрахователна дейност № 98/06.01.2000 г.  

 3.2.2. Допълнително решение № 715-ОЗ от 18 август 2006 г. на КФН за 

разширяване на предмета на дейност; 

 3.2.3. Допълнително решение № 1180-ОЗ от 06 декември 2006 г.на КФН за 

разширяване на предмета на дейност; 

4. Документи за търговска регистрация на участника ЗК „Лев Инс“ АД 

4.1. Удостоверение за актуално състояние по партидата на ЗК „Лев Инс“ АД, 

издадено от търговския регистър към Агенция по вписванията, с посочен единен 

идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър/ копие, заверено 

от участника/; 

4.2. Документи за първоначална търговска регистрация на участника ЗК „Лев 

Инс“ АД и последващи изменения по партидата на дружеството - /копия, заверени от 

участника/: 

 4.2.1. Решение на Софийски градски съд по фирмено дело № 9799/1996 г. , 

вписан в търговския регистър, парт. № 33453, том 379, рег. I, стр. 80 - за първоначална 

регистрация.  

 4.2.2. Решение на Плевенски окръжен съд по фирмено дело № 409/1998 г. 

вписано в търговския регистър, парт. № 1351, том 27, рег. I, стр. 24; - за промяна на 

седалище и вписване на регистрация в регистъра на Плевенски окръжен съд 

 4.2.3. Решение № 1 на Софийски Градски съд по фирмено дело № 12744/2001 

г. вписан в търговския регистър, парт. № 67131, том 770, стр.172 – за нова регистрация в 

Софийски градски съд 

 4.2.4. Решение № 2 от 28.03.2002 г. на Софийски Градски съд /СГС/ по 

фирмено дело /ф.д./ № 12744/2001 г.; 

 4.2.5. Решение № 3 от 19.08.2003 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.6. Решение № 4 от 21.09.2004 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.7. Решение № 5 от 28.02.2005 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 



 4.2.8. Решение № 6 от 10.03.2005 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.9. Решение № 7 от 27.06.2005 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.10. Решение № 8 от 15.07.2005 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.11. Решение № 9 от 15.08.2005 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.12. Решение № 10 от 27.06.2006 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.13. Решение № 11 от 15.09.2006 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.14. Решение № 12 от 08.11.2006 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.15. Решение № 13 от 12.03.2007 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.16. Решение № 14 от 02.05.2007 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.17. Решение № 15 от 03.08.2007 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

5. Доказателства за технически възможности и квалификация: 

5.1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП за договори за извършени 

застрахователни услуги, изпълнени през последните три години, считано от датата от 

подаване на офертата или сходни договори с предмета на поръчката - образец 3 от 

документацията на възложителя; 

5.2. Доказателства за извършените застрахователни услуги , съобразно чл. 51, 

ал. 4 от ЗОП - удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган; 

5.3. Заверено копие на сертификат от Българската агенция за кредитен рейтинг, 

в който е публикувана информация за присъден рейтинг за последните 7 години / 

включително 2015 г./, не по-нисък от ВВ във връзка с доказване способността на участника 

за изплащане на искове. 

 6.  Декларации по чл.6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари- 

образец № 4 от документацията на възложителя за обособена позиция № 1 

7. Декларации за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, 

както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – образец № 5 от 

документацията на възложителя за обособена позиция № 1 

8. Декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици- образец № 8 от 

документацията на възложителя за обособена позиция № 1 

 

Плик № 1 с надпис: „Документи за подбор“ за обособена позиция № 2  съдържа следните 

документи:  

 

1. Списък на представените документи, подписан и подпечатан от участника; 

2. Декларация за наличие на упълномощаване и представителство в процедурата за 

провеждане на обществената поръчка с приложения: 

2.1. Пълномощно за лице, упълномощено да подпише офертата и да 

представлява дружеството пред Възложителя – нотариално заверено копие и  

2.2. Образец от подпис на лице, упълномощено да подпише офертата и да 

представлява дружеството пред възложителя – нотариално заверено копие 

3. Представяне на участника съобразно чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, вкл. Прилагане на 

посочените в разпоредбата документи и доказателства – образец № 2 от 

документацията, с приложения: 

3.1. Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 

ЗОП, подписани от лицата, които представляват участника съгласно документите за 

регистрация – образец № 1 от документацията за обособена позиция № 2 

3.2. Изисканите от възложителя доказателства за упражняване на 

професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 ЗОП, а именно: 

 

3.2.1. Разрешение от Национален съвет по застраховане към Министерския 

съвет за извършване на застрахователна дейност № 98/06.01.2000 г.  



 3.2.2. Допълнително решение № 715-ОЗ от 18 август 2006 г. на КФН за 

разширяване на предмета на дейност; 

 3.2.3. Допълнително решение № 1180-ОЗ от 06 декември 2006 г.на КФН за 

разширяване на предмета на дейност; 

4. Документи за търговска регистрация на участника ЗК „Лев Инс“ АД 

4.1. Удостоверение за актуално състояние по партидата на ЗК „Лев Инс“ АД, 

издадено от търговския регистър към Агенция по вписванията, с посочен единен 

идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър/ копие, заверено 

от участника/; 

4.2. Документи за първоначална търговска регистрация на участника ЗК „Лев 

Инс“ АД и последващи изменения по партидата на дружеството - /копия, заверени от 

участника/: 

 4.2.1. Решение на Софийски градски съд по фирмено дело № 9799/1996 г. , 

вписан в търговския регистър, парт.№ 33453, том 379, рег. I, стр .80- за първоначална 

регистрация.  

 4.2.2. Решение на Плевенски окръжен съд по фирмено дело № 409/1998 г. 

