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ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА ВОДАЧА И ПЪТНИЦИТЕ В МПС”. 
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), гр.София, ул. ”Гурко” № 6, на основание чл. 14,  
ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви кани да участвате в поръчка за избор на 
изпълнител за сключване на договори с предмет: Застраховка на имущество и служители на КРС, 
при следните самостоятелно обособени позиции: 
 
ПОЗИЦИЯ І. „Пълно автокаско на 40 бр. МПС”; 
 
ПОЗИЦИЯ ІІ. „Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно – фидерни устройства и 
принадлежащи към тях компоненти, собственост на КРС и допълнително монтирано оборудване 
на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС”; 
 
ПОЗИЦИЯ ІІІ „Застраховане на сградите на КРС”; 
 
ПОЗИЦИЯ ІV. „Групова застраховка „Злополука” на служителите на КРС; 
 
ПОЗИЦИЯ V. „Застраховка „Гражданска отговорност” на 40 бр. МПС” и застраховка „Злополука на 
водача и пътниците в МПС”. 
 
Участниците в поръчката следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, условия и 
изисквания, представени в документацията.Офертите ще се приемат всеки работен ден в 
деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. ”Гурко” № 6 в срок до 
07.05.2013 г., 17:30 часа. 

За допълнителна информация и уговаряне на ден и час за предварителен оглед, 
следва да се обръщате към: 

Красимир Василев – Комисия за регулиране на съобщенията, ул. “Гурко” № 6, тел.: 949 
2290, e-mail: kvassilev@crc.bg. 
 
София, 2013 г. 
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  И  УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ  
Настоящата поръчка се отнася до избор на изпълнител за сключване на договори с предмет: 
Застраховка на имущество и служители на КРС, при следните самостоятелно обособени позиции: 
 
ПОЗИЦИЯ І. „Пълно автокаско на 40 бр. МПС”; 
 
ПОЗИЦИЯ ІІ. „Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно – фидерни устройства и 
принадлежащи към тях компоненти, собственост на КРС и допълнително монтирано оборудване 
на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС”; 
 
ПОЗИЦИЯ ІІІ „Застраховане на сградите на КРС”; 
 
ПОЗИЦИЯ ІV. „Групова застраховка „Злополука” на служителите на КРС; 
 
ПОЗИЦИЯ V. „Застраховка „Гражданска отговорност” на 40 бр. МПС” и застраховка „Злополука на 
водача и пътниците в МПС”. 
 
1. В настоящата поръчка може да участва всеки кандидат, който отговаря на обявените от 
Възложителя условия.  
2. Възложителят осигурява достъп на участниците при необходимост до наличната документация, 
засягаща обекта.  
3. Адрес за подаване на оферти: гр. София, Комисия за регулиране на съобщенията, ул. „Гурко” 
№ 6. 
4. В поръчката могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, 
както и техни обединения. 
5. В случаите, когато участник е обединение, което не е юридическо лице, участниците следва да 
определят едно лице, което да представлява обединението, за което сключват споразумение 
помежду си, което прилагат към офертата. 
6. Участниците следва да отговарят на установените законови изисквания и на тези, в 
документацията. 
7. Не се приема за участие в поръчката оферта, която: 
•  е представена в незапечатан плик или скъсан плик; 
•  е представена след изтичане на крайния срок. 
8. Всеки участник може да представи само една оферта. 
9. Не се допуска участникът да участва в офертата на друг участник за същата поръчка, под 
каквато и да е форма. 
10. Офертите на участниците не трябва да съдържат клауза за самоучастие. 
11. Участникът няма право да представя различни варианти в офертата си. 
12. Всеки участник следва да заяви в офертата си, дали при изпълнението на поръчката ще 
използва подизпълнители и дела на тяхното участие. 
 
II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 
1. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 
условия, посочени в тази покана, при спазване на действащото законодателство.  
1.2. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на 
обявените в поканата, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата. 
1.3. За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на 
законовите изисквания и изискванията, предвидени в настоящата документация. 
1.4. Офертите трябва да бъдат адресирани до Комисия за регулиране на съобщенията, гр. 
София, ул. “Гурко” № 6 и представени от участника лично или от упълномощено от него лице в 
деловодството на КРС на ул. “Гурко” № 6 или изпратени по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща, разходите са за 
негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното 
пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на 
офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

1.5. Офертите могат да се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. до 07.05.2013 г.  

