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I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

      1. „Избор на изпълнител за  извършване на застрахователни услуги за 

нуждите на Община Вършец”,  по видове застраховки описани в техническото 

задание изготвено за обществената поръчка. 

      2. Прогнозната  стойност  (която  се  явява  и  максимална  стойност)  на 

обществената поръчка е до 46 000 лв. (четиридесет и шест хиляди лева ) за 

целия период и обем. 

      3. При  надвишаване   на  прогнозна  стойност на обществената поръчка, 

участниците ще бъдат отстранени от обществената поръчка. 

       4.Начин на издаване на застрахователна полица и плащане - след 

издаването и от застрахователя. 

       5. Плащането на услугата ще се извършва в левове, по банков път, като 

средствата ще бъдат преведени на изпълнителя на посочена от него банкова 

сметка след представяне на застрахователните полици и съгласно условията на 

договора.  

        6. Консултантски  услуги  при  изпълнение  на  застрахователния  договор 

ще  бъдат  извършвани  от „Карол Стандарт”  ЕООД,  ЕИК:  121030179  със 

седалище  и  адрес  на  управление:  гр. София, бул.“Христо Ботев“ № 57,  – 

лицензиран  застрахователен  брокер, вписан в Регистъра на застрахователните 

брокери № 841-ЗБ/21.09.2006г., на Комисията за финансов надзор  по  чл.160,  

ал.1  от  Кодекса  за  застраховането, в качеството му на обслужващ  брокер  на  

Община  Вършец,  съгласно  Договор  № 105 от 26.06.2015г., сключен между 

двете страни.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  ТЕХНИЧЕСКО  ЗАДАНИЕ,  УКАЗАНИЯ  ЗА  ПОДГОТОВКА  И 

ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

  

1.  ЗАСТРАХОВКИ НА МПС:  

1.1. Застраховка  ”ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА 

АВТОМОБИЛИСТА”  

А. Застраховката се сключва при лимити на отговорност по чл. 249, т. 1 от 

Кодекса за застраховане, Наредба № 49/16.10.2014 г. за задължителното 

застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и Наредба 24 / 

08.03.2006, чл.15, ал.4 и Приложения 1-6- методиката  за  уреждане  на  

претенции  за  обезщетение  на  вреди,  причинени  на  моторни  превозни 

средства и размер на застрахователната премия за всички МПС-та описани в 

Приложение № 1 от настоящата процедура.  

Застрахователният договор за задължителна застраховка "Гражданска 

отговорност" на автомобилите  покрива  отговорността  на  застрахованите  

лица  за  вреди,  причинени  на територията на Република България, Европейски 

съюз и трети страни от МСЗК.  

Б. Срок на застраховката – по график след изтичане на действащите 

застраховки „Гражданска отговорност“ на моторните превозни средства 

описани в Приложение № 1 на основание голям талон. 

При  оферирането  на  застрахователната  услуга  стриктно  да  бъдат  спазени 

изискванията на Кодекса за застраховането.  

Застрахователят  приема  да  застрахова  при  условията  посочени  в  офертата, 

както и при по-добри условия новопридобити МПС през 2015 и 2016 година.  

В предложението следва да бъдат калкулирани всички предлагани надбавки и 

отстъпки от застрахователна  премия,  Данък  застрахователна  премия,  

Гаранционен  Фонд  и Обезпечителен фонд.  

Застрахователната премия ще се плати еднократно.  

1.2. ЗАСТРАХОВКА „АВТОКАСКО”  

1.2.1. Застраховка “АВТОКАСКО”- клауза “Пълно каско”(всички рискове)  

А.  Кандидатът  трябва  да  предложи  застрахователна  премия  МПС-та 

определени от възложителя на основание голям талон и талон за ГТП за 

автомобилите описани в Приложение № 2.  Всички  предлагани  отстъпки  от  

застрахователна  премия следва да бъдат калкулирани в предложението.   



Б.  Предложената  застраховка  „Автокаско”  трябва  да  бъде  с  ниво  на  

покритие следните  рискове:  

- природни бедствия: пожар; буря (ураган); градушка; наводнение; гръм 

(мълния); снежно и/или ледено натрупване, вследствие на обилен снеговалеж; 

морски вълни; свличане или срутване на земни пластове;  

- авария на водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, 

електропроводни и други подобни съоръжения, както и от експлозия на такива 

съоръжения;  

-  пожар,  възникнал  по  време  на  движение  или  възникнал  при  включване  

и  работа  на двигателя при престой;  

- случайно падане на летателни апарати или други тела върху МПС;  

- сблъсък  или удар от МПС и/или други физически тела, в това число и пътно-

транспортни  

произшествия, съгласно Закона за движение по пътищата;  

-  внезапно  отваряне  на  капак  или  врата  на  МПС  по  време  на  движение,  

ако  това  не  е възникнало поради невнимание или небрежност на 

Застрахования;  

- злоумишлени действия на трети лица – причинени повреди на МПС от трети 

лица чрез механично  въздействие  (удар  с  твърд  предмет,  надраскване,  

умишлено  преобръщане  на  

МПС), заливане с химически активни вещества (киселини, основи и др.), 

умишлен палеж и взривяване. 5  

 - кражба чрез взлом на трайно монтирано в МПС аудио, радио оборудване (без 

мобилни телефони, радиостанции и други);  

- кражба на цяло МПС;  

- грабеж на цяло МПС.  

В. Автомобили на Възложителя, които са гаранционни, при щети да се 

отремонтират в  сервиза,  официален  вносител  на  съответната  марка  МПС,  а  

за  всички  останали  –  в доверен сервиз на Възложителя община Вършец.  

Г.  При  определяне  на  обезщетенията  за  застраховката  „Автокаско”  няма  

да  се  прилага самоучастие  и  дозастраховане,  като  се  запазва  

застрахователната  сума  за  всяко  МПС, независимо  от  броя  на  настъпилите  

застрахователни  събития  по  време  на  действие  на застрахователната полица. 



При посочените условия, размерът на обезщетението не може да надвишава 

застрахователната сума за всяко МПС на Възложителя.  

Забележка:  Участникът  прилага  декларация (свободен  текст),  че  няма  да  

се прилага  самоучастие  и  дозастраховане,  неразделна  част  от  

Техническото предложение.  

Д. При настъпване на щета застрахователните вноски при разсрочено плащане 

да не са изискуеми, а да се събират на падежните дати, посочени по полиците.   

Е. В случай на кражба на цяло МПС застрахователното обезщетение се 

изплаща съгласно общите условия предвидени от застрахователната компания.  

Ж.  Територия  на  валидност  на  застраховката  ”Автокаско”  -  Република  

България, Европейски съюз и трети страни от МСЗК.  

З. Срок на застраховката по предложен график от Възложителя, като 

Застрахователят  приема  да  застрахова  при  условията,  посочени  в  офертата. 

В предложението следва да бъдат калкулирани всички предлагани надбавки и 

отстъпки от застрахователна премия, Данък застрахователна премия и такса за 

оглед на МПС, ако такава е дължима при сключване на застрахователния 

договор. Застрахователната премия ще се плати на четири равни вноски.    

Предложената  застраховка  „Автокаско”  трябва  да  бъде  с  ниво  на  покритие 

следните  рискове:  

- сблъсък или удар от МПС и/или други физически тела, в това число и пътно-

транспортни произшествия, съгласно Закона за движение по пътищата;  

- злоумишлени действия на трети лица – причинени повреди на МПС от трети 

лица чрез механично  въздействие  (удар  с  твърд  предмет,  надраскване,  

умишлено  преобръщане  на МПС),  заливане  с  химически  активни  вещества  

(киселини,  основи  и  др.),  палеж  и взривяване.  