вписано в търговския регистър, парт. № 1351, том 27, рег. I, стр. 24;- за промяна на 

седалище и вписване на регистрация в регистъра на Плевенски окръжен съд 

 4.2.3. Решение №1 на Софийски Градски съд по фирмено дело № 

12744/2001г. вписан в търговския регистър, парт. № 67131, том 770, стр. 172 – за нова 

регистрация в Софийски градски съд 

 4.2.4. Решение № 2 от 28.03.2002 г. на Софийски Градски съд /СГС/ по 

фирмено дело /ф.д./ № 12744/2001 г.; 

 4.2.5. Решение № 3 от 19.08.2003 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.6. Решение № 4 от 21.09.2004 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.7. Решение № 5 от 28.02.2005 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.8. Решение № 6 от 10.03.2005 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.9. Решение № 7 от 27.06.2005 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.10. Решение № 8 от 15.07.2005 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.11. Решение № 9 от 15.08.2005 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.12. Решение № 10 от 27.06.2006 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.13. Решение № 11 от 15.09.2006 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.14. Решение № 12 от 08.11.2006 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.15. Решение № 13 от 12.03.2007 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.16. Решение № 14 от 02.05.2007 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.17. Решение № 15 от 03.08.2007 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

5. Доказателства за технически възможности и квалификация: 

5.1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП за договори за извършени 

застрахователни услуги, изпълнени през последните три години, считано от датата от 

подаване на офертата или сходни договори с предмета на поръчката - образец 3 от 

документацията на възложителя; 

5.2. Доказателства за извършените застрахователни услуги , съобразно чл. 51, 

ал. 4 от ЗОП- удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган; 

5.3. Заверено копие на сертификат от Българската агенция за кредитен рейтинг, 

в който е публикувана информация за присъден рейтинг за последните 7 години / 

включително 2015 г./, не по-нисък от ВВ във връзка с доказване способността на участника 

за изплащане на искове. 

6.  Декларации по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари- образец 

№4 от документацията на възложителя за обособена позиция № 2 

7. Декларации за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, 

както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – образец № 5 от 

документацията на възложителя за обособена позиция №  2 



8. Декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици- образец № 8 от 

документацията на възложителя за обособена позиция №  2 

 

Плик № 1 с надпис: „Документи за подбор“ за обособена позиция № 5  съдържа следните 

документи:  

 

1. Списък на представените документи, подписан и подпечатан от участника; 

2. Декларация за наличие на упълномощаване и представителство в процедурата за 

провеждане на обществената поръчка с приложения: 

2.1. Пълномощно за лице, упълномощено да подпише офертата и да 

представлява дружеството пред Възложителя – нотариално заверено копие и  

2.2. Образец от подпис на лице, упълномощено да подпише офертата и да 

представлява дружеството пред възложителя – нотариално заверено копие 

3. Представяне на участника съобразно чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, вкл. Прилагане на 

посочените в разпоредбата документи и доказателства – образец № 2 от 

документацията, с приложения: 

3.1. Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 

ЗОП, подписани от лицата, които представляват участника съгласно документите за 

регистрация – образец № 1 от документацията за обособена позиция № 5 

3.2. Изисканите от възложителя доказателства за упражняване на 

професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 ЗОП, а именно: 

 

3.2.1. Разрешение от Национален съвет по застраховане към Министерския 

съвет за извършване на застрахователна дейност № 98/06.01.2000 г.  

 3.2.2. Допълнително решение № 715-ОЗ от 18 август 2006 г. на КФН за 

разширяване на предмета на дейност; 

 3.2.3. Допълнително решение № 1180-ОЗ от 06 декември 2006 г.на КФН за 

разширяване на предмета на дейност; 

4. Документи за търговска регистрация на участника ЗК „Лев Инс“ АД 

4.1. Удостоверение за актуално състояние по партидата на ЗК „Лев Инс“ АД, 

издадено от търговския регистър към Агенция по вписванията, с посочен единен 

идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър/ копие, заверено 

от участника/; 

4.2. Документи за първоначална търговска регистрация на участника ЗК „Лев 

Инс“ АД и последващи изменения по партидата на дружеството - /копия, заверени от 

участника/: 

 4.2.1. Решение на Софийски градски съд по фирмено дело № 9799/1996 г. , 

вписан в търговския регистър, парт. № 33453, том 379, рег. I, стр. 80 - за първоначална 

регистрация.  

 4.2.2. Решение на Плевенски окръжен съд по фирмено дело № 409/1998 г. 

вписано в търговския регистър, парт. № 1351, том 27, рег. I, стр. 24; - за промяна на 

седалище и вписване на регистрация в регистъра на Плевенски окръжен съд 

 4.2.3. Решение № 1 на Софийски Градски съд по фирмено дело № 12744/2001 

г. вписан в търговския регистър, парт. № 67131, том 770, стр. 172 – за нова регистрация в 

Софийски градски съд 

 4.2.4. Решение № 2 от 28.03.2002 г. на Софийски Градски съд /СГС/ по 

фирмено дело /ф.д./ № 12744/2001 г.; 

 4.2.5. Решение № 3 от 19.08.2003 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.6. Решение № 4 от 21.09.2004 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.7. Решение № 5 от 28.02.2005 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.8. Решение № 6 от 10.03.2005 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 



 4.2.9. Решение № 7 от 27.06.2005 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.10. Решение № 8 от 15.07.2005 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.11. Решение № 9 от 15.08.2005 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.12. Решение № 10 от 27.06.2006 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.13. Решение № 11 от 15.09.2006 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.14. Решение № 12 от 08.11.2006 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.15. Решение № 13 от 12.03.2007 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.16. Решение № 14 от 02.05.2007 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.17. Решение № 15 от 03.08.2007 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

5. Доказателства за технически възможности и квалификация: 

5.1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП за договори за извършени 

застрахователни услуги, изпълнени през последните три години, считано от датата от 

подаване на офертата или сходни договори с предмета на поръчката - образец 3 от 

документацията на възложителя; 

5.2. Доказателства за извършените застрахователни услуги , съобразно чл. 51, 

ал. 4 от ЗОП - удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган; 

5.3. Заверено копие на сертификат от Българската агенция за кредитен рейтинг, 

в който е публикувана информация за присъден рейтинг за последните 7 години / 

включително 2015 г./, не по-нисък от ВВ във връзка с доказване способността на участника 

за изплащане на искове. 