1.6. Офертата и всички документи към нея, трябва да бъдат представени в запечатан плик. Ако се 
използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като 
участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 



 4

1.7. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, или в незапечатан, прозрачен или 
скъсан плик, не се приема от Възложителя и се връща на участника.  
Върху плика с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация: 
• адрес: Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. “Гурко” № 6; 
• име, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и позицията за която 
участникът подава оферта. 
1.8. До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или 
оттегли офертата си. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на 
изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде 
отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на предложение с входящ номер”. 
 
III. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 
 
Офертата задължително трябва да съдържа: 
1. Посочване на ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или удостоверение за 
актуалното състояние на съдебната регистрация – оригинал или нотариално заверено копие, 
издадено не по-рано от 3 (три) месеца от датата на подаване на офертата; 
2. Срок на валидност на офертата; 
3. Списък на лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката; 
4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, попълнена по образец, 
съгласно Приложение № III от документацията; 
5. Декларациите по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП  се подават, както следва: 
а) при събирателно дружество - от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
б) при командитно дружество - от лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 
отговорните съдружници; 
в) при дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при 
еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 
г) при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при 
липса на овластяване - от лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 
д) при командитно дружество с акции - от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 
е) при едноличен търговец-за физическото лице-търговец; 
ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата които 
представляват кандидата или участника; 
з) в случаите по т. а-ж – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има 
повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна 
власт е включена територията на Република България. 
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, попълнена по образец, 
съгласно Приложение № IV от настоящата документация. 
7. Декларация, съгласно Приложение № V. 
8. Техническо предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя и попълнено образец, 
съгласно Приложение № I от документацията; 
9. Доказателства за техническите и квалификационни възможности. 
10. Ценово предложение, попълнено съгласно Приложение № II от документацията. 
11. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника  
 
IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА СУМА 
 
2.1. Застрахователната сума за обекта по позиция І се определя от застрахователя на база на 
Приложение № 1 от настоящата документация. 
2.2. Застрахователната сума за обектите по позиции ІІ и ІІІ се определя на база фактурна 
стойност посочена в Приложения №№ 2.1; 2.2; 2.3 и 3 от настоящата документация.  
2.3. Застрахователната сума на обекта по позиция ІV се определя на база посочена стойност в т. 
4 от раздел VІІ Техническите изисквания от настоящата документация.  
2.4. Застрахователната сума за обекта позиция V се определя на база на Приложение № 5 от 
настоящата документация. 
 
V . СРОК НА ПОРЪЧКАТА: 
 
Срокът на договора/ите за застраховка е една година, считано от датата на изтичане на 
съответната застрахователна полица по съответните позиции и е като следва: 
6.1. Срокът на застрахователната полица на позиция І. „Пълно автокаско на 40 бр. МПС” от 
Приложение № 1 изтича в 24:00 часа на 19.10.2013 г.  
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6.2. Срокът на застрахователната полица по позиция ІІ „Застраховка на измервателна апаратура, 
мачти, антенно – фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, собственост на КРС” 
от Приложение № 2.1 изтича в 24:00 часа на 21.12.2013 г.. 
Срокът на застрахователната полица по позиция ІІ „Застраховка на измервателна апаратура, 
мачти, антенно – фидерни устройства и принадлежащи към тях  компоненти, собственост на 
КРС” от Приложение № 2.2 изтича в 24:00 часа на 16.06.2013 г..  
Срокът на застрахователната полица по позиция ІІ „Допълнителното монтирано оборудване на 9 
броя специализирани автомобили, собственост на КРС” от Приложение № 2.3 изтича в 24:00 часа 
на 19.10.2013 г. 
6.3. Срокът на застрахователната полица по позиция ІІІ „Застраховане на сградите на КРС, 
публична държавна собственост” от Приложение № 3 изтича в 24:00 часа на 31.08.2013 г. 
6.4. Срокът на застрахователната полица по Позиция ІV „Групова застраховка злополука на 
служителите на КРС” изтича в 24:00 часа на 20.06.2013 г. 
6.5. Срокът на застрахователната полица по Позиция V „Застраховка Гражданска отговорност на 
40 бр. МПС”и „Злополука на местата” от Приложение № 5 изтича в 24:00 часа на 31.12.2013 г. 
 