В. Автомобили на Възложителя, които са гаранционни, при щети да се 

отремонтират в  сервиза,  официален  вносител  на  съответната  марка  МПС,  а  

за  всички  останали  –  в доверен сервиз на застрахователя. 6  

Г.  При  определяне  на  обезщетенията  за  застраховката  „Автокаско”  няма  

да  се прилага  самоучастие  и  дозастраховане,  като  се  запазва  застрахо -

вателната  сума  за  всяко МПС, независимо от броя на настъпилите 

застрахователни събития по време на действие на застрахователната полица. 

При посочените условия, размерът на обезщетението не може да надвишава 

застрахователната сума за всяко МПС на Възложителя.  



Забележка:  Участникът  прилага  декларация (свободен  текст),  че  няма  да  

се прилага  самоучастие  и  дозастраховане,  неразделна  част  от 

Техническото предложение.  

 Д. При настъпване на щета застрахователните вноски при разсрочено плащане 

да не са изискуеми, а да се събират на падежните дати, посочени по полиците.   

Е.  Територия  на  валидност  на  застраховката  ”Автокаско”  -  Република  

България,  

Европейски съюз и трети страни от МСЗК.  

Ж. Срок на застраховката – по график на моторните превозни средства описани 

в Приложение № 2, с изключение високопроходим автомобил /джип/ марка 

„Ситроен“, модел Кросер, чиято застраховка изтича през календарната 2015 

година и ще се поднови след изтичане срока на действащата застраховка. 

Застрахователят  приема  да  застрахова  при  условията  посочени  в  офертата, 

както и при по-добри условия новопридобити МПС през 2015 и 2016 година.  

   В предложението следва да бъдат калкулирани всички предлагани надбавки и 

отстъпки от застрахователна премия, Данък застрахователна премия и такса за 

оглед на МПС, ако такава е дължима при сключване на застрахователния 

договор.  

 Застрахователната премия ще се плати на четири равни вноски.  

 2. Застраховка  “ЗЛОПОЛУКА“ на  местата  на  водача  и пътниците в 

превозните средства.  

2.1. Доброволна застраховка „ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА” на водача и 

пътниците в МПС. 

А.  Кандидатът  трябва  да  предложи  застрахователна  премия  за  всички  

места  и  за  всички  позиции  от  списъка  на  Приложение  №  3.  Всички  

предлагани  отстъпки , съгласно списък на МПС и голям талон застрахователна  

премия  следва  да  бъдат  калкулирани  в  предложението,  както  и  Данък 

застрахователна премия.   

Покрити рискове:  

 - смърт от злополука;  

 - трайна загуба от трудоспособност от злополука;  

 - временна загуба от трудоспособност от злополука;  

 - медицински разноски от злополука.   



Премията да бъде изчислена на база 10 000 лева застрахователна сума за едно 

място. Застрахователната премия ще се плати еднократно.    

 2.2. Задължителна застраховка „ЗЛОПОЛУКА НА ПЪТНИЦИТЕ ”  

Един брой автобус описан в  Приложение  №  4, които следва да бъде 

застрахован  със задължителна  застраховка  „Злополука  на  пътниците”  

съгласно  разпоредбите  на Раздел V от Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за 

задължително застраховане по чл.249, т.1 и  т.2  от  Кодекса  за  застраховането  

и  методика  за  уреждане  на  претенции  за обезщетение на вреди, причинени 

на МПС.   

Б. Срок на застраховката – съгласно график представен от възложителя. 

 ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ  приема  да  застрахова  при  условията  посочени  в  

офертата, както  и  при  по-добри  условия  новопридобити  МПС  през  2015 и 

2016  година  –“Злополука”  на водача и пътниците в МПС.  

В предложението следва да бъдат калкулирани всички предлагани надбавки и 

отстъпки от застрахователна премия, както и Данък застрахователна премия.  

Застрахователната премия ще се плати на две равни вноски.  

3. ЗАСТРАХОВАНЕ НА СГРАДИ  И СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ 

СОБСТВЕНОСТ  НА  ОБЩИНА ВЪРШЕЦ,  съгласно  Приложение № 5  и  

Приложение  № 6  по  застраховка  „Имущества”  при  лимити  на  

отговорност-  за  едно събитие – 50 000 лева, в агрегат – 250 000 лева.  

 3.1.  Застраховане  на  сгради  собственост  на  Община  Вършец,  съгласно  

Приложение  № 5  по застраховка „Имущества” и на съоръженията и 

оборудването на община Вършец  описани в Приложение № 6 по застраховка 

„Имущество“. 

А. Застраховката обезщетява при пълна загуба и/или частични повреди на 

застрахованото имущество в следствие на следните рискове:  

-  Пожар,  последиците  от  гасене  на  пожара,  експлозия,  имплозия,  мълния,  

сблъсък  или падане на летателно тяло или предмети;  

-  Природни бедствия - буря, проливен дъжд, градушка,  ураган, тежест от 

натрупване на сняг и/или лед, замръзване;  

- Авария на ВиК инсталации;   

- Щети от свличане или срутване на земни пластове;  

- Удар от превозно средство;  

-  Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;  



- Умишлен палеж;  

-  Други  разходи  за  разчистване  на  развалини  и  останки  в  следствие  на  

застрахователни събития;  

- Земетресение.  

Б. При настъпване на щета застрахователните вноски при разсрочено плащане 

да не са изискуеми, а да се събират на падежните дати, посочени по полиците.   

В.  Териториален  обхват  на  застрахователното  покритие:  посочените  в  

Приложението  обекти.  

Г. При определяне определяне на обезщетенията за застраховката няма да  се 

прилага самоучастие по време на действие на застрахователната полица.   

Забележка:  Участникът  прилага  декларация (свободен  текст),  че  няма  да  се 

прилага самоучастие, неразделна част от Техническото предложение.  

Д. Срок на застраховката – съгласно график представен от Възложителя. 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ приема да застрахова при условията посочени в 

офертата, както и при по-добри условия новопридобити и подобрени сгради и 

съоръжения на Възложителя.  

В предложението следва да бъдат калкулирани всички предлагани надбавки и 

отстъпки от застрахователна премия, както и Данък застрахователна премия. 

Застрахователната премия ще се плати на четири равни вноски. 

4. ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА”  

Застраховка  „Групова злополука” на  91 /деветдесет и един/  служители по 

трудово или служебно правоотношение на Община Вършец при  

застрахователна  сума  5000  лева описани в Приложение № 6 и  “Трудова  

злополука”  на  1  служител, съответно със застрахователна сума 48 835.78 лева 

/четиридесет и осем хиляди осемстотин тридесет и пет лева и седемдесет и осем 

ст./ описан в Приложение № 7 и “Злополука” на членовете на доброволното 

сформирование с предварително определена застрахователна премия от 50 лева 

на застраховано лице описани в Приложение № 8. 

Работните места са разпределени по категории работници и служители. Не се 

намират в  близост  леснозапалими,  взривоопасни  и  химични  производства.  

Прилагат  се  мерки  по охрана на труда – лични предпазни средства.   

Застраховката  да  покрива  следните  рискове  -  смърт  от  заболяване  или  

злополука  и трайна загуба на работоспособност от злополука.  



 

Лимит на отговорност за едно лице е в размер на 5000 лв.  

Б. Срок на застраховката – съгласно график предложен от Възложителя, с 

приложен към същия списък на работещите съдържащ три имена и ЕГН. 