6.  Декларации по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - 

образец № 4 от документацията на възложителя за обособена позиция № 5 

7. Декларации за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, 

както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – образец № 5 от 

документацията на възложителя за обособена позиция № 5 

8. Декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици - образец № 8 от 

документацията на възложителя за обособена позиция № 5 

 

Плик № 1 с надпис “Документи за подбор” по обособена позиция № 6 съдържат 

следните документи:  

 

1. Списък на представените документи, подписан и подпечатан от участника; 

2. Декларация за наличие на упълномощаване и представителство в процедурата за 

провеждане на обществената поръчка с приложения: 

2.1. Пълномощно за лице, упълномощено да подпише офертата и да 

представлява дружеството пред Възложителя – нотариално заверено копие и  

2.2. Образец от подпис на лице, упълномощено да подпише офертата и да 

представлява дружеството пред възложителя – нотариално заверено копие 

3. Представяне на участника съобразно чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, вкл. Прилагане на 

посочените в разпоредбата документи и доказателства – образец № 2 от документацията, с 

приложения: 

3.1. Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 

ЗОП, подписани от лицата, които представляват участника съгласно документите за 

регистрация – образец № 1 от документацията за обособена позиция № 6 

3.2.Изисканите от възложителя доказателства за упражняване на професионална 

дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 ЗОП, а именно: 

 

3.2.1. Разрешение от Национален съвет по застраховане към Министерския 

съвет за извършване на застрахователна дейност №  98/06.01.2000 г.  

 3.2.2. Допълнително решение № 715-ОЗ от 18 август 2006 г. на КФН за 

разширяване на предмета на дейност; 



 3.2.3. Допълнително решение № 1180-ОЗ от 06 декември 2006 г.на КФН за 

разширяване на предмета на дейност; 

4. Документи за търговска регистрация на участника ЗК „Лев Инс“ АД 

4.1. Удостоверение за актуално състояние по партидата на ЗК „Лев Инс“ АД, 

издадено от търговския регистър към Агенция по вписванията, с посочен единен 

идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър/ копие, заверено 

от участника/; 

4.2. Документи за първоначална търговска регистрация на участника ЗК „Лев 

Инс“ АД и последващи изменения по партидата на дружеството - /копия, заверени от 

участника/: 

 4.2.1. Решение на Софийски градски съд по фирмено дело № 9799/1996 г. , 

вписан в търговския регистър, парт. № 33453, том 379, рег. I, стр. 80 - за първоначална 

регистрация.  

 4.2.2. Решение на Плевенски окръжен съд по фирмено дело № 409/1998 г. 

вписано в търговския регистър, парт. № 1351, том 27, рег. I, стр. 24; - за промяна на 

седалище и вписване на регистрация в регистъра на Плевенски окръжен съд 

 4.2.3. Решение № 1 на Софийски Градски съд по фирмено дело № 12744/2001 

г. вписан в търговския регистър, парт. № 67131, том 770, стр. 172 – за нова регистрация в 

Софийски градски съд 

 4.2.4. Решение № 2 от 28.03.2002 г. на Софийски Градски съд /СГС/ по 

фирмено дело /ф.д./ № 12744/2001 г.; 

 4.2.5. Решение № 3 от 19.08.2003 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.6. Решение № 4 от 21.09.2004 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.7. Решение № 5 от 28.02.2005 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.8. Решение № 6 от 10.03.2005 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.9. Решение № 7 от 27.06.2005 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.10. Решение № 8 от 15.07.2005 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.11. Решение № 9 от 15.08.2005 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.12. Решение № 10 от 27.06.2006 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.13. Решение № 11 от 15.09.2006 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.14. Решение № 12 от 08.11.2006 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.15. Решение № 13 от 12.03.2007 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.16. Решение № 14 от 02.05.2007 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

 4.2.17. Решение № 15 от 03.08.2007 г. на СГС по ф.д. № 12744/2001 г.; 

5. Доказателства за технически възможности и квалификация: 

5.1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП за договори за извършени 

застрахователни услуги, изпълнени през последните три години, считано от датата от 

подаване на офертата или сходни договори с предмета на поръчката - образец 3 от 

документацията на възложителя; 

5.2. Доказателства за извършените застрахователни услуги , съобразно чл. 51, 

ал. 4 от ЗОП- удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган; 

5.3. Заверено копие на сертификат от Българската агенция за кредитен рейтинг, 

в който е публикувана информация за присъден рейтинг за последните 7 години / 

включително 2015 г./, не по-нисък от ВВ във връзка с доказване способността на участника 

за изплащане на искове. 

6.  Декларации по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари- образец 

№ 4 от документацията на възложителя за обособена позиция № 6 

7. Декларации за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, 

както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – образец № 5 от 

документацията на възложителя за обособена позиция № 6 

8. Декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 



свързаните с тях лица и техните действителни собственици- образец № 8 от 

документацията на възложителя за обособена позиция № 6 

 

Комисията извърши проверка за съответствието на съдържащите се в плик № 1 

документи със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП и установи, че посочените в списъка 

документи се съдържат в плик № 1. 

   Всички приложени в плик № 1 документи  са подписани и подпечатани. 

