
ПРОТОКОЛ № 4 

 

Днес 15.05.2015 г. в 10:30 часа в зала в сградата на „Тролейбусни и автобусни превози“ 

ЕООД, гр. Стара Загора се проведе закрито заседание на комисията назначена със Заповед № 

47/17.04.2015 г. на Управителя на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, гр. Стара Загора за 

разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на 55 нови 

дизелови автобуса висок екологичен клас за нуждите на обществения транспорт в град 

Стара Загора“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Дизелови съчленени автобуси 

за масов градски транспорт: 5 бр. и Обособена позиция 2: Дизелови соло автобуси за масов 

градски транспорт: 50 бр.  

Комисията заседава в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Йордан Николов – Заместник кмет „Общинска собственост, стопанска 

политика, транспорт и екология“ в Община Стара Загора 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Росица Копривчина – Директор Дирекция „Стопанска политика“ в Община Стара Загора 

2. Мария Боянова – началник отдел „Обществени поръчки” в Община Стара Загора. 

3. Стойка Иванова – гл. експерт в отдел „Обществени поръчки” в Община Стара Загора; 

4. Мирослава Шопова – гл. експерт в Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция“ в 

Община Стара Загора 

5. Иван Филев – външен експерт; 

6. Стефан Кереков – външен експерт; 

7. Йорданка Малешкова – юрист на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара 

Загора; 

8. Георги Киряков - ръководител отдел в транспорта „Сервиз“ в „Тролейбусни и автобусни 

превози“ ЕООД, град Стара Загора; 

9. Иван Михайлов – автомонтьор в „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара 

Загора; 

10. Минка Стоименова – икономист в „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град 

Стара Загора. 



Поради невъзможността на редовния член Йорданка Малешкова – юрист на „Тролейбусни 

и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора да вземе участие в заседанието, същия бе 

заменен от резервния член Галин Герганов – ръководител отдел в транспорта „Експлоатация и 

технически“ в „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора. 

1. Комисията разгледа документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” на участника „ИСУБУС“ ООД, гр. София, Р. БЪЛГАРИЯ, с офертата вх. № 2 

от 16.04.2015 г., 10:34 часа подал оферта за обособена позиция 2 и констатира, че:  

 

Предложения от участника срок за изпълнение на поръчката (на доставката) и всички 

останали изискуеми дейности от предмета на договора е 110 календарни дни от датата на 

сключване на договора 

Предложението за Енергийни и емисионни разходи за целия експлоатационен период 

(ЕЕР) в евро на участника са следните: 

ЕР – енергийни разходи в евро: 303837 и 

ЕмР – емисионни разходи в евро: 31251,8 

№ 
показатели за 1 км 

пробег 

стойност на 

показателя 

енергийно 

съдържание на 

дизеловото 

гориво (B) 

цена на енергия 

или емисии 

оперативни и 

емисионни 

разходи през 

целия 

експлоатационен 

живот (€) 

1. 

(A) - разход на 

дизелово гориво 

(l/ km) 

(съгласно условия за 

изпитване SORT3) 

A = 0,3798 

l/km 
36 MJ/l 1.0 € /l ЕР = 303837 

2. 

количество емисии на 

въглероден двуокис в 

градски условия (CO 2) 

(kg/km) 

1,077 kg/km  0.035 €/kg 

ЕмР = 31251,8 
3. 

количество емисии на 

азотни окиси (NOx) в (g 

/ km) 

0,28 g/km  0.0044 €/g 

4. 

количество на 

неметанови 

въглеводороди (NMHC) 

в (g/km) 

0,0465 g/km  0.001 €/g 

5. количество на прахови 0,00105  0.087 €/g 



частици  (PM) (g/km) g/km 

 

Участникът е приложил Сертификат за изпитвания за разход на гориво, съгласно 

SORT 3 

 

Участникът е приложил методиката за пресмятане, както и последващите 

изчисления, доказващи данните посочени в таблицата, съгласно изискванията на 

Възложителя.  

Участникът е предложил гаранционни срокове както слева: 

 Гаранционен срок за целия автобус  

o Минимално изискуем гаранционен  срок – 24 месеца и пробег  200 000 км.  

o Предложения допълнителен гаранционен срок над минимално изискуемия 

гаранционен срок 12 месеца и пробег 150000 км.  

o Общо гаранционен срок за целия автобус 36 месеца и пробег 350000км.  