В предложението следва да бъдат калкулирани всички предлагани надбавки и 

отстъпки от застрахователна премия, както и Данък застрахователна премия.  

 Застрахователната премия ще се плати на две равни вноски.    

4.2.  „Трудова  злополука”  –  задължително  застраховане  на  едно длъжностно 

лице съгласно Приложение № 7 по Наредбата  за  задължително  застраховане  

на  работниците  и  служителите  за  риска „Трудова злополука”. 

1.  Главен  специалист  „Незаконно строителство и инвеститорски контрол“, със 

застрахователна сума 48 835.78 лева /четиридесет и осем хиляди осемстотин 

тридесет и пет лева и седемдесет и осем ст./.  

Задължителната застраховка  „Трудова злополука” да покрива следните 

рискове:  

-  смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука;  

-  трайно намалена работоспособност в следствие на трудова злополука;  



-  временна неработоспособност в следствие на трудова злополука.  

3.  Застрахователните обезщетения:   

- При смърт на застраховано лице застрахователите изплащат обезщетение в 

размер на застрахователната  сума  за  съответния  работник  или  служител,  

определена  съгласно застрахователната сума при сключване на 

застрахователния договор.  

- При трайно намалена работоспособност обезщетението е процент от 

застрахователната сума за съответния работник или служител, равен на 

процента трайно намалена работоспособност на работника или служителя, 

установен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на 

работоспособността.  

- При временна неработоспособност се изплаща процент от месечната брутна 

работна заплата на работника или служителя, при която е сключена 

застраховката, за всеки започнат месец временна неработоспособност в 

зависимост от продължителността на загубената работоспособност, както 

следва:  

1. над 10 до 30 календарни дни включително - 3 на сто;  

2. над 30 до 60 календарни дни включително - 5 на сто;  

3. над 60 до 120 календарни дни включително - 7 на сто;  

4. над 121 календарни дни - 10 на сто.  

-  Процентът  на  трайно  намалена  работоспособност  се  определя  от  

съответния компетентен орган на медицинската експертиза на 

работоспособността съгласно Наредбата за  медицинската  експертиза  на  

работоспособността,  приета  с  Постановление  №  99  на 10 Министерския 

съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2005; изм., бр. 96 от 2005 г.), в 3-месечен 

срок от постъпване на необходимите документи при тях.  

-  Когато  застрахованото  лице  е  имало  определен  процент  трайно  намалена 

работоспособност преди настъпване на трудовата злополука, този процент не се 

отчита при определяне процента на трайно намалената работоспособност 

вследствие на злополуката.  

- В случай на изплатено обезщетение за временна неработоспособност 

вследствие на трудова  злополука  и  последваща  трайно  намалена  

работоспособност  на  застрахованото лице  до  една  година  от  датата  на  

злополуката,  дължимото  застрахователно  обезщетение или  сума  за  трайно  

намалена  работоспособност  се  намалява  с  размера  на  изплатеното 

обезщетение за временно намалена работоспособност.  



- В случай на изплатено обезщетение за временна неработоспособност и/или 

трайно намалена  работоспособност  вследствие  на  трудова  злополука  и  

последваща  смърт  на застрахованото лице до една година от датата на 

злополуката дължимото застрахователно обезщетение или сума за смърт се 

намалява с размера на изплатените обезщетения.  

 Срок на застраховката– съгласно приложен график от възложителя. 

Застрахователят приема да застрахова при условията посочени в офертата, 

както и при по-добри условия служители, назначени през периода на договора 

за възлагане на настоящата обществена поръчка подлежащи на застраховане 

със застраховка “Трудова злополука”. 

 В предложението следва да бъдат калкулирани всички предлагани надбавки и 

отстъпки от застрахователна премия, както и Данък застрахователна премия.  

Застрахователната премия ще се плати еднократно.    

5. ЗАСТРАХОВКА НА „ТРАЙНИ НАСЪЖДЕНИЯ /НЕПЛОДОДАВАЩИ/ 

- ГОРСКИ КУЛТУРИ“  

5.1 Застрахователни рискове: 

- градушка, буря и проливен дъжд7 

- пожар на корен; 

- осланяне: 

- измръзване и продължителна суша; 

- болести и вредители: 

5.2 Застраховат се млади фиданки – бук, дъб и акация на възраст под 1 год., с 

обща площ 398.447 дек., брой фиданки 271 800 бр. с застрахователна сума 

249530.52  лв., описани в Приложение № 11. 

6. ЗАСТРАХОВКА НА „РЕХАБИЛИТИРАНА ОБЩИНСКА ПЪТНА 

МРЕЖА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ“ описана, както следва:  

1. „Общински път MON 1090 / ІІІ- 162 Долна бела речка - Стояново (Долно Озирово - Горно 

Озирово - граница Община Вършец - Враца) - Лютаджик от км 0+000 до км 7+000“. 

2. „Общински път MON 1091 / ІІІ -162 Стояново - п.к.Главаци/ Черкаски - г-ца Община 

(Вършец - Берковица) - Слатина - Ягодово (MON 2009) от км 0+000 до км 11+000“. 

3. Част от ул.“Република“ в гр.Вършец от ОТ322 до ОТ358 “. 

6.1 Застрахователни рискове: 

- пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара,  



- експлозия; 

- удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат, или предмети 

падащи от тях 

- буря, ураган, градушка, наводнение; 

- свличания или срутвания на земни пластове; 

- падащи дървета и клони вследствие на природно бедствие; 

- измокряния в резултат на авария на ВиК, удар на ППС, зоумишлени действия 

на трети лица /вандализъм/. 

6.2 Застрахователна сума 6 792 539.72 лв. за двата общински пътя описани в 

точка 6 под № 1 и № 2 и 164429.78 лв., за частта от ул.“Република“ в 

гр.Вършец на обекта съгласно списък на Възложителя, като поетапно ще се 

застраховат приетите реално изпълнени строително монтажни работи съгласно 

тяхната стойност. 

7. ЗАСТРАХОВКА НА „СПОРТНА ЗАЛА – СГРАДА,  СЪОРЪЖЕНИЯ И 

ОБОРУДВАНЕ“ 

7.1 Застрахователни рискове - сграда: 

- пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара,  

- експлозия; 

- удар от мълния, удар от самалет или друг летателен апарат, или предмети 

падащи от тях 

- буря, ураган, градушка, наводнение; 

- свличания или срутвания на земни пластове; 

- падащи дървета и клони вследствие на природно бедствие; 

- измокряния в резултат на авария на ВиК, удар на ППС 

- зоумишлени действия на трети лица /вандализъм/. 

Застрахователна сума 6 772668.27 лв. на обекта съгласно списък на 

Възложителя, като поетапно ще се застраховат приетите и изпълнени 

строително монтажни работи съгласно тяхната стойност. 

7.2 Застрахователни рискове – съоръжения и оборудване: 

- пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара;  

- експлозия; 



- удар от мълния; 

- наводнение; 

- свичания или срутвания на земни пластове; 

- измокряния в резултат на аварии на ВиК; 

- зоумишлени действия на трети лица /вандализъм/; 

- кражба с взлом след ограждане и затваряне на обекта 

Застрахователна сума 79000 лв. на съоръженията и оборудването съгласно 

списък на Възложителя в които е описана тяхната стойност. 