VI. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
  
1. Пълното описание на автомобилите по Позиция І „Пълно автокаско на 40 бр. МПС” е дадено в 
Приложение № 1 от настоящата документация. 
2. Пълното описание на комплектацията на оборудването по Позиция ІІ „Измервателна 
апаратура, мачти, антенно – фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, 
собственост на КРС” подлежащо на застраховане по обекти е дадено в Приложение № 2.1 от 
настоящата документация. Обектите са разпределени в градовете София, Пловдив, Варна, 
Благоевград, с. Брястовец - Бургас, Враца, с. Леденика - Велико Търново, с. Черногорово, обл. 
Пазарджик и с. Тодорово - Плевен. 
На обектите в София-1, с. Брястовец –Бургас, с. Черногорово – обл. Пазарджик има 
видеонаблюдение и СОТ. На обекта в Благоевград има денонощна физическа охрана, 
видеонаблюдение и СОТ. На обектите в Пловдив и Враца има денонощна физическа охрана и 
СОТ. На обекта в София-2 има денонощна физическа охрана и пожароизвестяване, на обекта във 
Варна има СОТ и на обекта в с. Леденика -  денонощна физическа охрана. 
 
Пълното описание на комплектацията на оборудването по Позиция ІІ „Измервателна апаратура, 
мачти, антенно – фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, собственост на КРС” 
подлежащо на застраховане по обекти е дадено в Приложение № 2.2 от настоящата 
документация. Обектите са разпределени самостоятелно в град Видин, с. Сталево, община 
Димитровград, с. Ботево, община Тунджа, с. Локорско, Столична община и с. Радинград, община 
Разград. 
На обектите в с. Сталево, община Димитровград и в с. Ботево, община Тунджа има 
видеонаблюдение и СОТ. На обекта във Видин има денонощна физическа охрана, 
видеонаблюдение и СОТ. На обекта в с. Локорско, община София има СОТ.  
Пълното описание на комплектацията на допълнителното монтирано оборудване на 9 броя 
специализирани автомобили, собственост на КРС по Позиция ІІ е дадено в Приложение № 2.3 
към настоящата документация. 
3. Пълното описание на сградите по Позиция ІІІ „Застраховане на сградите на КРС, публична 
държавна собственост” е дадено в Приложение № 3 към настоящата документация. 
4. Пълното описание на автомобилите по Позиция V „Застраховка „Гражданска отговорност” на 40 
бр. МПС” и застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС” е описано в Приложение № 5 
от настоящата документация.  
 
VII.  ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ. 
 
1. Технически изисквания по Първа обособена позиция: 
Застраховка „Пълно автокаско – всички рискове” на 40 бр. МПС по списък: 

– Покрити рискове – вреди (вкл. щети, загуби и/или разноски) на застрахованите МПС, 
представляващи пряк резултат от всяко внезапно, случайно и непредвидено събитие, вкл. пожар, 

умишлен палеж или взрив, природни бедствия, ПТП, злоумишлени действия на трети лица, 
кражба и грабеж на цялото МПС, кражба чрез взлом на монтирано в салона на МПС оборудване, 

допълнителни загуби и разходи вследствие застрахователно събитие; 
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- Обект на застраховка – 40 бр. МПС по списък приложен към конкурсната документация; 

- Срок на договора – от датата на изтичане на полицата за срок от 1 /една/ година.  

2. Технически изисквания по Втора обособена позиция:  
 „Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно – фидерни устройства и 
принадлежащи към тях компоненти, собственост на КРС”. 
 
– Покрити рискове - вреди (вкл. щети, загуби и/или разноски) на застраховано имущество, 
представляващи пряк резултат от всяко внезапно, случайно и непредвидено събитие, вкл. пожар, 
експлозия, имплозия, удар от мълния, удар от летателен апарат, части от него или товара му, 
буря, градушка, пороен дъжд, наводнение, тежест от естествено натрупване на сняг или лед, удар 
от превозно средство или животно, злоумишлени действия на трети лица, кражба, земетресение, 
счупване на трайно монтирани стъкла, както и допълнителни загуби и разходи вследствие 
застрахователно събитие; 
– Обект на застраховка – 15 станции, описани в Приложения №№ 2.1 и 2.2 към конкурсната 
документация; 
– Срок на договора – 1 /една/ година от датата на изтичане на полицата. 
 