Предложения гаранционен срок за силовите агрегати е 36 месеца  

Предложения гаранционен срок за антикорозионното покритие и хидроизолацията е 

126 месеца и 

Предложения срок за осигуряване на резервни части след доставката на последния 

автобус е 12 години.     

 

Предложените технически характеристики от участника, подлежащи на оценка са както 

следва:  

- Специфичен разход на гориво g/kWh – Рг: 234,3 

- Мощност на единица маса в кW/t – Мт: 11,46 (Мт=204/17,8) 

и Литрова мощност в кW/cm3 – Мл: 0,0304 (Мл = 204/6700) 

 

Участникът не е представил доказателства за предлаганите от него технически 

характеристики, подлежащи на оценка, а именно, декларираните:  

Специфичен разход на гориво g/kWh  

Съгласно изискванията на Възложителя за доказване на стойностите на показателите, 

подлежащи на оценка, участникът е необходимо да представи копия на сертификати или 

протоколи по отношение на специфичния разход  на  гориво  съгласно Правило 85 на 

ИКЕ, съответно Директиви 80/1269 и 89/491 на ЕС или техния еквивалент – 

Регламент № 582/2011. Всички те третират процедурите по измерване мощността на 

дизеловите двигатели за вграждане в превозни средства от категория М и N 



  Относно Мощност на единица маса в кW/t липсват данни в приложения 

сертификат за ЕО одобрение на типа. В приложения Сертификат за тест за разход на 

гориво съгласно SORT цикли са налични данни единствено за мощност на двигателя, 

но не и за бруто тегло, съгласно изискванията на Възложителя. 

Участникът е декларирал пълно тегло 18 000 кг., но не е представен официален 

документ доказващ общото тегло. 

Данните за мощност на двигателя и пълна маса (тегло) са необходими за 

проверка на декларираната Мощност на единица маса в кW/t. 

Съгласно изискванията на Възложителя  посочени в Техническото предложение - 

Приложение № 3 за доказване на стойностите на показателите участниците трябва да 

представят копия на сертификати или протоколи или други официални документи от 

които да са видни: 

- специфичния разход  на  гориво  съгласно Правило 85 на ИКЕ, съответно 

Директиви 80/1269 и 89/491 на ЕС или еквивалент; 

- максималната мощност на двигателя - P(kW) и пълната маса (тегло) – G (тона) на 

превозното средство; 

- работния обем Vдв. (cm
3
) на двигателя; 

 

Участникът е представил Текстова част – обяснителна записка към предложението за 

автобусите, съдържаща описание на предлаганите от участника автобуси, съгласно 

техническата спецификация, отговарящи на изискванията на Възложителя; 

Участникът е представил Графична част – чертежи, схема на оборудването, 

обзавеждането и разположение на седалките, размери на превозното средство, каталог и 

снимки; 

Участникът е представил график за предложените партиди/части/етапи (дейности) на 

изпълнението на доставката и Програма (график) за провеждане на обучението на 

автобусните шофьори и сервизните специалисти, предложени от възложителя, за 

правилното обслужване, експлоатация и ремонт на автобусите. 

Участникът е представил списък на най-бързо износващите се части, възли или агрегати 

и Метод на нанасяне на аникорозионното покритие и използваните материали; 

Участникът е представил Тестове по Стандарт SORT (SORT 3); 

Изготвен от участника проект на Сертификат за съответствие на ЕК 



Участникът е представил Сертификат за ЕО типово одобрение и Сертификат 

за типово одобрение на семейство двигатели. 

 

В предложението за изпълнение на поръчката на участника е налице разминаване за 

размера на височината на автобуса посочени в описателната част,  протокол от тестване  

SORT и чертежа, но предвид обстоятелството, че и двете стойности съответстват на 

Изискванията на Възложителя относно височината, Комисията приема, че по отношение 

на височината превозното средства отговаря на изискванията на Възложителя 

Относно: 

теглото посочено в описателната част: (с макс. товар) в kg.: 

- max. 18 000 kg. –  

- II-ра задвижваща ос – max. 11 500 kg.  – 

Първа ос – max. 7 500 kg,  

Височина на пода: 100 % нископодов,  височина на входните стъпала при вратите - 

не повече от 340 mm. 

Врати със светлинен отвор – 1 200 mm. 

Не са налице доказателства налични в чертежи, схеми, каталози или в официален 

документ, което е изискване на Възложителя. 