 

Участник № 3 ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ - участник по позиция 1, 2, 3 

и 6  

 

В големия плик се намериха други 12 непрозрачни, запечатани плика:  № 3 с надпис 

„Предлагана цена“ – 4 броя – по 1 за всяка обособена позиция, по която участва, които се 

подписаха от трима членове на комисията; № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на 

поръчката“ – 4 броя – по 1 за всяка обособена позиция, по която участва и плик  № 1 с 

надпис „Документи за подбор“ – 4 броя по 1 за всяка обособена позиция, по която участва. 

Съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори  пликове № 2 с надпис „Предложение 

за изпълнение на поръчката“ – 4 броя – по 1 за обособената позиция, по която участва и 3-

ма членове на комисията подписаха всички съдържащи се в него документи.  

 

След отварянето на пликове № 2, комисията извърши отваряне на пликове № 1, по 

обособени позиции, за които участва 

 

В плик № 1 с надпис „Документи за подбор“  по обособена позиция 1 се съдържат 

следните документи:                                                           

Списък на представените документи за обособена позиция 1, 2, 3, 6. 

Плик № 1 „Документи за подбор“ 

1. Пълномощно на Пламен Ангелов Шинов, с Рег. №  3882 от 19.04.2016 г.  

 /нотариално заверено копие/; 

2. Представяне на участника- /по образец от документацията – оригинал/ 

3. Документи за регистрация 

     -Актуално състояние с изх. № 20160323143714 от 23.03.2016 г.- заверено копие; 

     -Идентификация по ЗДДС – заверено копие; 

     -Карта за идентификация Булстат  - заверено копие; 

4. Списък с изпълнени услуги  по чл. 51, ал. 1, т. 1 от  ЗОП – образец № 3 от 

документацията, придружен от удостоверения за добро изпълнение - 2 бр. заверени копия; 

5. Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 11/16.07.1998 г.-

нотариално заверено копие;  

6. Решение № 1174-03 от 06.12.2006 г.- нотариално заверено копие ; 

7. Годишна такса за платен лиценз за 2016 г.- оригинал; 

8. Извадка от официалната страница на Агенция за кредитен рейтинг, доказваща 

кредитен рейтинг на ЗАД „Булстрад“ ВИГ за последните 7 год.- оригинал; . 

9. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари- 

Образец № 4 – 5 бр. 

10. Акт за актуално състояние в централен депозитар – заверено копие; 

11. Декларация за липса на свързаност с друг участник, в съответствие с чл. 55,  ал. 7 

от ЗОП – Образец № 5 – 5 бр. 

12. Декларация, относно неизползването на подизпълнител, срок на валидност на 

предложението, срок за изпълнение на поръчката и неизползването на франшизи – 

оригинал; 

13. Декларации по чл. 3 т .8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови 

отношения – Образец № 8 – 5 бр.; 



14. Списък, съдържащ информация за ръководния персонал и лицата, отговорни за 

изпълнението на услугата – 2 бр. – оригинали; 

15. Декларации по чл. 47, ал. 1 и ал .5 и ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП – Образец № 1 от 

документацията – оригинали – 5 бр; 
 

 

В плик № 1 с надпис „Документи за подбор“  по обособена позиция № 2 се съдържат 

следните документи: 

Списък на представените документи за обособена позиция 1, 2, 3, 6. 

Плик № 1 „Документи за подбор“ за обособена позиция № 2 

                                          

1. Пълномощно на Пламен Ангелов Шинов,-/нотариално заверено копие/ 

Поставено в плик № 1 „Документи за подбор“ за обособена позиция № 1; 

2. Представяне на участника- по образец от документацията – Образец № 2- 

Поставено в плик № 1 „Документи за подбор“ за обособена позиция № 1; 

3. Документи за регистрация- поставени в плик № 1 „Документи за подбор“ за 

обособена позиция № 1; 

     -Актуално състояние с изх. № 20160323143714 от 23.03.2016 г.- заверено копие; 

     -Идентификация по ЗДДС – заверено копие; 

     -Карта за идентификация Булстат  - заверено копие; 

4. Списък с изпълнени услуги  по чл. 51, ал. 1, т. 1 от  ЗОП – образец № 3 от 

документацията, придружен от удостоверения за добро изпълнение- 2 бр. заверени копия; 

5. Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 11/16.07.1998 г.-

нотариално заверено копие- поставено в плик № 1 „Документи за подбор“ за обособена 

позиция № 1;  

6. Годишна такса за платен лиценз за 2016 г.- оригинал- поставена в плик № 1 

„Документи за подбор“ за обособена позиция № 1; 

7. Извадка от официалната страница на Агенция за кредитен рейтинг, доказваща 

кредитен рейтинг на ЗАД „Булстрад“ ВИГ за последните 7 год.- оригинали- поставена в 

плик № 1 „Документи за подбор“ за обособена позиция № 1 ; . 

8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари- 

Образец № 4 – 5 бр.- поставени в плик № 1 „Документи за подбор“ за обособена позиция № 

1 

9. Акт за актуално състояние в централен депозитар – заверено копие- поставен в 

плик № 1 „Документи за подбор“ за обособена позиция № 1;  

10. Декларация за липса на свързаност с друг участник, в съответствие с чл. 55,  ал. 7 

от ЗОП – Образец № 5 – 5 бр.- поставени в плик № 1 „Документи за подбор“ за обособена 

позиция № 1; 

11. Декларация, относно неизползването на подизпълнител, срок на валидност на 

предложението, срок за изпълнение на поръчката и неизползването на франшизи – 

оригинал- поставена в плик № 1 „Документи за подбор“ за обособена позиция № 1; 

12. Декларации по чл. 3 т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови 

отношения – Образец № 8 – 5 бр.; 

13. Списък, съдържащ информация за ръководния персонал и лицата, отговорни за 

изпълнението на услугата – 2 бр. – оригинали- поставен в плик № 1 „Документи за подбор“ 

за обособена позиция № 1 

14. Декларации по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 и ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП – Образец № 1 от 

документацията – оригинали – 5 бр; 

 

 

В плик № 1 с надпис „Документи за подбор“  по обособена позиция № 3 се съдържат 

следните документи: 

Списък на представените документи за обособена позиция 1, 2, 3, 6. 