„Застраховка на допълнително монтирано оборудване в 9 броя специализирани автомобили, 
собственост на КРС”. 
 
– Покрити рискове – вреди (вкл. щети, загуби и/или разноски) на застраховано имущество, 
представляващи пряк резултат от всяко внезапно, случайно и непредвидено събитие, вкл. пожар, 
експлозия, имплозия, удар от мълния, удар от летателен апарат, части от него или товара му, 
буря, градушка, пороен дъжд, наводнение, тежест от естествено натрупване на сняг или лед, удар 
от превозно средство или животно, злоумишлени действия на трети лица, кражба, земетресение, 
счупване на трайно монтирани стъкла, както и допълнителни загуби и разходи вследствие 
застрахователно събитие; 
– Обект на застраховка – допълнително монтирано оборудване и софтуер в 9 броя 

специализирани автомобили собственост на КРС по списък Приложение № 2.3 към конкурсната 
документация; 

– Срок на договора – 1 /една/ година от датата на изтичане на полицата.  
 
3.Технически изисквания по Трета обособена позиция: 
„Застраховане на сградите на КРС”. 
 
– Покрити рискове – вреди (вкл. щети, загуби и/или разноски) на застраховано имущество, 
представляващи пряк резултат от всяко внезапно, случайно и непредвидено събитие, вкл. пожар, 
експлозия, имплозия, удар от мълния, удар от летателен апарат, части от него или товара му, 
буря, ураган, свличане и срутване на земни пластове, градушка, пороен дъжд, наводнение, 
тежест от естествено натрупване на сняг или лед, удар от превозно средство или животно, 
злоумишлени действия на трети лица, земетресение, счупване на трайно монтирани стъкла, както 
и допълнителни загуби и разходи вследствие застрахователно събитие, късо съединение, токов 
удар;  
– разходите, направени за ограничаване на вредите вследствие застрахователно събитие до 5 
000 лева;  
– разходи за отстраняване на развалини и останки до 5 000 лева;  
– разходи за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество за период от 
дата на застрахователното събитие до отстраняване на последствията от него;  
– Обект на застраховка – сгради, публична държавна собственост, съгласно списък Приложение 
№ 3.  
Забележка: Застрахователното покритие не може да бъде ограничавано в зависимост от вида, 
спецификата и местонахождението на застрахованото имущество.  

– Срок – от датата на изтичане на полицата за срок от 1 /една/ година.  
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4. Технически изисквания по Четвърта обособена позиция:   
 
„Групова застраховка злополука на оправомощени служители на КРС” за сметка на работодателя, 
съгласно чл. 312, ал. 2 от Закона за електронните съобщения. Застраховката на служителите 
покрива риска от злополука на служителите настъпила при или по повод изпълнението на 
служебните им задължения. Застраховката включва 59 служителя по списък от Комисия за 
регулиране на съобщенията, които са оправомощени да осъществяват контрол върху 
електронните съобщения по чл. 312 от ЗЕС.  
– Покрити рискове: смърт на застраховано лице, трайно намалена работоспособност, временна 
загуба на трудоспособност; 
– Застрахователна сума 20 000,00 лева; 
 Обезщетението при трайно намалена работоспособност се определя, като процент от трайно 
намалената трудоспособност.   
Обезщетението при  временна загуба на трудоспособност се определя, както следва:  
над 10 до 30 календарни дни включително – 3 на сто от застрахователната сума; 
над 30 да 60 календарни дни включително – 5 на сто от застрахователната сума; 
над 60 до 120 календарни дни включително – 7 на сто от застрахователната сума; 
над 121 календарни дни 10 - на сто от застрахователната сума; 
– Обект на застраховка - 59 служителя на КРС по списък; 
– Срок – 1 /една/ година от датата на изтичане на полицата.  
 