 

Предвид гореизложеното Комисията предлага на Възложителя да отстрани от по 

нататъшно участие в процедурата участника  на основание чл. 69, ал. 1, т. 3, а именно 

който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, изразяващо се  в непредставяне от участника на Изискуемите от 

Възложителя посочени в „Техническата предложение“ - Приложение №  3: 

1. Участникът не е представил за предлаганите от участника технически 

характеристики подлежащи на оценка Специфичен разход на гориво g/kWh и Мощност 

на единица маса в кW/t доказателствата посочени в техническата предложение, а именно: 

„За доказване на стойностите на показателите участниците трябва да представят копия на 

сертификати или протоколи или други официални документи от които да са видни: 

- специфичния разход  на  гориво  съгласно Правило 85 на ИКЕ, съответно 

Директиви 80/1269 и 89/491 на ЕС или еквивалент; 

- максималната мощност на двигателя - P(kW) и пълната маса (тегло) – G 



(тона) на превозното средство; 

- работния обем Vдв. (cm
3
) на двигателя;“ 

и в непредставяне на доказателства (официални документи и чертежи, схеми) 

относно теглото посочено в описателната част: (с макс. товар) в kg.: 

- max. 18 000 kg.  

- II-ра задвижваща ос – max. 11 500 kg.  

Първа ос – max. 7 500 kg,  

Височина на пода: 100 % нископодов,  височина на входните стъпала при вратите - 

не повече от 340 mm. и светлинен отвор на вратите – 1 200 mm. 

 

2. Комисията разгледа документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” за обособена позиция 1 на участника СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А. – ПОЛША, 

с офертата вх. № 3 от 16.04.2015 г., 12:53 часа подал оферта за обособена позиция 1 и 

обособена позиция 2 и констатира, че:  

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката (на доставката) и всички 

останали изискуеми дейности от предмета на договора - 09.09.2015 г. или 117 календарни 

дни. 

Предложението за Енергийни и емисионни разходи за целия експлоатационен период (ЕЕР) в 

евро на участника са както следва: 

ЕР – енергийни разходи в евро: 372000 и 

ЕмР – емисионни разходи в евро: 35079,39 

 

№ 
показатели за 1 км 

пробег 

стойност на 

показателя 

енергийно 

съдържание на 

дизеловото 

гориво (B) 

цена на енергия 

или емисии 

оперативни и 

емисионни 

разходи през 

целия 

експлоатационен 

живот (€) 

1. 

(A) - разход на 

дизелово гориво 

(l/ km) 

(съгласно условия за 

изпитване SORT3) 

A = 0,465 

l/km 
36 MJ/l 1.0 € /l ЕР = 372000 

2. 

количество емисии на 

въглероден двуокис в 

градски условия (CO 

1,22295 

kg/km 
 0.035 €/kg ЕмР = 35079,39 



2) (kg/km) 

3. 

количество емисии на 

азотни окиси (NOx) в 

(g / km) 

0,21176 g/km  0.0044 €/g 

4. 

Количество на общите 

емисии на 

въглеводороди (ТНС) 

в замяна на 

количество на 

неметанови 

въглеводороди 

(NMHC) в (g/km) 

0,00115g/km 

 

 

 

 

 0.001 €/g 

5. 
количество на прахови 

частици  (PM) (g/km) 
0,00130 g/km  0.087 €/g 

 

Участникът е представил Технически доклад  за изпитване съгласно SORT (SORT 1, 2 и 

3) 

Участникът е приложил Методика за пресмятане и изчисления. 

Участникът е предложил гаранционни срокове както слева: 

 Гаранционен срок за целия автобус  

o Минимално изискуем гаранционен  срок – 24 месеца и пробег  200 000 км.  

o Предложения допълнителен гаранционен срок над минимално изискуемия 

гаранционен срок е 12 месеца и пробег 150000 км.  

o Общо гаранционен срок за целия автобус 36 месеца и пробег 350000 км.  

Предложения гаранционен срок за силовите агрегати е 36 месеца  

Предложения гаранционен за антикорозионното покритие и хидроизолацията срок е 

126 месеца и 

Предложения срок за осигуряване на резервни части след доставката на последния 

автобус е 12 години. 