8. ЗАСТРАХОВКА НА „РЕХАБИЛИТИРАНА ВИК МРЕЖА НА 

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ“ включваща: 

- Изграждане и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Горно 

Озирово; 

- Реконструкция на водопроводната система на част от уличната мрежа на 

с. Драганица; 

- Реконструкция на водопроводната система на част от уличната мрежа на 

с. Спанчевци; 

- Реконструкция на водопроводната система на част от уличната мрежа на 

с. Черкаски  

 

8.1 Застрахователни рискове: 

- пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара,  

- експлозия; 

- удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат, или предмети 

падащи от тях; 

- буря, ураган, градушка, наводнение; 

- свличания или срутвания на земни пластове; 

- падащи дървета и клони вследствие на природно бедствие; 

- измокряния в резултат на авария на ВиК, удар на ППС, зоумишлени действия 

на трети лица /вандализъм/. 

8.2 Застрахователна сума 3799796.95 лв. на обектите съгласно списък на 

Възложителя, като поетапно ще се застраховат приетите и изпълнени 

строително монтажни работи съгласно тяхната стойност. 



9. ЗАСТРАХОВКА НА „ПОСТАВЯЕМИ ОБЕКТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И 

ОБОРУДВАНЕ НА ЕКО-ПЪТЕКА“ 

9.1 Застрахователни рискове - сграда: 

- пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара,  

- експлозия; 

- удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат, или предмети 

падащи от тях 

- буря, ураган, градушка, наводнение; 

- свличания или срутвания на земни пластове; 

- падащи дървета и клони вследствие на природно бедствие; 

- измокряния в резултат на авария на ВиК, удар на ППС 

- зоумишлени действия на трети лица /вандализъм/. 

Застрахователна сума 46185.04лв. на обектите съгласно списък на 

Възложителя, като поетапно ще се застраховат приетите и изпълнени 

строително монтажни работи съгласно тяхната стойност. 

9.2 Застрахователни рискове – машини, съоръжения и оборудване: 

- пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара;  

- експлозия; 

- удар от мълния; 

- наводнение; 

- свичания или срутвания на земни пластове; 

- измокряния в резултат на аварии на ВиК; 

- зоумишлени действия на трети лица /вандализъм/; 

- кражба с взлом след ограждане и затваряне на обекта 

Застрахователна сума 30080.40 лв. на машините, съоръженията и оборудването 

съгласно списък на Възложителя, съгласно тяхната стойност. 

10. ЗАСТРАХОВКА НА „ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ“ собственост на 

община Вършец. 

Застрахова се електронното оборудване собственост на община Вършец 

описано в Приложение № 10. 



9.1 Застрахователни рискове: 

- пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара;  

- експлозия; 

- удар от мълния; 

- наводнение; 

- свичания или срутвания на земни пластове; 

- измокряния в резултат на аварии на ВиК; 

- зоумишлени действия на трети лица /вандализъм/; 

- кражба с взлом след ограждане и затваряне на обекта; 

- индукция от електрически ток,     в преносната мрежа свръх напрежение: 

9.2 Застрахователна сума 89038.85 лв. на машините, съоръженията и 

оборудването съгласно списък на Възложителя, съгласно тяхната стойност. 

ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА   

В запечатан непрозрачен плик се поставя офертата, която съдържа следните 

документи:  

1.  Оферта за участие в обществената поръчка;   

1.1. Документи, удостоверяващи правосубектност, а именно:  

1.1.1.  Заверено  от  участника  копие  от  документ  за  регистрация  (съдебна  

или  в Агенцията по вписванията) или посочен единен идентификационен код 

(ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато 

участникът е юридическо лице или едноличен търговец. При  участници 

обединения – документ, подписан от лицата в обединението,  в  който  

задължително  се  посочва  представляващият. 

1.1.2.  Когато участникът  в  процедура  е  чуждестранно  физическо  или  

юридическо  лице  или  техни обединения, документът  по  т.1.1.1.  (или  

еквивалентен  на  него  документ  на  съдебен  или административен  орган  от  

държавата,  в  която  са  установени)  се  представя  в  официален превод на 

български. Чуждестранните лица могат да представят декларация, в случай, че 

в държавата, в която са установени не се предвижда издаването на такъв 

документ.  

1.1.3. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или 

физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в 



нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на 

чужд език се представя и в превод на български език). Неперсонифицираните 

дружества следва да представят копие на документ за  регистрация  съгласно  

чл.  3,  ал.  1,  т.  6  от  Закона  за  регистър  БУЛСТАТ  (ЗРБ). Задължително 

следва да се посочи представляващият обединението.  

1.2. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, 

когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и 

представляващ участника  съгласно  актуалната  му  регистрация  (т.  1.1.  и/или  

1.2 по-горе),  а  от  изрично упълномощен  негов  представител.  Пълномощното  

следва  да  съдържа  всички  данни  на лицата (упълномощен и 

упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има 

право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.   

1.3. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към 

настоящата документация. 

1.4.  Административни  сведения  за  участника по образеца приложен към 

настоящата документация. 

1.5.  Декларация  за  участие  на  подизпълнител  по образеца приложен към 

настоящата документация –  ако  е приложимо.  

1.6. Декларация от Подизпълнител, че е съгласен да  участва в процедурата и 

като какъв по образеца приложен към настоящата документация – ако е 

приложимо.  

1.7. Декларация от участник в обединение по образеца приложен към 

настоящата документация – ако е приложимо.  

1.8.  Декларация  за  приемане  условията  на  договора  по образеца приложен 

към настоящата документация. 

1.9.  Лиценз  за  извършване  на  застрахователна  дейност  по  предмета  на  

поръчката, издаден  от  Комисията за  финансов  надзор,  валиден за  срока  на  

валидност  на  офертата  – заверено от участника копие или еквивалент 

съобразно с разпоредбите на чл.53а и чл.53б от ЗОП.  

1.10. Общи условия за застраховане, които да бъдат валидни  за целия  

застрахователен  период.  

1.11. Проекто - застрахователни полици.  

2.  Техническо  предложение  - в  оригинал попълнено, подписано и  

подпечатано по образеца приложен към настоящата документация. с пълно 



описание на начина  на  изпълнение  на  поръчката  с  оглед  изпълнение  на  

техническите  изисквания.  

Варианти на предложения в офертата не се приемат.  

3.  Ценово  предложение –  в  оригинал.  Подготвя  се  от  участника  по 

образеца приложен към настоящата документация. Ценовото  предложение  

следва  да  се  попълни, като в него е включен и данъка по Закон за данък върху 

застрахователните премии  (ЗДЗП),  като  същия  да  е  посочен  като  отделна  

сума. Варианти  на  предложения  в офертата не се приемат.  

4.  Списък  на  представителствата  -  Кандидатите  трябва  да  разполагат  с 

представителства (клонове, агенции, офиси) в територията на гр.Вършец и 

страната. Това изискване  се  доказва  със  Списък  на  представителствата  

(клонове,  агенции,  офиси)  на участника на територията на гр. Вършец и 

страната с посочени координати за контакти.  

5. Списък на доверените сервизи - Кандидатите трябва да разполагат с доверени 

сервизи  на  територията  на  гр.  Вършец или област Монтана  и  във  всяка  

област  на  територията  на  Република България.  Това  изискване  се  доказва  

със  Списък  на  доверени  сервизи  на  участника  на територията  на  гр.  

Вършец и  страната  с  посочени  координати  за  контакти.  Списъкът  на 

доверените сервизи се отнася за застраховка „АВТОКАСКО” . 

4. Списък на представените от кандидата документи. При  приемане  на  

офертата  върху  плика  се  отбелязват  поредният  номер,  датата  и часът на 

получаването, и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ.  

Офертите се подават в срока, посочен в публичната покана за обществената 

поръчка. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на 

крайния срок или в незапечатан, или скъсан плик. Тези обстоятелства се 

отразяват във входящия регистър.  