5. Технически изисквания по Пета обособена позиция: 
 
„Застраховка „Гражданска отговорност” на 40 бр. МПС” и застраховка „Злополука на водача и 
пътниците в МПС” по списък.  
– Покрити рискове – имуществени или неимуществени вреди свързани с притежаването и/или 
използуването на МПС, за които застрахованият отговаря съгласно българското законодателство 
или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата, за причинените имуществени 
и неимуществени вреди на трети лица (смърт вследствие злополука, трайна загуба на 
работоспособност вследствие на злополука, временна загуба на работоспособност вследствие 
злополука;)  
– Обект на застраховка - МПС по списък, Приложение № 5 към конкурсната документация; 

– Срок – 1 /една/ година от датата на изтичане на полицата.  
 
За всяка позиция ще бъде сключен отделен договор. Ценовите оферти – застрахователни 
полици не следва да надвишават следните стойности: 
 
За Позиция І - 18 000,00 лв. 
За Позиция ІІ - 22 000,00 лв. 
За Позиция ІІІ - 1 500,00 лв. 
За Позиция ІV - 1 200,00 лв. 
За Позиция V - 6 500,00 лв. 
 
VІІІ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 
 
Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата трябва да бъдат със срок на 
валидност най–малко 90 календарни дни, който започва да тече от крайния срок за подаване на 
офертите до Възложителя.  
 
ІX. МЕТОДИКА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО 
 
Офертите, допуснати до участие в процедурата се оценяват въз основа на критерия 
„икономически най-изгодна оферта” при посочените по-долу показатели:  
 



 8

Показатели за позиция № І  
– застрахователна премия – тежест 45%;  
– застрахователна сума – тежест 45%;  
– срок за изплащане на обезщетения – тежест 5%;  
– срок за отстраняване на щети – тежест 5%. 
 
Показатели за позиция №№ ІІ; ІІІ; ІV и V   
 
– застрахователна премия - тежест 90%; 
– срок за изплащане на обезщетения – тежест 5%;  
– срок за отстраняване на щети – тежест 5%. 
 
Оценката по позиция І на допуснатите до участие в процедурата оферти по показатели е 
както следва: 
 
1. Застрахователна премия – 45% тежест (максимален брой точки = 45 т.) - Пзп. 
 

Оценката по този показател се получава по формулата:  

Пзп = (ЗПmin / ЗПi ) x 45,  

където  

ЗПmin е най-ниската предложена застрахователна премия от участниците в  процедурата;  

ЗПi – предложена застрахователна премия от кандидата. 

 

2. Застрахователна сума – 45% тежест (максимален брой точки = 45 т.) - ПЗС 
 
Оценката по този показател се получава по формулата:  

ПЗС = (ЗСi / ЗСmax ) x 45,  

където  

ЗСmax е най-високата предложена застрахователна сума от участниците в процедурата;  

ЗСi – предложена застрахователна сума от кандидата. 

 
3. Срок за изплащане на обезщетения – 5% тежест (максимален брой точки = 5 т.) - ПСИ 
 
Оценката по този показател се получава по формулата:  

Пси = (СИmin / СИi ) x 5,  

където  

СИmin е най-краткия (минимален) срок предложен от участниците в процедурата;  

СИi – предложен срок от кандидата. 

 

4. Срок за отстраняване на щети – 5% тежест (максимален брой точки = 5 т.) - ПСО 
 
Оценката по този показател се получава по формулата:  

Псо = (СОmin / СОi ) x 5,  

където  

СОmin е най-краткия (минимален) срок предложен от участниците в процедурата;  

СОi – предложен срок от кандидата. 

 
ІІ Оценката по позиция ІІ, ІІІ, ІV и V  на допуснатите до участие в процедурата оферти по 
показатели е както следва: 
 
1. Застрахователна премия – 90% тежест (максимален брой точки = 90 т.) - Пзп 
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Оценката по този показател се получава по формулата:  

Пзп = (ЗПmin / ЗПi ) x 90,  

където  

ЗПmin е най-ниската предложена застрахователна премия от участниците в процедурата;  

ЗПi – предложена застрахователна премия от кандидата. 

 
2. Срок за изплащане на обезщетения – 5% тежест (максимален брой точки = 5 т.) - ПСИ 
 
Оценката по този показател се получава по формулата:  

Пси = (СИmin / СИi ) x 5,  

където  

СИmin е най-краткия (минимален) срок предложен от участниците в  процедурата;  

СИi – предложен срок от кандидата. 

