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I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 
1. Обектът на обществената поръчка е предоставяне на застрахователни 

услуги 
2. Предметът на обществената поръчка е застраховане на контингентите 

от БА през 2020 г. – 2022 г., по обособени позиции, както следва: 
 
Обособена позиция № 1 : Застраховане на личния състав, автомобилна 

техника и имущества на контингентите от БА участващи в задгранична операция 
в Косово, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА командировани за 
изпълнение на задачи в горепосоченият район през 2020 г. – 2022 г. 

Застрахователният договор се сключва без поименен списък на личен състав, 
автомобилна техника и имущества на формированията. Застраховането ще се 
осъществява по конкретни заявки на Възложителя в зависимост от неговите 
нужди в момента на застраховането, за което на застрахователя се подава 
конкретна информация за параметри на съответната/те застраховка/ки.  Видове 
застраховки, подлежащи на заявяване са както следва : 

 
• " Злополука и медицински разходи" 
• "Каско валидно в чужбина" 
• "Пожар и природни бедствия" 
• "Щети  на имущество"  
• "Зелена карта"  
• "Карго" 

Обем на поръчка:  
• 2020 г. – 25 военнослужещи. 
• 2021 г. – 25 военнослужещи. 
• 2022 г. - 25 военнослужещи. 
• 4 единици автомобилна техника. 

 
Обособена позиция № 2 : Застраховане на личния състав, автомобилна 

техника и имущества на контингентите от БА участващи в задгранична операция 
в Босна и Херцеговина, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА 
командировани за изпълнение на задачи в горепосоченият район през 2020 г. – 
2022 г. 

Застрахователният договор се сключва без поименен списък на личен състав, 
автомобилна техника и имущества на формированията. Застраховането ще се 
осъществява по конкретни заявки на Възложителя в зависимост от неговите 
нужди в момента на застраховането, за което на застрахователя се подава 
конкретна информация за параметри на съответната/те застраховка/ки. Видове 
застраховки, подлежащи на заявяване са както следва : 

• " Злополука и медицински разходи" 
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• "Каско валидно в чужбина" 
• "Пожар и природни бедствия" 
• "Щети  на имущество" 
• "Зелена карта"  
• "Карго" 

Обем на поръчка:  
• 2020 г. – 11 военнослужещи. 
• 2021 г. – 11 военнослужещи. 
• 2022 г. - 11 военнослужещи. 
• 1 единица автомобилнатехника. 

 
Обособена позиция № 3: Застраховане на личния състав, автомобилна 

техника и имущества на контингентите от БА участващи в задгранична операция 
в Афганистан, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА командировани 
за изпълнение на задачи в горепосоченият район и екипажите на военно-
транспортни самолети на ВВС изпълняващи полети от и до страните в зоната на 
операциите през 2020 г. – 2022 г. 

 Застрахователният договор се сключва без поименен списък на личен състав, 
автомобилна техника и имущества на формированията. Застраховането ще се 
осъществява по конкретни заявки на Възложителя в зависимост от неговите 
нужди в момента на застраховането, за което на застрахователя се подава 
конкретна информация за параметри на съответната/те застраховка/ки. Видове 
застраховки, подлежащи на заявяване са както следва : 

• " Злополука и медицински разходи" 
• "Каско валидно в чужбина" 
• "Пожар и природни бедствия" 
• "Щети  на имущество"  
•  „Гражданска отговорност за причинени имуществени и неимуществени 

вреди на трети лица с моторни превозни средства,  нанесени извън 
територията на Р. България в страни извън международното 
споразумение „Зелена карта”    

• "Карго" 
 

Обем на поръчка:  
• 2020 г. – 180 военнослужещи. 
• 2021 г. – 160 военнослужещи. 
• 2022 г. - 160 военнослужещи. 
• 2 единици автомобилна техника  

 
Подробни изисквания на възложителя към горепосочените застраховки са 

описани в Спецификация за услуга № СС94.1530.13 - приложение към 
документацията. 