Офертата за участие в процедурата следва да бъде изготвена на български език.  

Лицевата страна на офертата следва да бъде оформена по следния начин: 

ДО ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

ГР.ВЪРШЕЦ 3540 

БУЛ.“БЪЛГАРИЯ“ № 10 

ОФЕРТА 



за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за 

извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Вършец по 

самостоятелно обособени позиции” 

  

___________________________________________________  

име на участника  

___________________________________________________  

адрес за кореспонденция  

____________________________________________________  

лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес  

 III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  

1. По настоящата поръчка може да кандидатстват местни и чуждестранни 

юридически лица, както и техни обединения, които:  

1.1. притежават валиден лиценз или разрешение за извършване на 

застрахователна дейност, издаден  от Комисията  за  финансов  надзор,  валиден  

за  срока  на  валидност  на  офертата  –  за  местни застрахователи или 

застрахователи със седалище в трета държава;  

1.2.  притежават  валиден  лиценз  или  разрешение  за  застрахователна  

дейност за отделните видове застраховки издаден от компетентен  орган  в 

държавата по произход и са получени  уведомленията по чл. 53 или чл. 54 от 

Кодекса за застраховането (за извършване на дейност по условията на правото 

на установяване или на свободата на предоставяне на услуги) – за 

застрахователи със седалище в друга държава членка  на  Европейския  съюз  

или  друга  държава,  която  принадлежи  към Европейското икономическо 

пространство;  

Забележка1:  Застрахователи  на  държава  членка  на  Европейския  съюз  или  

друга държава,  която  принадлежи  към  Европейското  икономическо  

пространство  могат  да участват в процедурата по право на установяване или 

свобода на предоставяне на услуги, ако са изпълнени изискванията на Част 

Втора, Глава Четвърта, Раздел II “Извършване на дейност в Република България 

от застраховател със седалище в друга държава членка” от Кодекса за 

застраховането. Участникът трябва да е включен в списъка със застрахователи 

от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да 

извършват застрахователна дейност (съгласно предмета на обособената 

позиция, за която участват) на територията  на  Република  България,  



публикуван  в  интернет  страницата  на  Комисията  за финансов надзор 

(www.fsc.bg).  

Забележка2: Застрахователи със седалище в трета държава (Застрахователи от 

трета държава)  могат  да  подават  оферти  само  чрез  техни  клонове 

регистрирани  по  Търговския закон  и  получили  лиценз  за  застраховане  по  

реда  на  Част  Втора,  Глава  Трета,  Раздел  II  „Извършване  на дейност в 

Република България от застраховател със седалище в трета държава” от 

Кодекса 14 за застраховането. Застраховател на рискове по застраховка по т. 

10.1 от раздел II, буква „А”  на  приложение  №  1,  е  длъжен  да  членува  в  

Националното  бюро  на  българските автомобилни застрахователи и да участва 

във финансирането на Гаранционния фонд.  

1.3. Застрахователят в своята оферта трябва да декларира, дали при 

изпълнението на поръчката  ще  ползва  и  подизпълнители.  Подизпълнителите  

също  трябва  да  отговарят  на изискванията на ЗОП и тази документация.  

2. Изисквания за изпълнението на поръчката.   

При изпълнение на поръчката, участниците следва да се съобразят със 

следното:  

2.1. Стриктно да спазват дадените указания за описаните застрахователни 

рискове. Участник,  който  в  офертата  не  посочи  пълния  обем  от  

разписаните  в  настоящата документация  застрахователни  рискове  по 

отделните видове застраховки,  ще  бъде отстранен от участие и офертата му 

няма да бъде оценявана.  

2.2. Стриктно да спазват дадените указания за:  

2.2.1. прилагане на франшиз (самоучастие);  

2.2.2. схемата на плащане на посочената застрахователна премия;  

3.  Участниците  следва  да  имат  предвид,  че  при  сключване  на  

договор, определеният за изпълнител (а в случай, че предвижда участието 

на подизпълнител/и подизпълнителят/ите) следва да предостави следните 

документи:  

3.1.  Документи,  издадени  от  компетентен  орган,  за  удостоверяване  липсата  

на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (т.е. че участникът не е осъден с 

влязла в сила присъда,  освен  ако  е реабилитиран за:  престъпление  против  

финансовата,  данъчната  или осигурителната система, включително изпиране 

на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от 

Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а 

от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от 



Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от 

Наказателния кодекс.), освен когато законодателството на държавата, в която е 

установен, предвижда  включването  на  някое  от  тези  обстоятелства  в  

публичен  регистър  или предоставянето им служебно на възложителя (съгласно 

разпоредбата на чл. 101е, ал. 2 от ЗОП);  

3.2.  Декларация  за  липса  на  обстоятелствата  по  чл.  47,  ал.  5  от  ЗОП,  с  

която  да декларира, че: няма лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, които да са свързани 

лица по смисъла на § 1,  т.  23а  от  допълнителните  разпоредби  на  ЗОП  с  

Възложителя  или  със  служители  на ръководна длъжност в неговата 

организация и че не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22  от  Закона  за  

предотвратяване  и  установяване  на  конфликт  на  интереси  (съгласно 

разпоредбата на чл. 101е, ал. 2 от ЗОП);   

3.3. Участниците следва да имат предвид забраната по чл. 3, т. 2 и т. 8 от Закона 

за икономическите  и  финансовите  отношения  с дружествата, регистрирани  в  

юрисдикции с преференциален  данъчен  режим,  свързаните  с  тях  лица  и  

техните  действителни собственици,  съгласно  която:  „На  дружествата,  

регистрирани  в  юрисдикции  с преференциален  данъчен  режим,  и  на  

свързаните  с  тях  лица  се  забранява  пряко  или косвено:  Участие  в  

процедура  за  получаване  на  лиценз  за  извършване  на  дейност  по Кодекса 

за застраховането или участие в дружество, което извършва дейност по Кодекса 

за застраховането, независимо от процента на участие и броя на акциите или 

дяловете, които желае  да  придобие;  Участие  в  процедура  по  обществени  

поръчки  по  Закона  за обществените поръчки и нормативните актове по 

прилагането му, независимо от характера и  стойността  на  обществената  

поръчка,  включително  и  чрез  гражданско дружество/консорциум,  в  което  

участва  дружество,  регистрирано  в  юрисдикция  с преференциален данъчен 

режим;”. При сключване на договор, определеният за изпълнител (а в случай, 

че предвижда участието на подизпълнител/и и подизпълнителят/ите) следва да 

предостави  декларация  за  липса  на  обстоятелствата  по  чл.  3,  т.  8  от  

Закона  за икономическите  и  финансовите  отношения  с дружествата, 

регистрирани  в  юрисдикции с преференциален  данъчен  режим,  свързаните  с  

тях  лица  и  техните  действителни собственици.  

