
                                                                П Р О Т О К О Л  

 

№ 2 

            
        Днес 07.06.2016 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 

 

 В изпълнение на чл. 68, ал. 7 от ЗОП комисията пристъпи към разглеждане на 

документите в плик  № 1 на участниците за съответствие с критериите за подбор, 

поставени от Възложителя. 

 След сверяване на съдържащите се в Плик № 1 документи със списъка по чл. 56, 

ал. 1, т. 14 от ЗОП и предварително обявените от Възложителя условия в обявлението и 

указанията за изготвяне на офертата, комисията установи следните липси на документи 

и/или несъответствия с критериите за подбор, както и други нередности в офертите на 

участниците: 

 

1. Участник № 2 - ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС“ АД:  
     

В документацията в плик № 1 не се съдържа  списък на ръководните лица и на 

лицата, които отговарят за извършването на услугата, с посочване на образованието, 

професионалната им квалификация и професионалния опит, какъвто списък се изисква 

съгл. Раздел III.2.3 от Обявлението за обществена поръчка. 

 

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

 



      В документацията в плик № 1 не се съдържа  списък на ръководните лица и на 

лицата, които отговарят за извършването на услугата, с посочване на образованието, 

професионалната им квалификация и професионалния опит, какъвто списък се изисква 

съгл. Раздел  III.2.3 от Обявлението за обществена поръчка. 

       Във връзка с изискването на Възложителя по т. 2. 2, раздел ІІІ „Изисквания към 

участниците в отритата процедура“ от документацията и т III.2.1 от обявлението за 

обществена поръчка участникът да има  присъден кредитен рейтинг  от българска или 

международна рейтингова агенция за последните 7 години /включително 2015г./ не по-

нисък от ВВ, участникът представя Сертификат за присъден кредитен рейтинг от 

„СТАНДАРД ЕНД ПУЪРС РЕЙТИНГ СЪРВИСИЗ МакГроу Хил Файнашъл“ на Виена 

Иншурънс Груп АД. Комисията счита, че представеният сертификат за присъден кредитен 

рейтинг на Виена Иншурънс Груп АД, не доказва изпълнението на критерия за подбор по т. 

2. 2, раздел ІІІ „Изисквания към участниците в отритата процедура“ от документацията и т 

III.2.1  от обявлението за обществена поръчка. Изискуемият се кредитен рейтинг следва да 

бъде присъден на застрахователя-участник, който не може да се ползва от присъдения 

кредитен рейтинг на мажоритарния си собственик, на компанията майка или групата, тъй 

като кредитният рейтинг отразява кредитоспособността на дадено застрахователно 

дружество, както и възможностите му да обслужва задълженията си точно и навреме, като 

тези фактори са различни за различните застрахователни дружества и се влияят от 

макроклимата на държавата, в която е регистрирано дружеството. Освен това 

застрахователят-търговско дружество е отделно юридическо лице от своя собственик, 

обособено организационно от компанията-майка или групата, със собствени системи за 

управление и контрол, отразяващи се на точността на изпълнението на задълженията по 

застрахователните договори и оттук върху кредитоспособността му и което носи 

отговорност със собственото си имущество.  Поради това застрахователят-участник трябва 

да представи документ за присъден кредитен рейтинг на участника, съобразно 

изискванията на възложителя. 
 

3. Участник № 5 -  ЗК „НАДЕЖДА“ АД  
 

   Съгл. т. 2. 2 ,раздел ІІІ „Изисквания към участниците в отритата процедура“ от 

документацията на възложителя  и т  III.2.1  от обявлението за обществена поръчка 

наличието на  присъден кредитен рейтинг на участника от българска или международна 

рейтингова агенция за последните 7 години /включително 2015г./ не по-нисък от ВВ се 

доказва чрез представяне на четливо заверено копие на сертификат или чрез посочване на 

публичен регистър, в който е публикувана информация за присъдения кредитен рейтинг. 

Съгл. т. 2. 1, раздел ІV „Изисквания към офертата“ от  документацията на възложителя, ако 

участникът представя документи на чужд език,  същите трябва да бъдат придружени с 

превод на български език.  Представеният от участника сертификат за присъден кредитен 

рейтинг е на английски език, без превод на български език, поради което комисията не 

може да установи дали участникът представя изискуемият се сертификат, доказващ 

присъден кредитен рейтинг на участника от българска или международна рейтингова 

агенция за последните 7 години /включително 2015г./ не по-нисък от ВВ. Поради това 

участникът следва да представи приложения в плик № 1 сертификат за платежоспособност 

в превод на български език, като комисията обръща внимание, че сертификатът 

трябва да обхваща период от 7 години назад /включително 2015г./. 
 

4. Участник № 6 -  ЗАД  „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД 

 

Във връзка с изискването на Възложителя по т. 2. 2, раздел ІІІ „Изисквания към 

участниците в отритата процедура“ от документацията и т III.2.1 от обявлението за 

обществена поръчка участникът да има  присъден кредитен рейтинг  от българска или 

международна рейтингова агенция за последните 7 години /включително 2015г./ не по-



нисък от ВВ, участникът представя Сертификат за присъден кредитен рейтинг  за 2009,  

2011, 2012, 2013, 2014 и 2015г. Липсва представен сертификат за присъден кредитен 

рейтинг за 2010 г., поради което участникът следва да представи сертификат и за 2010 г. с 

цел доказване изпълнението на посочения критерий за подбор за последните 7 години. 