Всички контингенти от БА участват в операциите на ротационен принцип. 
Продължителността на една мисия е до 6 месеца. Срокът на пребиваването на 
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военнослужещи и цивилни лица от МО и БА командировани за изпълнение на 
задачи в районите на мисиите са с различна продължителност. На отделните 
етапи през годините бройките на застрахованите лица може да бъдат увеличени. 

3. Правно основание. 
Чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 20, ал. 1, т. 2; буква „б“, чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 24 и 

чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

4. Вид на процедурата. 
Открита процедура. 

5. Срок за изпълнение на поръчката.  
Застрахователните услуги се изпълняват в периода от 01.01.2020 г.  до датата 

на прекратяване на съответната операция, но не по-късно от 31.12.2022 г.  

6. Място на изпълнение на попъчката. 
Застрахователните документи се издават в Р. България и важат за  

териториите на съответните операции. 

7. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката 
Прогнозна стойност на поръчката e 720 000 лв. без данък върху 

застрахователната премия, в това число за: 
• Първа обособена позиция:  90 000 (деветдесет хиляди) лева. 

 
• Втора обособена позиция:  30 000 (тридесет хиляди) лева. 

 
• Трета обособена позиция:  600 000 (шестстотин хиляди) лева. 
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II. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 
 

1. Условия и изисквания към начина на плащане: 
Начинът на плащане по договори за изпълнение на застрахователните 

услуги са съгласно клаузите в проекти на договори - Приложения №№ 9 - 9.2 от 
настоящата документация: Плащането на застрахователната премия за издадените 
от застрахователя полици се извършва еднократно по банков път чрез платежно 
нареждане, в български лева, в срок до 30 (тридесет) дни след представяне от 
страната на застрахователя надлежно оформен платежен документ 
(сметка/фактура). В платежния документ се посочва и размера на данъка върху 
застрахователната премия, съгласно закона за данъка върху застрахователните 
премии (обн. ДВ, бр.86 от 02.11.2010 г. в сила от 01.01.2011 г.).   

При подписване на договор за изпълнение на предмета на настоящата 
поръчка, участникът, избран за Изпълнител на съответната обособена 
позиция/позиции трябва да представи гаранция за изпълнение на договора в 
размер, както следва: 

По обособена позиция № 1 - 5 % (пет) от прогнозната стойност на 
обособената позиция – 4500 лв. и срок на валидност не по-малък от 30 (тридесет) 
календарни дни след крайния срок за изпълнение на задълженията по договора, в 
т.ч. и изпълнение на задължения по чл.20 от проекта на договор.  

По обособена позиция № 2 - 5 % (пет) от прогнозната стойност на 
обособената позиция – 1500 лв. и срок на валидност не по-малък от 30 (тридесет) 
календарни дни след крайния срок за изпълнение на задълженията по договора, в 
т.ч. и изпълнение на задължения по чл.20 от проекта на договор.  

По обособена позиция № 3 – 1 % (един) от прогнозната стойност на 
обособената позиция - 6000 лв. и срок на валидност не по-малък от 30 (тридесет) 
календарни дни след крайния срок за изпълнение на задълженията по договора, в 
т.ч. и изпълнение на задължения по чл.20 от проекта на договор.  

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 
изпълнение, която може да бъда както следва: 

Паричен превод по банков път по сметка на: Министерство на отбраната, 
дирекция "Финанси" в Българска Народна Банка, гр. София, пл. „Александър І” № 
1  IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01; 

или 
Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение - оригинал.  
или 
Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността 

на изпълнителя - оригинал.  
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При представяне на гаранция за изпълнение на договора под формата на 
застраховка същата следва да отговаря на следните изисквания: 

1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/ 
анекс, да е в оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на 
Застрахователя, Застрахования (в качеството и на Застраховащ, тъй като 
заплаща застрахователната премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде 
издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на 
оригинали.  

Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната 
полица. 

2. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла 
на чл.12 от Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.). 

3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката 
и заплащане на застрахователната премия са за сметка Застрахования 
(изпълнител по договора за доставка/услуга/строителство).  