VІ. КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  

 1. Оценяването на офертите се извършва по критерия „Икономически най-

изгодна оферта”  

       Показатели за оценка:  

       1.„Застраховане  на  моторни  превозни  средства”, собственост  на  

Община  Вършец,  посочени  и  индивидуализирани  в  приложен  списък,  



по застраховки  “ГРАЖДАНСКА  ОТГОВОРНОСТ  НА  

АВТОМОБИЛИСТА” и „АВТОКАСКО” по приложен опис:  

1.1. Техническа част – 30 % (тридесет процента) тежест – Допълнителни 

покрити рискове,  за  които  Възложителят  не  дължи  допълнителна  премия  –  

30  %  (тридесет процента) тежест (Т 1 ), максимален брой точки 30 (тридесет) – 

Т ;   

1.2.  Финансова  част  –  70  %  (седемдесет процента)  тежест  и  следните 

критерии:  

1.2.1 „Обща застрахователна премия” – 60 % (шестдесет процента) тежест  

(Ф 1), максимален брой точки 60 (шестдесет), включително сбора от сумите на 

общата застрахователна  премия  за  Застраховка  „Гражданска  отговорност” и  

общата застрахователна  премия  за  Застраховка  „Автокаско” (за  пълно):  

1.2.2.  „Срок в календарни дни за изплащане на застрахователното 

обезщетение“ 

(Ф 2), максимален брой точки 10 (десет), включително сбора от дните за 

изплащане на застрахователното обезщетение за  Застраховка  „Гражданска  

отговорност” и  за  Застраховка  „Автокаско” (за  пълно):  

 Методика за оценяване:    

 а) За техническата част  

а1) Показателят Т 1  се изчислява по формула, както следва:  

             брой предложени от участника допълнително покрити рискове                       

П 1  = ----------------------------------------------------------------------------------- х 30  

             максимален брой допълнително покрити рискове от участника  

2)   За финансовата част  

ОФ = Ф 1 + Ф 2,  където  

        б1) Показател Ф 1  се изчислява по следната формула: 

 

 Минимален размер на предложените застрахователни  премии. 

Ф 1 = ----------------------------------------------------------------------------------- х 60  

          Размер на предложените застрахователни  премии от конкретния 

участник. 



 Минималния сбор от дните за изплащане на застрахователните 

обезщетения. 

Ф 2 = ----------------------------------------------------------------------------------- х 10  

            Сбора от дните за изплащане на застрахователните обезщетения 

предложени от съответния участник. 

 Ф = Ф 1 + Ф 2 

Комплексната  оценка  (КО)  за  всяка  оферта  се  образува като сума от 

точките от показателите.  

КО 1 = Т + Ф 

 2. Застраховка „Злополука на местата”   

      Показатели за оценка:  

2.1.  „Застраховане  на  моторни  превозни  средства”, собственост  на  Община  

Вършец,  посочени  и  индивидуализирани  в  приложен  списък,  по 

застраховки  застраховка „Злополука на местата в МПС” и застраховка  

„Злополука  на пътниците” по приложен опис:  

2.2. Техническа част – 30 % (тридесет процента) тежест – Допълнителни 

покрити рискове,  за  които  Възложителят  не  дължи  допълнителна  премия  –  

30  %  (тридесет процента) тежест (Т 1 ), максимален брой точки 30 (тридесет) – 

Т ;   

2.3.  Финансова  част  –  70  %  (седемдесет процента)  тежест  и  следните 

критерии:  

2.3.1 „Обща застрахователна премия” – 60 % (шестдесет процента) тежест  

(Ф 1), максимален брой точки 60 (шестдесет), включително сбора от сумите на 

общата застрахователна  премия  за  застраховка „Злополука на местата в МПС” 

и застраховка  „Злополука  на пътниците”:  

2.3.2.  „Срок в календарни дни за изплащане на застрахователното 

обезщетение“ 

(Ф 2), максимален брой точки 10 (десет), включително сбора от дните за 

изплащане на застрахователното обезщетение за  застраховка „Злополука на 

местата в МПС” и застраховка  „Злополука  на пътниците” 

 Методика за оценяване:    

 а) За техническата част  



а1) Показателят Т 1  се изчислява по формула, както следва:  

             брой предложени от участника допълнително покрити рискове                       

П 1  = ----------------------------------------------------------------------------------- х 30  

             максимален брой допълнително покрити рискове от участника  

2)   За финансовата част  

ОФ = Ф 1 + Ф 2,  където  

        б1) Показател Ф 1  се изчислява по следната формула: 

 

 Минимален размер на предложените застрахователни  премии. 

Ф 1 = ----------------------------------------------------------------------------------- х 60  

          Размер на предложените застрахователни  премии от конкретния 

участник. 

 

 Минималния сбор от дните за изплащане на застрахователните 

обезщетения. 

Ф 2 = ----------------------------------------------------------------------------------- х 10  

            Сбора от дните за изплащане на застрахователните обезщетения 

предложени от съответния участник. 

 Ф = Ф 1 + Ф 2 

Комплексната  оценка  (КО) за  всяка  оферта  се  образува като сума от точките 

от показателите.  

КО 2 = Т + Ф 

3.  „Застраховане  на  сгради, съоръжения и оборудване“, собственост на 

Община Вършец по застраховка „ИМУЩЕСТВО”. 

      Показатели за оценка:  

3.1. Техническа част – 30 % (тридесет процента) тежест – Допълнителни 

покрити рискове,  за  които  Възложителят  не  дължи  допълнителна  премия  –  

30  %  (тридесет процента) тежест (Т 1 ), максимален брой точки 30 (тридесет) – 

Т ;   



3.2.  Финансова  част  –  70  %  (седемдесет процента)  тежест  и  следните 

критерии:  

3.2.1 „Застрахователна премия” – 60 % (шестдесет процента) тежест  

(Ф 1), максимален брой точки 60 (шестдесет) застрахователна премия  за 

застраховка „Имущество”. 

3.2.2.  „Срок в календарни дни за изплащане на застрахователното 

обезщетение“ 

(Ф 2), максимален брой точки 10 (десет), календарните дни за изплащане на 

застрахователното обезщетение за застраховка „Имущество”. 

Методика за оценяване:    

 а) За техническата част  

а1) Показателят Т 1  се изчислява по формула, както следва:  

             брой предложени от участника допълнително покрити рискове                       

П 1  = ----------------------------------------------------------------------------------- х 30  

             максимален брой допълнително покрити рискове от участника  

2)   За финансовата част  

ОФ = Ф 1 + Ф 2,  където  

        б1) Показател Ф 1  се изчислява по следната формула: 

 

 Минимален размер на предложените застрахователни  премии. 

Ф 1 = ----------------------------------------------------------------------------------- х 60  

          Размер на предложените застрахователни  премии от конкретния 

участник. 

 

 Минималния сбор от дните за изплащане на застрахователните 

обезщетения. 

Ф 2 = ----------------------------------------------------------------------------------- х 10  

            Сбора от дните за изплащане на застрахователните обезщетения 

предложени от съответния участник. 

 Ф = Ф 1 + Ф 2 



Комплексната  оценка  (КО)  за  всяка  оферта  се  образува като сума от 

точките от показателите.  

КО 3 = Т + Ф 

4. Застраховка  „Групова злополука” на  91 /деветдесет и един/  служители по 

трудово или служебно правоотношение на Община Вършец при  

застрахователна  сума  5000  лева,  “Трудова  злополука”  на  1  служител, 

съответно със застрахователна сума 48 835.78 лева /четиридесет и осем хиляди 

осемстотин тридесет и пет лева и седемдесет и осем ст./ и “Злополука” на 

членовете на доброволното сформирование с предварително определена 

застрахователна премия от 50 лева на застраховано лице.   

4.1. Техническа част – 30 % (тридесет процента) тежест – Допълнителни 

покрити рискове,  за  които  Възложителят  не  дължи  допълнителна  премия  –  

30  %  (тридесет процента) тежест (Т 1 ), максимален брой точки 30 (тридесет) – 

Т ;   

4.2.  Финансова  част  –  70  %  (седемдесет процента)  тежест  и  следните 

критерии:  

4.2.1 „Обща застрахователна премия” – 60 % (шестдесет процента) тежест  

(Ф 1), максимален брой точки 60 (шестдесет), включително сбора от сумите на 

общата застрахователна  премия  за  Застраховки „Групова злополука“, Трудова 

злополука“ и „Злополука“. 