 Плик № 1 „Документи за подбор“ за обособена позиция № 3 

 

 Пълномощно на Пламен Ангелов Шинов,-/нотариално заверено копие/ 

Поставено в плик № 1 „Документи за подбор“ за обособена позиция № 1; 

 Представяне на участника- по образец от документацията – Образец № 2- 

Поставено в плик № 1 „Документи за подбор“ за обособена позиция № 1; 

 Документи за регистрация- поставени в плик № 1 „Документи за подбор“ за 

обособена позиция № 1; 

     -Актуално състояние с изх.№ 20160323143714 от 23.03.2016 г.- заверено копие; 

     -Идентификация по ЗДДС – заверено копие; 

     -Карта за идентификация Булстат  - заверено копие; 

 Списък с изпълнени услуги  по чл. 51, ал. 1, т. 1 от  ЗОП – образец № 3 от 

документацията, придружен от удостоверения за добро изпълнение- 2 бр. заверени копия; 

 Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 11/16.07.1998 г.-

нотариално заверено копие- поставено в плик № 1 „Документи за подбор“ за обособена 

позиция № 1;  

 Годишна такса за платен лиценз за 2016 г.- оригинал- поставена в плик № 1 

„Документи за подбор“ за обособена позиция № 1; 

 Извадка от официалната страница на Агенция за кредитен рейтинг, доказваща 

кредитен рейтинг на ЗАД „Булстрад“ ВИГ за последните 7 год.- оригинали- поставена в 

плик № 1 „Документи за подбор“ за обособена позиция № 1 ; . 

 Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари- Образец 

№4 – 5 бр.- поставени в плик № 1 „Документи за подбор“ за обособена позиция № 1 

 Акт за актуално състояние в централен депозитар – заверено копие- поставен в 

плик № 1 „Документи за подбор“ за обособена позиция № 1;  

 Декларации за липса на свързаност с друг участник, в съответствие с чл. 55,  ал. 7 

от ЗОП – Образец № 5 – 5 бр.- поставени в плик № 1 „Документи за подбор“ за обособена 

позиция № 1; 

 Декларация, относно неизползването на подизпълнител, срок на валидност на 

предложението, срок за изпълнение на поръчката и неизползването на франшизи – 

оригинал- поставена в плик № 1 „Документи за подбор“ за обособена позиция № 1; 

 Декларации по чл. 3 т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови 

отношения – Образец № 8 – 5 бр.; 

 Списък, съдържащ информация за ръководния персонал и лицата, отговорни за 

изпълнението на услугата – 2 бр. – оригинали- поставен в плик № 1 „Документи за подбор“ 

за обособена позиция № 1 

 Декларации по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 и ал .2, т. 1 и 2 от ЗОП – Образец № 1 от 

документацията – оригинали – 5 бр; 

 

 

В плик № 1 с надпис „Документи за подбор“  по обособена позиция № 6 се съдържат 

следните документи: 

Списък на представените документи за обособена позиция 1, 2, 3, 6. 

 Плик № 1 „Документи за подбор“ за обособена позиция № 6 

 

1. Пълномощно на Пламен Ангелов Шинов,-/нотариално заверено копие/ 

Поставено в плик № 1 „Документи за подбор“ за обособена позиция № 1; 

2. Представяне на участника- по образец от документацията – Образец № 2- 

Поставено в плик № 1 „Документи за подбор“ за обособена позиция № 1; 

3. Документи за регистрация- поставени в плик № 1 „Документи за подбор“ за 

обособена позиция № 1; 

     -Актуално състояние с изх. № 20160323143714 от 23.03.2016 г.- заверено копие; 



     -Идентификация по ЗДДС – заверено копие; 

     -Карта за идентификация Булстат  - заверено копие; 

4. Списък с изпълнени услуги  по чл. 51, ал. 1, т. 1 от  ЗОП – образец № 3 от 

документацията, придружен от удостоверения за добро изпълнение- 2 бр. заверени копия; 

5. Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 11/16.07.1998 г.-

нотариално заверено копие- поставено в плик № 1 „Документи за подбор“ за обособена 

позиция № 1;  

6. Годишна такса за платен лиценз за 2016 г.- оригинал- поставена в плик № 1 

„Документи за подбор“ за обособена позиция № 1; 

7. Извадка от официалната страница на Агенция за кредитен рейтинг, доказваща 

кредитен рейтинг на ЗАД „Булстрад“ ВИГ за последните 7 год.- оригинали- поставена в 

плик № 1 „Документи за подбор“ за обособена позиция № 1 ; . 

8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари- Образец 

№ 4 – 5 бр.- поставени в плик № 1 „Документи за подбор“ за обособена позиция № 1 

9. Акт за актуално състояние в централен депозитар – заверено копие- поставен в 

плик № 1 „Документи за подбор“ за обособена позиция № 1;  

10. Декларации за липса на свързаност с друг участник, в съответствие с чл. 55,  ал. 7 

от ЗОП – Образец № 5 – 5 бр.- поставени в плик № 1 „Документи за подбор“ за обособена 

позиция № 1; 

11. Декларация, относно неизползването на подизпълнител, срок на валидност на 

предложението, срок за изпълнение на поръчката и неизползването на франшизи – 

оригинал- поставена в плик № 1 „Документи за подбор“ за обособена позиция № 1; 

12. Декларации по чл. 3 т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови 

отношения – Образец № 8 – 5 бр.; 

13. Списък, съдържащ информация за ръководния персонал и лицата, отговорни за 

изпълнението на услугата – 2 бр. – оригинали- поставен в плик № 1 „Документи за подбор“ 

за обособена позиция № 1 

14. Декларации по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 и ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП – Образец № 1 от 

документацията – оригинали – 5 бр; 

 

Комисията извърши проверка за съответствието на съдържащите се в плик № 1 

документи със списъка по чл. 56, ал. 1,т. 4 от ЗОП и установи, че посочените в списъка 

документи се съдържат в плик № 1. 