 

3. Срок за отстраняване на щети – 5% тежест (максимален брой точки = 5 т.) - ПСО 
 
Оценката по този показател се получава по формулата:  

Псо = (СОmin / СОi ) x 5,  

където  

СОmin е най-краткия (минимален) срок предложен от участниците в процедурата;  

СОi – предложен срок от кандидата. 

Сроковете за изплащане на обезщетения и отстраняване на щети трябва да  бъдат отразени 
в цели числа (дни). Срокове, дадени в часове и/или по-кратки от един ден, ще бъдат 
приравнявани на един ден.  

 

Общата тежест на всички показатели по съответната позиция е 100%. Общият брой точки е 100 
(сто).  

Забележка: Предложената застрахователна премия трябва да включва всички допълнителни 
разходи за сключване на застраховките, като маркировка и друго изисквано от застрахователя, 
включително размерът на данъка съгласно чл. 9 и чл. 10 от Закона за данък върху 
застрахователните премии. Класирането на предложенията ще се извършва за всяка позиция по 
отделно. 
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                                                                                                                      Приложение I 
Образец на оферта 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

 
……………………………………………………………………………….. 

 
 
(попълва се съответната позиция, за която участва кандидата или съответно предмета на 
поръчката) 
 Настоящото предложение е подадено от: 
...................……………………………………………………………………………………… 
(наименование на фирмата) 
представлявано от: …………………………………………………………………………... 
(трите имена, в качеството му на ......(длъжност) 
.…………………………………………………………………………………......................... 
телефон/ факс: .............................................................................................................................. 
email:……………………………………....................................................................... 
Адрес на участника:...........…………………………………………………………………....... 
(пощенски код, град, община, квартал, улица №, бл., ет., ап.) 
 
След проучване и запознаване с документацията за поръчката предлагаме следното 
предложение за изпълнение на поръчката: 
 Предлагаме да извършим: 
…………………………………………………………………………………………………. 
(попълва се съответната позиция, за която участва кандидата или съответно предмета на 
поръчката) 
 
1. Начин за определяне и срок за плащане на застрахователните обезщетения:   
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Застрахователни покрития (покрити рискове и изключения)  
..............................................................................................................................................  
3. Условия за определяне и срок на плащане на застрахователните обезщетения 
..............................................................................................................................................  
4. Доказателства за презастраховане на рисковете, предмет на поръчката 
……………………………………………………………………………...…………..….............  
5. Срок на застраховката ……………………………………………………………………. 

6. Място за изплащане на застрахователното обезщетение ………………………..  

7. Преференции:  

8. Скала за участие в положителния резултат при ниска квота на щетимост……………. 

9. Срок на валидност на офертата………дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.. 
 

Дата …………..2013 год.  
 
Управител…………. 
                     (Подпис и печат)   
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Приложение II 
 
 

ОФЕРТА 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА  ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  С ПРЕДМЕТ: 

…………………………………………………………………………………………… 
(попълва се съответната позиция, за която участва кандидата или съответно предмета на 

поръчката) 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 

Настоящата оферта е подадена от: 

……………………………………………………………………………………………… 

(наименование на фирмата)  

и подписано от: 

……………………………………………………………………………………………….. 

(имена)  

в качеството му на:………………………………………………………..…(длъжност) 

 
Уважаеми господа, 
След запознаване с документацията за участие в поръчката, предлагаме да изпълним поръчката 
в съответствие с условията на тази документация, както следва:   

Застрахователна сума за позиция …….в размер на …………………без ДДС 

(за позиция І „Пълно автокаско на 40 бр. МПС”, застрахователната сума се попълва, като се 
посочват застрахователни суми за всеки автомобил в съответствие с Приложение № 1) 

Застрахователна премия за позиция ……..в размер на …………………. без ДДС 

(за Позиции І „Пълно автокаско на 40 бр. МПС”, и за Позиция V „Гражданска отговорност” на 40 
бр. МПС” и застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС” застрахователната премия се 
попълва, като се посочват застрахователни премии за всеки автомобил в съответствие с 
Приложение №1 и Приложение № 5) 
Цената е окончателна и включва всички разходи по изпълнението на поръчката. 
 