4.2.2.  „Срок в календарни дни за изплащане на застрахователното 

обезщетение“ 

(Ф 2), максимален брой точки 10 (десет), включително сбора от дните за 

изплащане на застрахователното обезщетение за Застраховки „Групова 

злополука“, Трудова злополука“ и „Злополука“. 

Методика за оценяване:    

а) За техническата част  

а1) Показателят Т 1  се изчислява по формула, както следва:  

             брой предложени от участника допълнително покрити рискове                       

П 1  = ----------------------------------------------------------------------------------- х 30  

             максимален брой допълнително покрити рискове от участника  

2)   За финансовата част  

ОФ = Ф 1 + Ф 2,  където  



        б1) Показател Ф 1  се изчислява по следната формула: 

 

 Минимален размер на предложените застрахователни  премии. 

Ф 1 = ----------------------------------------------------------------------------------- х 60  

          Размер на предложените застрахователни  премии от конкретния 

участник. 

 

 Минималния сбор от дните за изплащане на застрахователните 

обезщетения. 

Ф 2 = ----------------------------------------------------------------------------------- х 10  

            Сбора от дните за изплащане на застрахователните обезщетения 

предложени от съответния участник. 

 Ф = Ф 1 + Ф 2 

Комплексната  оценка  (КО)  за  всяка  оферта  се  образува като сума от 

точките от показателите.  

КО 4 = Т + Ф 

5.  ЗАСТРАХОВКА НА „ТРАЙНИ НАСЪЖДЕНИЯ /НЕПЛОДОДАВАЩИ/ 

- ГОРСКИ КУЛТУРИ“  

      Показатели за оценка:  

5.1. Техническа част – 30 % (тридесет процента) тежест – Допълнителни 

покрити рискове,  за  които  Възложителят  не  дължи  допълнителна  премия  –  

30  %  (тридесет процента) тежест (Т 1 ), максимален брой точки 30 (тридесет) – 

Т ;   

5.2.  Финансова  част  –  70  %  (седемдесет процента)  тежест  и  следните 

критерии:  

5.2.1 „Застрахователна премия” – 60 % (шестдесет процента) тежест  

(Ф 1), максимален брой точки 60 (шестдесет) застрахователна премия  за 

застраховка „Трайни насъждения/неплододаващи/ - горски култури“  

5.2.2.  „Срок в календарни дни за изплащане на застрахователното 

обезщетение“ 



(Ф 2), максимален брой точки 10 (десет), календарните дни за изплащане на 

застрахователното обезщетение за застраховка „Трайни насъждения 

/неплододаващи/ - горски култури“.  

Методика за оценяване:    

 а) За техническата част  

а1) Показателят Т 1  се изчислява по формула, както следва:  

             брой предложени от участника допълнително покрити рискове                       

П 1  = ----------------------------------------------------------------------------------- х 30  

             максимален брой допълнително покрити рискове от участника  

2)   За финансовата част  

ОФ = Ф 1 + Ф 2,  където  

        б1) Показател Ф 1  се изчислява по следната формула: 

 

 Минимален размер на предложените застрахователни  премии. 

Ф 1 = ----------------------------------------------------------------------------------- х 60  

          Размер на предложените застрахователни  премии от конкретния 

участник. 

 

 Минималния сбор от дните за изплащане на застрахователните 

обезщетения. 

Ф 2 = ----------------------------------------------------------------------------------- х 10  

            Сбора от дните за изплащане на застрахователните обезщетения 

предложени от съответния участник. 

 Ф = Ф 1 + Ф 2 

Комплексната  оценка  (КО)  за  всяка  оферта  се  образува като сума от 

точките от показателите.  

КО 5 = Т + Ф 

 6.  ЗАСТРАХОВКА НА „РЕХАБИЛИТИРАНА  ОБЩИНСКА ПЪТНА 

МРЕЖА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ“ 



      Показатели за оценка:  

6.1. Техническа част – 30 % (тридесет процента) тежест – Допълнителни 

покрити рискове,  за  които  Възложителят  не  дължи  допълнителна  премия  –  

30  %  (тридесет процента) тежест (Т 1 ), максимален брой точки 30 (тридесет) – 

Т ;   

6.2.  Финансова  част  –  70  %  (седемдесет процента)  тежест  и  следните 

критерии:  

6.2.1 „Застрахователна премия” – 60 % (шестдесет процента) тежест  

(Ф 1), максимален брой точки 60 (шестдесет) застрахователна премия  за 

застраховка „Имущество“. 

6.2.2.  „Срок в календарни дни за изплащане на застрахователното 

обезщетение“ 

(Ф 2), максимален брой точки 10 (десет), календарните дни за изплащане на 

застрахователното обезщетение за застраховка „Имущество“.  

Методика за оценяване:    

 а) За техническата част  

а1) Показателят Т 1  се изчислява по формула, както следва:  

             брой предложени от участника допълнително покрити рискове                       

П 1  = ----------------------------------------------------------------------------------- х 30  

             максимален брой допълнително покрити рискове от участника  

2)   За финансовата част  

ОФ = Ф 1 + Ф 2,  където  

        б1) Показател Ф 1  се изчислява по следната формула: 

 

 Минимален размер на предложените застрахователни  премии. 

Ф 1 = ----------------------------------------------------------------------------------- х 60  

          Размер на предложените застрахователни  премии от конкретния 

участник. 

 



 Минималния сбор от дните за изплащане на застрахователните 

обезщетения. 

Ф 2 = ----------------------------------------------------------------------------------- х 10  

            Сбора от дните за изплащане на застрахователните обезщетения 

предложени от съответния участник. 

 Ф = Ф 1 + Ф 2 

Комплексната  оценка  (КО)  за  всяка  оферта  се  образува като сума от 

точките от показателите.  

КО 6 = Т + Ф 

7.  ЗАСТРАХОВКА НА „СПОРТНА ЗАЛА – СГРАДА,  СЪОРЪЖЕНИЯ И 

ОБОРУДВАНЕ“ 

      Показатели за оценка:  

7.1. Техническа част – 30 % (тридесет процента) тежест – Допълнителни 

покрити рискове,  за  които  Възложителят  не  дължи  допълнителна  премия  –  

30  %  (тридесет процента) тежест (Т 1 ), максимален брой точки 30 (тридесет) – 

Т ;   

7.2.  Финансова  част  –  70  %  (седемдесет процента)  тежест  и  следните 

критерии:  

7.2.1 „Застрахователна премия” – 60 % (шестдесет процента) тежест  

(Ф 1), максимален брой точки 60 (шестдесет) застрахователна премия  за 

застраховка „Имущество“. 

7.2.2.  „Срок в календарни дни за изплащане на застрахователното 

обезщетение“ 

(Ф 2), максимален брой точки 10 (десет), календарните дни за изплащане на 

застрахователното обезщетение за застраховка „Имущество“.  

Методика за оценяване:    

 а) За техническата част  

а1) Показателят Т 1  се изчислява по формула, както следва:  

             брой предложени от участника допълнително покрити рискове                       

П 1  = ----------------------------------------------------------------------------------- х 30  

             максимален брой допълнително покрити рискове от участника  



2)   За финансовата част  

ОФ = Ф 1 + Ф 2,  където  

        б1) Показател Ф 1  се изчислява по следната формула: 

 

 Минимален размер на предложените застрахователни  премии. 

Ф 1 = ----------------------------------------------------------------------------------- х 60  

          Размер на предложените застрахователни  премии от конкретния 

участник. 