   Всички приложени в плик № 1 документи  са подписани и подпечатани. 

 

 

Участник № 4 ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД 

– участник по позиция 

 

В големия плик се намериха други 3 непрозрачни, запечатани плика:  № 3 с надпис 

„Предлагана цена“, който се подписа от трима членове на комисията; № 2 с надпис 

„Предложение за изпълнение на поръчката“ и плик № 1 с надпис „Документи за подбор“ . 

 

              Съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори  плик № 2 с надпис „Предложение 

за изпълнение на поръчката и трима от членовете на комисията подписаха всички 

съдържащи се в него документи.  

 След отварянето на плик № 2, комисията извърши отваряне на плик № 1 с надпис 

„Документи за подбор“. 

 

В плик № 1 се съдържат следните документи:  

Плик № 1 -„Документи за подбор“. 

1. Списък на документите съдържащи се в офертата – оригинал. 

2. Представяне на участника образец 2 – оригинал; 



3. Единен идентификационен код – вярно с оригинал; 

4. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП – оригинал; 

5. Референции – вярно с оригинала; 

6. Лиценз за извършване на дейност като застраховател по т. 2 от раздел II, буква 

„А“ на приложение № 1 Кодекса за застраховането, издаден от Комисията за финансов 

надзор – вярно с оригинала; 

7. Лиценз за извършване на застрахователна дейност – вярно с оригинала; 

8. Кредитен рейтинг – вярно с оригинала; 

9. Декларация по чл. 6 ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – 

образец 4 ; 

10. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП 

11. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 

12. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономически и финансови 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици – оригинал; 

13. Пълномощно на Виктор Илиев – нотариално заверено копие; 

 

Комисията извърши проверка за съответствието на съдържащите се в плик № 1 

документи със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП и установи, че посочените в списъка 

документи се съдържат в плик № 1. 

   Всички приложени в плик № 1 документи  са подписани и подпечатани. 

 

 

Участник № 5 ЗК „НАДЕЖДА“ АД – участник по позиция 3, 4 и 6 

 

В големия плик се намериха други 7 непрозрачни, запечатани плика:  № 3 с надпис 

„Предлагана цена“ – 3 броя – по 1 за всяка обособена позиция, по която участва, които се 

подписаха от трима членове на комисията; № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на 

поръчката“ – 3 броя – по 1 за всяка обособена позиция, по която участва и плик  № 1 с 

надпис „Документи за подбор“ – 1 брой. 

Съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори  пликове № 2 с надпис „Предложение 

за изпълнение на поръчката“ – 3 броя – по 1 за обособената позиция, по която участва и 3-

ма членове на комисията подписаха всички съдържащи се в него документи.  

 

След отварянето на пликове № 2, комисията извърши отваряне на плик № 1 

 

В плик № 1 с надпис „Документи за подбор“  се съдържат следните документи: 

 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩА СЕ В 

ОФЕРТАТА  

Плик № 1 

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата 

2. Представяне на участника съобразно чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, вкл. прилагане на 

посочените в разпоредбата документи и доказателства – образец № 2 от документацията – 

Приложение № 1 към чл. 25а от ППЗОП- оригинал.  

2.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския 

регистър, БУЛСТАТ и / или друга идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, 

включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата- заверено 

копие. 

2.2. Заверено копие от валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, за 

застраховките, предмет на настоящата обществена поръчка по съответната обособена 

позиция или еквивалентен документ, съгласно чл. 49, ал. 3 от ЗОП, за участниците, 



установени в друга държава – членка на Европейския съюз, издаден от държавата, в която 

са установени – заверено копие. 

2.3. Заверено копие на сертификат или посочване на публичен регистър, в който е 

публикувана информация за присъден кредитен рейтинг от българска или международна 

рейтингова агенция за последните 7 години/ включително2015г./, не по-нисък от ВВ във 

връзка с доказване способността на участника за изплащане на искове- заверено копие. 

2.4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – образец № 2 на Приложение № 1 към чл. 25а 

от ППЗОП – оригинал. 

3. В случай, че участникът е обединение – копие от договора за обединение, а когато 

в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и 

документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият-  

неприложимо. 

4. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, 

както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – образец № 5 от 

документацията- образец № 3 на Приложение № 1 към чл. 25а от ППЗОП.- оригинал. 

5. Декларация по чл. 55,  ал. 5 от ЗОП за участие в обединение. /Образец № 7 от 

документацията на възложителя/- неприложимо. 

6. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето , което ще представлява 

участника в отношенията му с възложителя, не е негов представител по закон. 

Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява 

участника.- неприложимо. 

7. Декларации по чл. 3 т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици– Образец № 8 от 

документацията на възложителя - оригинал 

8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари- 

оригинал 

9. Списък на ръководните служители  и на лицата, които отговарят за изпълнението 

на услугата, с посочване на образованието, професионалната квалификация и 

професионалният опит - оригинал. 

10. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от  ЗОП за договори за доставки и услуги като 

оператор, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата или сходни договори с предмета на поръчката, заедно с доказателство за 

извършената доставка съобразно чл. 51, ал. 4 от ЗОП – удостоверение, издадено от 

получателя или компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е 

публикувана информация за доставката – образец № 3от документацията- образец № 5 на 

Приложение № 1 към чл. 25а от ППЗОП - по ОП № 3, ОП № 4 и ОП № 6-

оригинал/заверени копия/ 

 

Комисията извърши проверка за съответствието на съдържащите се в плик № 1 

документи със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП и установи, че посочените в списъка 

документи се съдържат в плик № 1. 