 
Дата: …………… 2013 г.     Подпис………………  
(Подпис и печат)  
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          Приложение III 
 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по  чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки 

 
 
 Долуподписаният/ата .................................................................................................................., 
(трите имена) 
в качеството си на ...................................................................................................................., 
ЕИК............................................, със седалище и адрес на управление 
.......................................................................................................................................................... 
 
 
ДЕКЛАРИРАМ: 
 
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за: 
1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 
изпиране на пари по чл.253 – чл.260 от Наказателния кодекс; 
1.2. подкуп по чл.301 - чл.307 от Наказателния кодекс; 
1.3. участие в организирана престъпна група по чл.321 - чл.321а от Наказателния кодекс; 
1.4. престъпление против собствеността по чл.194 – чл.217 от Наказателния кодекс; 
1.5. престъпление против стопанството по чл.219 - чл. 252 от Наказателния кодекс; 
 
 
 Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя 
Възложителя на поръчката в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна. 
 
 Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.  
 
 
 
 

Дата: ..................... 2013г.  Декларатор: .............................. 
гр. .................................(подпис, печат) 
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 Приложение IV 
 
 
 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
(образец) 

по  чл. 47, ал. 5 от  Закона за обществените поръчки 
 
 
 
 
Долуподписаният/ата .................................................................................................................., 
(трите имена) 
в качеството си на ...................................................................................................................., 
ЕИК............................................, със седалище и адрес на управление 
.......................................................................................................................................................... 
 
ДЕКЛАРИРАМ: 
 
 1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 
неговата организация. 
 
 2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от 
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 
 
 Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя 
Възложителя на поръчката в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна. 
 
 Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.  
 
 
 
 

Дата: ..................... 2013 г.  Декларатор: .............................. 
гр. .....................................  
                                                                                                          (подпис, печат) 
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Приложение V 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
 
 

           Долуподписаният /-ната/                          
в качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на   
            
 (посочете фирмата на участника), 
БУЛСТАТ/ЕИК...................... - участник в процедура за възлагане на малка обществена 
поръчка  

 
 
 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:  

 
 
 
Участникът, чийто представител съм, в случай на настъпване на застрахователно 
събитие, ще извърши обезщетението по следния начин, съгласно желанието на 
Застрахования, независимо от годините на производство на автомобилите: 
 
1. Да ремонтирам МПС в случай на настъпване на застрахователно събитие за 
сметка на Застрахователя в сервиз, с който е сключен абонаментен договор 
(доверен сервиз), като плащането е директно на сервиза на база възлагателно 
писмо за ремонта, издадено след огледа; 
2. В случая на т. 1 няма да има самоучастие в обезщетението от страна на 
Застрахования. 
 
 

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 
 
 
 
Дата: .........................2013 г.                            ДЕКЛАРАТОР:.…..............................  
                                                                                                                           (подпис)  

 
 
 
 

Забележка: Декларацията се попълва от участниците по позиция   І   “Пълно автокаско на 
40 бр. МПС – леки и специални автомобили”; 
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ДОГОВОР 
 
 

ЗА ЗАСТРАХОВКА НА …………….. 
 
Днес ......2013 г. в гр. София, се сключи настоящият договор между:  
 
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, София 1000, ул. „Гурко” № 6, БУЛСТАТ 
121747864, представлявана от д-р Веселин Божков – председател и Соня Маджарова – главен 
счетоводител, наричан за краткост ЗАСТРАХОВАН от една страна,  
и  
„………………………….”, с ЕИК  № …………. със седалище и адрес на управление: 
………………………., представлявано от ………………., в качеството му на………., наричан 
ЗАСТРАХОВАТЕЛ, се договориха за следното:  
 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 
 
Чл. 1. ЗАСТРАХОВАНИЯТ възлага, а ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ приема да изпълни застрахователна 
защита за обект: „……………………………….”.  
 
II. СРОК НА ДОГОВОРА:  
 
Чл. 2. Договорът се сключва за срок от 1 календарна година, (считано от датата на изтичане на 
застрахователната полица за съответния вид застраховане. Срокът на действие е от ….. ч. на 
……. г. до ... ч. на ...... г.  
Чл. 3. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ издава застрахователната полица в 7 – дневен срок преди влизане в 
сила на договора.  
 