 

Предложените технически характеристики от участника, подлежащи на оценка са както 

следва:  

- Специфичен разход на гориво g/kWh – Рг: 190,5 

- Мощност на единица маса в кW/t – Мт: 8,57143 и 

- Литрова мощност в кW/cm3 – Мл: 0,02214635 

За доказване на стойностите на показателите участникът е представил копие на 

сертификат за типово одобрение , Технически доклад  за изпитване, Декларация от 



производителя на двигателите, Сертификат за типово одобрение  с Приложение от 

които са видни: 

- специфичния разход  на  гориво  съгласно Правило 85 на ИКЕ, съответно 

Директиви 80/1269 и 89/491 на ЕС или еквивалент; 
- максималната мощност на двигателя - P(kW) и пълната маса (тегло) – G (тона) на 

превозното средство; 

- работния обем Vдв. (cm
3
) на двигателя; 

 

Участникът е представил Текстова част – обяснителна записка към предложението за 

автобусите, съдържаща описание на предлаганите от участника автобуси, съгласно 

техническата спецификация, отговарящи на изискванията на Възложителя; 

Участникът е представил Графична част – чертежи, схема на оборудването, 

обзавеждането и разположение на седалките, размери на превозното средство, каталог и 

снимки; 

Участникът е представил договор за сервизно обслужване 

Участникът е представил график за предложените партиди/части/етапи (дейности) на 

изпълнението на доставката и План (график) за провеждане на обучението на автобусните 

шофьори и сервизните специалисти, предложени от възложителя, за правилното 

обслужване, експлоатация и ремонт на автобусите. В графика за предложените 

партиди/части/етапи (дейности) на изпълнението на доставката е отбелязано, че: „в 

графа „Срок на доставка“, следва да се разбира - в завода на производителя“ и че 

Единичната доставка  към Възложителя в гр. Стара Загора е на 126 ден. 

В „Техническото предложине“ Приложение № 3 като Важно е записано: „ВАЖНО! 

Максималният срок за изпълнение на поръчката (на доставката) и всички останали 

изискуеми дейности от предмета на договора според документацията е 15.09.2015 г., а 

най-краткият реален срок за изпълнение на поръчката (на доставката) и всички останали 

изискуеми дейности от предмета на договора, според Възложителя, е 08.09.2015 г. 

Предложения, които са след 15.09.2015 г. или по-кратки от 08.09.2015 г. ще бъдат 

предложени за отстраняване от процедурата.» 

Предвид предложението на участника за срок на доставка до Възложителя, а 

именно на 126 ден, като условно се приема, че договорът ще се сключи на 15.05.2015 

г., предложения срок се пада на дата  17.09.2015 г., а съгласно указанията на 

Възложителя, същия не може да бъде по дълъг от 15.09.2015 г. 



Участникът е представил списък на най-бързо износващите се части, възли или 

агрегати, Списък на диагностичното оборудване, софтуер и специални инструменти за 

предлаганите автобуси, Подробни гаранционни условия за превозните средства, Условия 

за осигуряване на резервни части и Списък на материалите използвани при изработката на 

шасито и каросерията на автобуса и технология  на аникорозионната защита; 

Участникът е представил Технически доклад изпитване съгласно SORT (SORT 1, 2 

и 3); 

Участникът е представил Сертификати за ЕО типово одобрение и 

Приложения; 

 

Предвид гореизложеното Комисията предлага на Възложителя да отстрани от по 

нататъшно участие в процедурата участника  на основание чл. 69, ал. 1, т. 3, а именно 

който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, изразяващо се  в предложен срок за изпълнение на дейностите посочен в 

график за изпълнение на поръчката от участника явяващ се по-дълъг от указания от 

Възложителя, максималн срок - 15.09.2015 г. Предложения от участника срок 126 ден 

се пада на дата 17.09.2015 г., предвид което Техническото предложение на участника 

не отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

Комисията разгледа документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” за обособена позиция 2 на участника СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А. – ПОЛША, 

с офертата вх. № 3 от 16.04.2015 г., 12:53 часа и констатира, че: 

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката (на доставката) и всички 

останали изискуеми дейности от предмета на договора - 09.09.2015 г. или 117 календарни 

дни. 

Предложението за Енергийни и емисионни разходи за целия експлоатационен период 

(ЕЕР) в евро на участника са както следва: 

ЕР – енергийни разходи в евро: 292800 и 

ЕмР – емисионни разходи в евро: 27603,56 

 

№ 
показатели за 1 км 

пробег 

стойност на 

показателя 

енергийно 

съдържание на 

дизеловото 

гориво (B) 

цена на енергия 

или емисии 

оперативни и 

емисионни 

разходи през 

целия 



експлоатационен 

живот (€) 

1. 

(A) - разход на 

дизелово гориво 

(l/ km) 

(съгласно условия за 

изпитване SORT3) 

A = 0,366 

l/km 
36 MJ/l 1.0 € /l ЕР = 292800 

2. 