   Всички приложени в плик № 1 документи  са подписани и подпечатани. 

 

Участник № 6 ЗАД  „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД – участник по позиция 1, 2, 

3, 4, 5 и 6 

 

В големия плик се намериха други 13 непрозрачни, запечатани плика:  № 3 с надпис 

„Предлагана цена“ – 6 броя – по 1 за всяка обособена позиция, по която участва, които се 

подписаха от трима членове на комисията; № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на 

поръчката“ – 6 броя – по 1 за всяка обособена позиция, по която участва и плик № 1 с 

надпис „Документи за подбор“ – 1 брой. 



              Съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори  пликове № 2 с надпис 

„Предложение за изпълнение на поръчката“ – 6 броя – по 1 за всяка обособена позиция, по 

която участва  и трима от членовете на комисията подписаха всички съдържащи се в него 

документи.  

 След отварянето на пликове № 2, комисията извърши отваряне на плик № 1 с надпис 

„Документи за подбор“. 

 

В плик № 1 се съдържат следните документи:  

Списък на документи, приложени в офертата за участие в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка: 

ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ СЪДЪРЖАЩ: 

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника; 

2. Представяне на участника съобразно чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, вкл. Прилагане на 

посочените в разпоредбата документи и доказателства – образец – Приложение № 1 към чл. 

25а от ППЗОП; 

3. Копие от лиценз за извършване на застрахователна дейност по предмета на 

поръчката, издаден от Комисията за финансов надзор /КФН/, валиден към момента на 

провеждане на процедурата, а именно: 

 3.1. Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 9/15.06.1998 г. на 

ЗАД „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД / старо наименование „Общинска застрахователна 

компания“ АД/  - нотариално заверено копие; 

 3.2. Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 72/18.02.1999 г. на 

ЗАД „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД / старо наименование „Общинска застрахователна 

компания“ АД/  - нотариално заверено копие; 

 3.3. Заверено копие на Писмо Изх.№ РГ-10-12-28/17.04.2012 г. от КФН, 

удостоверяващо получените лицензи и потвърждаващо, че „Общинска застрахователна 

компания“ АД и ЗАД „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД са фирмени наименования на едно и 

също юридическо лице, притежаващо описаните лицензи; 

 3.4. Уведомително писмо – оригинал 

4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – оригинал; 

5. За доказване на техническите си възможности участникът прилага: 

5.1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на договори за доставки и услуги като 

оператор, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата или сходни договори с предмета на поръчката, заедно с доказателство за 

извършената доставка съобразно чл. 51, ал. 4 от ЗОП – удостоверение, издадено от 

получателя или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е 

публикувана информация за доставката – образец № 3 от документацията  - образец № 5 на 

приложение № 1 към чл. 25 от ППЗОП 

5.2. Удостоверения и референции в доказателство за доброто изпълнение на 

посочените в списъка договори  - 15 бр. заверени копия; 

5.3. Списък декларация, удостоверяваща професионалната квалификация на 

ръководните служители и на лицата отговорни за изпълнение на поръчката; 

5.4. Извлечение от електронната страница на „Българската агенция за кредитен 

рейтинг“ за присъдения кредитен рейтинг на ЗАД „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД; 

5.5. Заверени копия на сертификати за присъден кредитен рейтинг – 7 бр.  

6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, 

както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – образец № 5 от 

документацията – образец № 3 на приложение № 1 към чл. 25а от ППЗОП 

7. Декларация по чл. 6 ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – 

образец № 4 ; 

8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономически и финансови 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим; 



 

 Комисията извърши проверка за съответствието на съдържащите се в плик № 1 

документи със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП и установи, че посочените в списъка 

документи се съдържат в плик № 1. 

    Всички приложени в плик № 1 документи  са подписани и подпечатани. 

 

Участник № 7 ЗК „УНИКА ЖИВОТ“ АД – участник по позиция № 3 

 

В големия плик се намериха други 3 непрозрачни, запечатани плика:  № 3 с надпис 

„Предлагана цена“, който се подписа от трима членове на комисията; № 2 с надпис 

„Предложение за изпълнение на поръчката“ и плик № 1 с надпис „Документи за подбор“ . 

              Съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори  плик № 2 с надпис „Предложение 

за изпълнение на поръчката“ и трима от членовете на комисията подписаха всички 

съдържащи се в него документи.  

 След отварянето на плик № 2, комисията извърши отваряне на плик № 1 с надпис 

„Документи за подбор“. 

 

В плик № 1 с надпис „ Документи за подбор“ се съдържат следните документи:  

Списък на документите по обособена позиция № 3 

 

ПЛИК № 1 – „Документи за подбор“ 

 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата- оригинал; 

2. Представяне на участника, съгласно образец на Възложителя - оригинал; 

3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, съгласно образец на Възложителя  – 

оригинал; 

4. Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 27/10.08.1998 г.  - 

нотариално заверено копие; 

5. Писмо Изх. № РГ-10-24-39/24.10.2012 г. от КФН- нотариално заверено копие; 

6. Решение № 1034-ЖЗ от 24.10.2012 г. за допълнителен лиценз - нотариално 

заверено копие; 

7. Удостоверение за актуално състояние – заверено копие; 

8. Решение от 06.04.1993 г. за регистрация на ЗПД „Витоша – живот“ АД - заверено 

копие; 

9. Решение № 16 от 23.03.2007 г. за промяна на наименованието - заверено копие; 

10. Документи за присъден кредитен рейтинг за последните 7 години и превод от 

оторизирано лице - заверено копие; 

11. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 

съгласно образец на Възложителя  – оригинал; 

12. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономически и финансови 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици, съгласно образец на 

Възложителя  – оригинал; 

13.  Декларация по чл. 6 ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, 

съгласно образец на Възложителя  – оригинал; 

14. Списък по чл. 51 ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно образец на Възложителя  – 

оригинал; 

15. Доказателства по чл. 51, ал. 4 от ЗОП – заверени копия; 

16. Списък на лицата отговарящи за извършването на услугата – оригинал; 

17. Нотариално заверено пълномощно на Добринка Петкова Николова за 

подписване и заверяване на документи с гриф „ Вярно с оригинала“. 