III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ 
 
Чл. 4. За застраховка на обекта подробно описан в Приложение № .. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще 
обезщети ЗАСТРАХОВАНИЯ, за загуба или повреда причинена от рисковете посочени в 
Приложение  №… 
 
IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА 
 
Чл. 5. Общата стойност на застрахователната сума за застраховка на обекта съгласно 
Приложение …. е .......  лева. (Общата стойност на застрахователната сума може да се коригира 
към момента на издаване на застрахователната полица, в случай на погиване на част от 
имуществото, описано в Приложение №.. от документацията). 
 
V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ 
 
Чл. 6. . Общата застрахователна премия е  ……… лв. с вкл. ДДС. 
 
VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 
Чл. 7. Заплащането на застрахователната премия по договора се извършва еднократно, в 
български левове, чрез банков превод по сметката на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, в срок от 3 работни 
дни от връчването на подписаните застрахователни полици.  
Чл. 8. При предсрочно прекратяване на договора по чл. 15, т. 2 ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ връща на 
ЗАСТРАХОВАНИЯ част от застрахователната премия по чл. 7 от договора. Сумата, която 
подлежи на връщане се изчислява пропорционално за дните, в които договорът е прекратен 
преди изтичането на срока по чл. 2.  
 
VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО 
СЪБИТИЕ 
 
Чл. 10. При настъпване на застрахователно събитие ЗАСТРАХОВАНИЯТ се задължава за 
следното:  
1. в рамките на … (часа, дни) от настъпване на застрахователното събитие да уведоми най-
близкия клон на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.  
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2. Да изпълнява изискванията при настъпване на застрахователно събитие, съгласно общите 
условия на застрахователя.  
 
VIII. ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 
 
Чл. 11. Размерът и начина на определянето на застрахователното обезщетение се извършва 
съгласно Приложение № …., неразделна част от настоящия договор.  
 
IX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ  
 
Чл. 12. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да издаде застрахователно писмо до доверен сервиз, 
за всяка щета на МПС в срок от ……… 
Чл. 13. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да изплаща застрахователното обезщетение в срок до 
……………дни след датата, към която Застрахованият е представил всички данни и документи, 
удостоверяващи настъпването на застрахователното събитие и размера на щетата.   
Чл. 14. Обезщетенията се изплащат на ЗАСТРАХОВАНИЯ по следната банкова сметка:  
БНБ – ЦУ  
IBAN: BG16BNBG966133 00122601 
BIC: BNBGBGSD 
 
X. НЕУСТОЙКА 
 
Чл. 15. В случай на забавено изпълнение на задълженията по договора, неизправната страна 
дължи неустойка в следните размери: 
1. При забавено изпълнение на заплащането на застрахователната премия, ЗАСТРАХОВАНИЯТ 
дължи неустойка, равна на законната лихва начислена върху застрахователната премия.  
2. При забавено изпълнение на задълженията по договора от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, 
същият дължи неустойка, равна на законната лихва върху застрахователната сума за времето на 
забавеното задължение. При забава на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ  с повече от десет дни, договорът 
може да бъде развален от ЗАСТРАХОВАНИЯ поради неизпълнение на задълженията от 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, като последният дължи неустойка за неизпълнение в размер на 3 % (три 
процента)) от стойността на застрахователната сума.  
3. Неустойките по т. 2 се удържат от представената гаранция от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за 
изпълнение на договора.  
 
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл. 16. Страните по този договор ще решават възникналите спорове, относно изпълнението му по 
взаимно съгласие, а когато това се окаже невъзможно – по съдебен ред.  
Чл. 17. В случай на противоречие между уговореното в настоящия договор и Общите условия на 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, прилагат се разпоредбите на настоящия договор. 
Чл. 18. За неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство в Република България.  
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните – по 
един за ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и за ЗАСТРАХОВАНИЯ.  
 
 
ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ:                                ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:   
 
Председател на КРС: 
……………………… 
(д-р Веселин Божков) 
 
 
Гл. Счетоводител:  
……………………… 
(Соня Маджарова) 
 
 
 