4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно 
в пълен размер,като копие от платен документ да се представи на 
Бенифициента. 

5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на 
Изпълнителя по договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен 
да изплати на Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане 
(подписано и подпечатано) за плащане сума, в рамките на застрахователната 
сума в застрахователната полица.  

Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо 
надлежно Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, 
удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) 
не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора за 
доставка/услуга/строителство, независимо от евентуални възражения на 
изпълнителя. Искането за плащане от Бенефициента е единственият документ, 
въз основа на който Застрахователят ще изплаща обезщетението.  

Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки 
и лихви и др. уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на 
Бенефициента към Изпълнителя.  

6. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на 
договора за доставка/услуга/строителство, може да се редуцира размерът на 
застрахователната сума, посочен в застрахователната полица. Редуцирането 
може да се извърши в застрахователната полица само след писмено подписано и 
подпечатано уведомление от Министерство на отбраната към застрахователя.  

7. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за 
доставка/услуга/строителство е длъжен да представи добавък/анекс към 
застрахователната полица, в който да е точно и ясно записано, че с 
добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на застрахователното 
покритие и всички останали условия по застрахователната полица остават 
непроменени. При представяне на нова застрахователна полица, същата следва 
да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната застрахователна 
полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват.  
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8. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се 
допуска. 

9. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и 
Бенефициента да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на 
такива в други документи. 

10. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на 
покритието по дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на 
най-ранното от следните обстоятелства: 

10.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на 
издадените към нея добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива); 

10.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от 
Бенефициента на Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до 
Застрахователя. 

11. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на 
сключения с Министерство на отбраната договор за доставка/ услуга/ 
строителство и всички други необходими документи свързани с него, с 
изключение на тези, които съдържат класифицирана информация или друга 
информация, която е защитена със закон. 

12. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента 
преди приемане на застрахователната полица като гаранция за изпълнение. 

13. Застрахователните полици по застраховката, която обезпечава 
изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя се връщат на 
застрахователната компания, която ги е издала в срок до 30 (тридесет) дни 
след приключване изпълнението на задълженията по договора.  

2. Когато гаранциите за изпълнение са под форма на банкова гаранция, 
изискването е всяка банкова гаранция да бъде безусловна и неотменима, като 
текстът й се съгласува предварително с Възложителя. 

3. Когато гаранцията за изпълнение е под форма на застрахователна полица, 
изискването е плащането по всяка от нея да бъде безусловно, като текстът й се 
съгласува предварително с Възложителя. 

4. Банковите гаранции/ застрахователните полици служат за обезпечаване 
на точното и своевременно изпълнение на задълженията на Изпълнителя по 
договора. 

5. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора, 
съгласно условията, посочени в договора на изпълнение на поръчката. 
Възложителят има право да приспадне от гаранцията дължимите неустойки 
вследствие лошо или забавено изпълнения на задълженията по договора. 

6. Върху посочените гаранции Възложителят не дължи лихви за периода, 
през който средствата законно са престояли при него. 

7. Възложителят отстранява от участие в процедурата всеки участник, за 
когото са налице основания за отстраняване, както следва: 
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7.1. По чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. Отсъствието на тези 

обстоятелства, както и описание на предприетите мерки за надеждност /когато е 
приложимо за участника/се декларира в част трета от eЕЕДОП. Участникът за 
когото са налице основанията по чл.54, ал.1 и по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП има право 
да предприеме мерки за доказване на надежност съгласно чл.56, ал.1 от ЗОП.  
Като доказателства за надеждността на участника се представят документите по 
чл.45, ал.2 от ППЗОП.  

7.2. По чл. 107 от ЗОП. 
7.3. По чл.3, т.8 във връзка с чл.5, ал.1, т.3 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС). В случай, че процедурата е приключила 
със сключен договор с такова лице,последиците са съгласно чл.5, ал.1, т.3, буква 
"б" и ал.2 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Тези обстоятелства се декларират в част 
трета, раздел "Г" от еЕЕДОП. 