 



 Комисията извърши проверка за съответствието на съдържащите се в плик № 1 

документи със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП и установи, че посочените в списъка 

документи се съдържат в плик № 1. 

    Всички приложени в плик № 1 документи  са подписани и подпечатани. 

 

Участник № 8 „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД – участник по позиция 2 

 

В големия плик се намериха други 3 непрозрачни, запечатани плика:  № 3 с надпис 

„Предлагана цена“, който се подписа от трима членове на комисията; № 2 с надпис 

„Предложение за изпълнение на поръчката“ и плик № 1 с надпис „Документи за подбор“ . 

              Съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори  плик № 2 с надпис „Предложение 

за изпълнение на поръчката“ и трима от членовете на комисията подписаха всички 

съдържащи се в него документи.  

 След отварянето на плик № 2, комисията извърши отваряне на плик № 1 с надпис 

„Документи за подбор“. 

 

В плик № 1 се съдържат следните документи:  

Списък на приложимите документи  

Плик № 1 „Документи за подбор“ 

1. Списък на приложените документи 1 бр.; 

2. Представяне на „Дженерали Застраховане“ АД –  Образец № 2 на Приложение № 

1 – 1 брой; 

3. ЕИК съгласно чл. 23 от Търговски регистър - 1 брой; 

4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – образец № 2 на Приложение № 1– 6 бр.; 

5.  Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП- образец № 3 - образец № 5 на Приложение № 

1 – 1 брой; 

6. Доказателства по чл. 51, ал. 4 от ЗОП – 2 бр. удостоверения, заверени с гриф           

„ Вярно с оригинала“ 

7. Заверено копие на валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност - 2 

бр.- 2 броя; 

8. Декларация за присъден кредитен рейтинг, придружена с извадки от сайта на „ Ей 

Ем Бест Къмпъни“ във връзка с доказване на способността на участника за изплащане на 

искове за последните 7 години / включително 2015г./ - 1 брой; 

9. Декларация по чл. 6 ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – 

образец № 4 – 1 брой;  

10. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, 

както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Образец № 5- Образец № 3 

на Приложение № 1 – 6 броя 

11. Декларация, от която е видно, че „Дженерали Застраховане“ АД няма да участва 

в обединение и няма да използва подизпълнител, както и че не фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник – 1 брой; 

12. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици – 6 броя; 

 

 Комисията извърши проверка за съответствието на съдържащите се в плик № 1 

документи със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП и установи, че посочените в списъка 

документи се съдържат в плик № 1. 

    Всички приложени в плик № 1 документи  са подписани и подпечатани. 

 

Участник № 9 „ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД – участник по позиция 2, 

3 и 6 

 



В големия плик се намериха други 9 непрозрачни, запечатани плика:  № 3 с надпис 

„Предлагана цена“ – 3 броя – по 1 за всяка обособена позиция, по която участва, които се 

подписаха от трима членове на комисията; № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на 

поръчката“ – 3 броя – по 1 за всяка обособена позиция, по която участва и плик № 1 с 

надпис „Документи за подбор“ – 3 броя - по 1 за всяка обособена позиция. 

              Съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори  пликове № 2 с надпис 

„Предложение за изпълнение на поръчката“ – 3 броя – по 1 за всяка обособена позиция, по 

която участва  и трима от членовете на комисията подписаха всички съдържащи се в него 

документи.  

 След отварянето на пликове № 2, комисията извърши отваряне на пликове № 1 с 

надпис „Документи за подбор“. 

 

В плик № 1 с надпис “Документи за подбор” по обособена позиция № 2 се съдържат 

следните документи:  

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 

Плик № 1 „Документи за подбор“ 

1. Представяне на участника – оригинал; 

2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – оригинал; 

3. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през последните три години – оригинал; 

4. Доказателство за извършената услуга под формата на удостоверение – заверени 

копия; 

5. Списък- декларация на клоновата мрежа на „ДЗИ- Общо застраховане“ ЕАД – 

Главни агенции, агенции и офиси – оригинал; 

6. Разрешения за извършване на застрахователна дейност № 3/13.05.1998 г. и 77/ 

15.04.1999 г. на  „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД, издадени от Националния съвет за 

застраховане при Министерски съвет на Република България – нотариално заверени копия; 

7. Решение № 1175-ОЗ от 06.12.2006 г. – нотариално заверено копие; 

8. Документи за присъден кредитен рейтинг за последните 7 години / включително 

2015 г./ - заверени копия; 

9. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП – оригинал; 

10. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 

от ЗОП, както и  липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – оригинал; 

11. Декларация за отсъствие на обстоятелства  по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с  

12. преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици - оригинал; 

13. Пълномощно на г-жа Мария Бойчева – Регионален мениджър регион 7 и 

управител на Главна агенция Стара Загора да представлява „ДЗИ - Общо 

застраховане“ ЕАД – нотариално заверено копие; 

 

 Комисията извърши проверка за съответствието на съдържащите се в плик № 1 

документи със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП и установи, че посочените в списъка 

документи се съдържат в плик № 1, като по т. 8 от списъка приложенията са 6 броя. 

    Всички приложени в плик № 1 документи  са подписани и подпечатани. 

 

 

Настоящият протокол се състави при спазване на изискванията на чл.72 от ЗОП.  

  
 

 

                             