 

 Минималния сбор от дните за изплащане на застрахователните 

обезщетения. 

Ф 2 = ----------------------------------------------------------------------------------- х 10  

            Сбора от дните за изплащане на застрахователните обезщетения 

предложени от съответния участник. 

 Ф = Ф 1 + Ф 2 

Комплексната  оценка  (КО)  за  всяка  оферта  се  образува като сума от 

точките от показателите.  

КО 7 = Т + Ф 

8.  ЗАСТРАХОВКА НА „РЕХАБИЛИТИРАНА ВИК МРЕЖА НА 

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ“. 

      Показатели за оценка:  

8.1. Техническа част – 30 % (тридесет процента) тежест – Допълнителни 

покрити рискове,  за  които  Възложителят  не  дължи  допълнителна  премия  –  

30  %  (тридесет процента) тежест (Т 1 ), максимален брой точки 30 (тридесет) – 

Т ;   

8.2.  Финансова  част  –  70  %  (седемдесет процента)  тежест  и  следните 

критерии:  

8.2.1 „Застрахователна премия” – 60 % (шестдесет процента) тежест  

(Ф 1), максимален брой точки 60 (шестдесет) застрахователна премия  за 

застраховка „Имущество“. 



8.2.2.  „Срок в календарни дни за изплащане на застрахователното 

обезщетение“ 

(Ф 2), максимален брой точки 10 (десет), календарните дни за изплащане на 

застрахователното обезщетение за застраховка „Имущество“.  

Методика за оценяване:    

 а) За техническата част  

а1) Показателят Т 1  се изчислява по формула, както следва:  

             брой предложени от участника допълнително покрити рискове                       

П 1  = ----------------------------------------------------------------------------------- х 30  

             максимален брой допълнително покрити рискове от участника  

2)   За финансовата част  

ОФ = Ф 1 + Ф 2,  където  

        б1) Показател Ф 1  се изчислява по следната формула: 

 

 Минимален размер на предложените застрахователни  премии. 

Ф 1 = ----------------------------------------------------------------------------------- х 60  

          Размер на предложените застрахователни  премии от конкретния 

участник. 

 

 Минималния сбор от дните за изплащане на застрахователните 

обезщетения. 

Ф 2 = ----------------------------------------------------------------------------------- х 10  

            Сбора от дните за изплащане на застрахователните обезщетения 

предложени от съответния участник. 

 Ф = Ф 1 + Ф 2 

Комплексната  оценка  (КО)  за  всяка  оферта  се  образува като сума от 

точките от показателите.  

КО 8 = Т + Ф 



9.  ЗАСТРАХОВКА НА „ПОСТАВЯЕМИ ОБЕКТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И 

ОБОРУДВАНЕ НА ЕКО-ПЪТЕКА“. 

      Показатели за оценка:  

9.1. Техническа част – 30 % (тридесет процента) тежест – Допълнителни 

покрити рискове,  за  които  Възложителят  не  дължи  допълнителна  премия  –  

30  %  (тридесет процента) тежест (Т 1 ), максимален брой точки 30 (тридесет) – 

Т ;   

9.2.  Финансова  част  –  70  %  (седемдесет процента)  тежест  и  следните 

критерии:  

9.2.1 „Застрахователна премия” – 60 % (шестдесет процента) тежест  

(Ф 1), максимален брой точки 60 (шестдесет) застрахователна премия  за 

застраховка „Имущество“. 

9.2.2.  „Срок в календарни дни за изплащане на застрахователното 

обезщетение“ 

(Ф 2), максимален брой точки 10 (десет), календарните дни за изплащане на 

застрахователното обезщетение за застраховка „Имущество“.  

Методика за оценяване:    

 а) За техническата част  

а1) Показателят Т 1  се изчислява по формула, както следва:  

             брой предложени от участника допълнително покрити рискове                       

П 1  = ----------------------------------------------------------------------------------- х 30  

             максимален брой допълнително покрити рискове от участника  

2)   За финансовата част  

ОФ = Ф 1 + Ф 2,  където  

        б1) Показател Ф 1  се изчислява по следната формула: 

 

 Минимален размер на предложените застрахователни  премии. 

Ф 1 = ----------------------------------------------------------------------------------- х 60  

          Размер на предложените застрахователни  премии от конкретния 

участник. 



 

 Минималния сбор от дните за изплащане на застрахователните 

обезщетения. 

Ф 2 = ----------------------------------------------------------------------------------- х 10  

            Сбора от дните за изплащане на застрахователните обезщетения 

предложени от съответния участник. 

 Ф = Ф 1 + Ф 2 

Комплексната  оценка  (КО)  за  всяка  оферта  се  образува като сума от 

точките от показателите.  

КО 9 = Т + Ф 

10.  ЗАСТРАХОВКА НА „ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ“ собственост на 

община Вършец. 

      Показатели за оценка:  

10.1. Техническа част – 30 % (тридесет процента) тежест – Допълнителни 

покрити рискове,  за  които  Възложителят  не  дължи  допълнителна  премия  –  

30  %  (тридесет процента) тежест (Т 1 ), максимален брой точки 30 (тридесет) – 

Т ;   

10.2.  Финансова  част  –  70  %  (седемдесет процента)  тежест  и  следните 

критерии:  

10.2.1 „Застрахователна премия” – 60 % (шестдесет процента) тежест  

(Ф 1), максимален брой точки 60 (шестдесет) застрахователна премия  за 

застраховка „Имущество“. 

10.2.2.  „Срок в календарни дни за изплащане на застрахователното 

обезщетение“ 

(Ф 2), максимален брой точки 10 (десет), календарните дни за изплащане на 

застрахователното обезщетение за застраховка „Имущество“.  

Методика за оценяване:    

 а) За техническата част  

а1) Показателят Т 1  се изчислява по формула, както следва:  

             брой предложени от участника допълнително покрити рискове                       

П 1  = ----------------------------------------------------------------------------------- х 30  



             максимален брой допълнително покрити рискове от участника  

2)   За финансовата част  

ОФ = Ф 1 + Ф 2,  където  

        б1) Показател Ф 1  се изчислява по следната формула: 

 

 Минимален размер на предложените застрахователни  премии. 

Ф 1 = ----------------------------------------------------------------------------------- х 60  

          Размер на предложените застрахователни  премии от конкретния 

участник. 

 

 Минималния сбор от дните за изплащане на застрахователните 

обезщетения. 

Ф 2 = ----------------------------------------------------------------------------------- х 10  

            Сбора от дните за изплащане на застрахователните обезщетения 

предложени от съответния участник. 

 Ф = Ф 1 + Ф 2 

Комплексната  оценка  (КО)  за  всяка  оферта  се  образува като сума от 

точките от показателите.  

КО 10 = Т + Ф 

 

       Общата комплексна оценка на всяка оферта се изчислява по 

формулата: 

         КО = (КО 1+ КО 2+ КО 3+ КО 4+ КО 5+ КО 6 + КО 7+ КО 8+ КО 9+ КО 10) : 10 

       Максимален брой точки, които може да получи една оферта – 100 т. 

       Комисията класира участниците в процедурата по получения от тях брой 

точки.  

VI.  ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

Във  връзка  с  провеждането  на  обществената  поръчка  и  подготовката  на  

офертите  от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите 



указания, се прилагат Закона за обществените поръчки и документацията за 

участие в процедурата.   

 Допълнителни сведения по обхвата на поръчката може да се получат от Антон 

Тошев – Директор на дирекция „Специализирана администрация“ и Красимира 

Тачева - Директор на Дирекция „Обща администрация“ при Общинска 

администрация - Вършец тел. 09527/2222.  
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