количество емисии на 

въглероден двуокис в 

градски условия (CO 

2) (kg/km) 

0,96258 

kg/km 
 0.035 €/kg 

ЕмР = 27603,56 

3. 

количество емисии на 

азотни окиси (NOx) в 

(g / km) 

0,16486 g/km  0.0044 €/g 

4. 

Количество на общите 

емисии на 

въглеводороди (ТНС) 

в замяна на 

количество на 

неметанови 

въглеводороди 

(NMHC) в (g/km) 

0,00090g/km 

 

 

 

 

 0.001 €/g 

5. 
количество на прахови 

частици  (PM) (g/km) 
0,00101 g/km  0.087 €/g 

Участникът е приложил  Технически доклад за изпитване, съгласно SORT (SORT 1, 2 

и 3), Стандартизиран тест за работни цикли. 

 

Участникът е приложил Методика за пресмятане и изчисления  

Участникът е предложил гаранционни срокове както слева: 

 Гаранционен срок за целия автобус  

o Минимално изискуем гаранционен  срок – 24 месеца и пробег  200 000 км.  

o Предложения допълнителен гаранционен срок над минимално изискуемия 

гаранционен срок е 12 месеца и пробег 150000 км.  

o Общо гаранционен срок за целия автобус 36 месеца и пробег 350000 км.  

Предложения гаранционен срок за силовите агрегати е 36 месеца  

Предложения гаранционен за антикорозионното покритие и хидроизолацията срок е 

126 месеца и 

Предложения срок за осигуряване на резервни части след доставката на последния 

автобус е 12 години.  

 



Предложените технически характеристики от участника, подлежащи на оценка са както 

следва:  

- Специфичен разход на гориво g/kWh – Рг: 192,6 

- Мощност на единица маса в кW/t – Мт: 11,61111 и 

- Литрова мощност в кW/cm3 – Мл: 0,01928578 

За доказване на стойностите на показателите участникът е представил копие на 

сертификат за типово одобрение, Технически доклад  за изпитване, Декларация от 

производителя на двигателите, Сертификат за типово одобрение  с Приложение от 

които да са видни: 

- специфичния разход  на  гориво  съгласно Правило 85 на ИКЕ, съответно 

Директиви 80/1269 и 89/491 на ЕС или еквивалент; 
- максималната мощност на двигателя - P(kW) и пълната маса (тегло) – G (тона) на 

превозното средство; 

- работния обем Vдв. (cm
3
) на двигателя; 

 

Участникът е представил Текстова част – обяснителна записка към предложението за 

автобусите, съдържаща описание на предлаганите от участника автобуси, съгласно 

техническата спецификация, отговарящи на изискванията на Възложителя; 

Участникът е представил Графична част – чертежи, схема на оборудването, 

обзавеждането и разположение на седалките, размери на превозното средство, каталог и 

снимки; 

Участникът е представил договор за сервизно обслужване 

Участникът е представил график за предложените партиди/части/етапи (дейности) на 

изпълнението на доставката и План (график) за провеждане на обучението на автобусните 

шофьори и сервизните специалисти, предложени от възложителя, за правилното 

обслужване, експлоатация и ремонт на автобусите. 

Участникът е представил списък на най-бързо износващите се части, възли или 

агрегати, Списък на диагностичното оборудване, софтуер и специални инструменти за 

предлаганите автобуси, Подробни гаранционни условия за превозните средства, Условия 

за осигуряване на резервни части и Списък на материалите използвани при изработката на 

шасито и каросерията на автобуса и технология  на аникорозионната защита; 

Участникът е представил Технически доклад от изпитване съгласно SORT (SORT 1, 

2 и 3); 



Участникът е представил Сертификати за ЕО типово одобрение и 

Приложения; 

 

Предвид гореизложеното Комисията приема, че техническото предложение на 

участника отговаря на изискванията на Възложителя посочени в Техническата 

спецификация и Техническото предложение -Приложение № 3, съставляващи част от 

документацията за участие 

С извършването на тези действия приключи заседанието. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Йордан Николов – (П) 

Заместник кмет „Общинска собственост, стопанска политика, транспорт и екология“ в 

Община Стара Загора 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Росица Копривчина – (П) 

2. Мария Боянова – (П) 

3. Стойка Иванова – (П) 

4. Мирослава Шопова – (П) 

5. Иван Филев – (П) 

6. Стефан Кереков – (П) 

7. Галин Герганов – (П) 

8. Георги Киряков - (П) 

9. Иван Михайлов – (П) 

10. Минка Стоименова – (П) 

 