 

5. Участник № 7  -   ЗК „УНИКА ЖИВОТ“ АД 

 

Във връзка с изискването на Възложителя по т. 2. 2, раздел ІІІ „Изисквания към 

участниците в отритата процедура“ от документацията и т III.2.1 от обявлението за 

обществена поръчка участникът да има  присъден кредитен рейтинг  от българска или 

международна рейтингова агенция за последните 7 години /включително 2015г./ не по-

нисък от ВВ, участникът представя Сертификат за присъден кредитен рейтинг от Standard 

& Poor’s Глобален кредитен портал RatingsDirect® на УНИКА Иншурънс груп АД. 

Комисията счита, че представеният сертификат за присъден кредитен рейтинг на УНИКА 

Иншурънс груп АД не доказва изпълнението на критерия за подбор по т. 2. 2, раздел ІІІ 

„Изисквания към участниците в отритата процедура“ от документацията и т III.2.1  от 

обявлението за обществена поръчка. Изискуемият се кредитен рейтинг следва да бъде 

присъден на застрахователя-участник, който не може да се ползва от присъдения кредитен 

рейтинг на мажоритарния си собственик, на компанията майка или групата, тъй като 

кредитният рейтинг отразява кредитоспособността на дадено застрахователно дружество, 

както и възможностите му да обслужва задълженията си точно и навреме, като тези 

фактори са различни за различните застрахователни дружества и се влияят от 

макроклимата на държавата, в която е регистрирано дружеството. Освен това 

застрахователят-търговско дружество е отделно юридическо лице от своя собственик, 

обособено организационно от компанията-майка или групата, със собствени системи за 

управление и контрол, отразяващи се на точността на изпълнението на задълженията по 

застрахователните договори и оттук върху кредитоспособността му и което носи 

отговорност със собственото си имущество.  Поради това застрахователят-участник трябва 

да представи документ за присъден кредитен рейтинг на участника, съобразно 

изискванията на възложителя. 
 

6. Участник № 8 „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД  
 

        В документацията в плик № 1 не се съдържа  списък на ръководните лица и на 

лицата, които отговарят за извършването на услугата, с посочване на образованието, 

професионалната им квалификация и професионалния опит, какъвто списък се изисква 

съгл. Раздел III.2.3  от Обявлението за обществена поръчка. 

      Съгл. т. 2. 2, раздел ІІІ „Изисквания към участниците в отритата процедура“ от 

документацията на възложителя наличието на  присъден кредитен рейтинг на участника от 

българска или международна рейтингова агенция за последните 7 години /включително 

2015г./ не по-нисък от ВВ се доказва чрез представяне на четливо заверено копие на 

сертификат или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация 

за присъдения кредитен рейтинг. Съгл. т. 2. 1, раздел ІV „Изисквания към офертата“ от  

документацията на възложителя, ако участникът представя документи на чужд език,  

същите трябва да бъдат придружени с превод на български език.  Участникът  представя 

Декларация за присъден кредитен рейтинг на „Дженерали общо застраховане“, придружена 

с извадки от сайта на „ Ей Ем Бест Къмпъни“ на английски език, което не съответства на 

изискванията по т. 2. 2 от раздел ІІІ „Изисквания към участниците в отритата процедура“. 

На първо място комисията счита, че  представената декларация за присъден кредитен 

рейтинг не отговаря по форма на изискванията на възложителя, тъй като участникът следва 

да представи четливо заверено копие на сертификат или да посочи публичен регистър, в 

който е публикувана информация за присъдения кредитен рейтинг. На второ място 

комисията счита, че присъденият кредитен рейтинг на „Дженерали общо застраховане“,  не 



доказва изпълнението на критерия за подбор на възложителя за присъден кредитен рейтинг 

от страна на участника, тъй като кредитният рейтинг следва да бъде присъден на 

застрахователя-участник, който не може да се ползва от присъдения кредитен рейтинг на 

мажоритарния си собственик или на групата, тъй като кредитният рейтинг отразява 

кредитоспособността на дадено застрахователно дружество, както и възможностите му да 

обслужва задълженията си точно и навреме, като тези фактори са различни за различните 

застрахователни дружества и се влияят от макроклимата на държавата, в която е 

регистрирано дружеството. Освен това застрахователят-дъщерно дружество е отделно 

юридическо лице от своя собственик, обособено организационно от компанията-майка, със 

собствени системи за управление и контрол, отразяващи се на точността на изпълнението 

на задълженията по застрахователните договори и оттук върху кредитоспособността му и 

което носи отговорност със собственото си имущество.  Поради това застрахователят-

участник трябва да представи документ за присъден кредитен рейтинг на дружеството-

участник съобразно изискванията на възложителя на участника или да посочи публичен 

регистър, в който е публикувана информация за присъдения кредитен рейтинг. Ако 

документите са на чужд език, участникът следва да ги представи в превод на български 

език. 
 

7. Участник № 9 „ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД 

  

В документацията в плик № 1 не се съдържа  списък на ръководните лица и на 

лицата, които отговарят за извършването на услугата, с посочване на образованието, 

професионалната им квалификация и професионалния опит, какъвто списък се изисква 

съгл. Раздел III.2.3  от Обявлението за обществена поръчка. 

    Съгл. т. 2. 2, раздел ІІІ „Изисквания към участниците в отритата процедура“, 

участникът следва да има присъден кредитен рейтинг от българска или международна 

рейтингова агенция за последните 7 години /включително 2015г./ не по-нисък от ВВ, като 

наличието на присъден кредитен рейтинг се доказва чрез представяне на четливо заверено 

копие на сертификат или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информация за присъдения кредитен рейтинг. В т. 8 от списъка на документите на 

участника, приложени в плик № 1 е записано, че се представят Документи за присъден 

кредитен рейтинг за последните 7 години / включително 2015г./ - заверени копия, но в 

документацията на участника липсва доказателство за присъден рейтинг за 2011 г. - 

представените доказателства са за 6 години, като 5 от са за присъден кредитен рейтинг на 

КБС Груп/. Комисията счита, че присъденият кредитен рейтинг на КБС Груп/ не доказва 

изпълнението на критерия за подбор на възложителя за присъден кредитен рейтинг от 

страна на участника, тъй като кредитният рейтинг следва да бъде присъден на 

застрахователя-участник, който не може да се ползва от присъдения кредитен рейтинг на 

мажоритарния си собственик или на групата, тъй като кредитният рейтинг отразява 

кредитоспособността на дадено застрахователно дружество, както и възможностите му да 

обслужва задълженията си точно и навреме, като тези фактори са различни за различните 

застрахователни дружества и се влияят от макроклимата на държавата, в която е 

регистрирано дружеството. Освен това застрахователят-дъщерно дружество е отделно 

юридическо лице от своя собственик, обособено организационно от компанията-майка, със 

собствени системи за управление и контрол, отразяващи се на точността на изпълнението 

на задълженията по застрахователните договори и оттук върху кредитоспособността му и 

което носи отговорност със собственото си имущество. Поради това застрахователят-

участник трябва да представи документ за присъден кредитен рейтинг на дружеството-

участник съобразно изискванията на възложителя или да посочи публичен регистър за 

присъден кредитен рейтинг не по-нисък от ВВ за последните 7 години, включително 

2015 година. 
 



Поради гореизложеното и в изпълнение на чл. 68, ал. 8  от ЗОП, настоящият 

протокол следва да бъде изпратен на всички участници, като изисква в срок до 5 работни 

дни от получаване на протокола, участниците да представят описаните по-горе липсващи 

документи, а именно: 

 

1. Участник № 2 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС“ АД  

   

 Да представи списък на ръководните лица и на лицата, които отговарят за 

извършването на услугата, с посочване на образованието, професионалната им 

квалификация и професионалния опит съгласно Раздел III.2.3 от Обявлението за 

обществена поръчка. 

 

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

     

Да представи списък на ръководните лица и на лицата, които отговарят за 

извършването на услугата, с посочване на образованието, професионалната им 

квалификация и професионалния опит съгласно Раздел III.2.3 от Обявлението за 

обществена поръчка. 

 

3. Участник № 5  ЗК „НАДЕЖДА“ АД  
 

Да представи  четливо заверено копие на сертификат или да посочи публичен 

регистър, в който е публикувана информация за присъдения кредитен рейтинг на 

дружеството-участник за последните 7 години /включително 2015 г./ не по-нисък от ВВ. 

Ако сертификатът е на чужд език, същият да бъде придружен с превод на български език. 
 

        4.  Участник № 6 -  ЗАД  „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД 

         

Да представи  четливо заверено копие на сертификат или да посочи публичен 

регистър, в който е публикувана информация за присъдения кредитен рейтинг на 

дружеството-участник за 2010 г. не по-нисък от ВВ. 

 

5. Участник № 7  -   ЗК „УНИКА ЖИВОТ“ АД 

          

Да представи  четливо заверено копие на сертификат или да посочи публичен 

регистър, в който е публикувана информация за присъдения кредитен рейтинг на 

дружеството-участник за последните 7 години /включително 2015г./ не по-нисък от ВВ. 

Ако сертификатът е на чужд език, същият да бъде придружен с превод на български език. 

 

 

6 . Участник № 8 „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД  
 

1. Да представи списък на ръководните лица, и на лицата, които отговарят за 

извършването на услугата, с посочване на образованието, професионалната им 

квалификация и професионалния опит съгласно Раздел III.2.3 от Обявлението за 

обществена поръчка.  

2. Да представи  четливо заверено копие на сертификат или да посочи публичен 

регистър, в който е публикувана информация за присъдения кредитен рейтинг на 

дружеството-участник за последните 7 години /включително 2015г./ не по-нисък от ВВ. 

Ако сертификатът е на чужд език, същият да бъде придружен с превод на български език. 

 

7. Участник № 9 „ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД 
 