7.4. По  чл.327 б от Закона за отбраната и въоръжените сили на Р България 
(ЗОВСРБ) и при липса на декларация по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ . 

Отсъствието на обстоятелствата по чл.327 б от ЗОВСРБ се декларира в част 
трета, раздел "Г" от еЕЕДОП, а за отсъствието на обстоятелствата по чл.327, ал.1 
от ЗОВСРБ се представя декларация към офертата.  

В част трета, раздел "Г" от еЕЕДОП се декларира отсъствието на 
обстоятелства по чл.101, ал.11 от ЗОП. 

7.5.  При липса на подадена декларация по чл.59, ал.1, т.3 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари. 

7.6. При наличие на обстоятелствата по чл.69 от ЗПКОНПИ. 
Посоченото обстоятелство се декларира в част трета, раздел „Г“ от 

еЕЕДОП. 
 

 

 



10 
 

III. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА, ИЗГОТВЯНЕ И 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА 

 
Възложителят обявява на интернет страницата на Министерството на 

отбраната (профила на купувача http://pp.mod.bg) Решението за откриване на 
процедурата, Обявлението за обществената поръчка и настоящата Документация 
за участие. 

1. Общи условия за участие в процедурата: 
1.1. За допускане до участие в процедурата, всеки участник трябва да 

отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. 
В обявената открита процедура може да участва всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и 
всяка друго образование което отговаря на изискванията, предвидени в Закона за 
обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП и в другите 
нормативни актове, приложими към предмета на обществената поръчка, както и 
на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация за 
участие. 

1.2. В настоящата процедура не може да участва и ще бъде отстранен 
участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, чл.55, ал.1, т.1 от 
ЗОП. Тези обстоятелства се удостоверяват чрез представяне (деклариране) в 
единен европейски документ за обществени поръчки в електронен формат 
(еЕЕДОП). Когато за участник е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 от 
ЗОП или посочените от възложителя основания по чл.55, ал.1,т.1 от ЗОП и преди 
подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по 
чл.56 от ЗОП, тези мерки се описват в еЕЕДОП. 

1.3. Участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички 
настъпили промени в обстоятелствата по т.1.2 в 3-дневен срок от настъпването 
им. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника 
данни в представената оферта. Обменът на информация ще се извършва по 
пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за 
електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези 
средства по избор на Възложителя на български език. 

1.4. До класиране в процедурата се допуска само оферта, отговаряща в 
пълен обем на всички обявени от Възложителя условия и изисквания, посочени в 
документацията. 

1.5. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на 
професионална дейност – Притежаване на валидно разрешение за извършване на 
застрахователна дейност по предмета на настоящата поръчка  издадено от 
компетентен орган, съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховането. 
Участникът посочва информация  за притежаване на  горепосочения документ в 
еЕЕДОП (част четвърта "Критерии за подбор", раздел А – годност). Участникът, 
определен за изпълнител на поръчката, следва да представи на възложителя този 
документ преди сключване на договора, съгласно чл.112, ал.1 от ЗОП. 
Документът може да бъде изискан и при условия на чл.67, ал.5 от ЗОП. 

http://pp.mod.bg/
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982763
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982763
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982765
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982767
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1.6. Икономически и финансови изисквания към участниците - 
Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на 
участниците. 

1.7. Възложителят поставя изисквания за технически и професионални 
способности по чл.63, ал.1, т.1,буква „б“ от ЗОП. За доказване на техническите и 
професионалните способности участникът следва да е изпълнил дейности с 
предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три 
години от датата на подаване на офертата. Поставеното  изискване се доказва  с 
документи по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП - списък  на услугите, които са идентични 
или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга 
(референции, публични регистри,удостоверения и др.) по преценка на участника и 
които участникът, определен за изпълнител представя преди сключване на 
договор за обществената поръчка. При подаване на оферта участниците 
декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват част IV, 
раздел В,) от еЕЕДОП. Под "сходен предмет" се разбира "застрахователни 
услуги".  

Минимално изискване:  
Участникът следва да е изпълнил поне три застрахователни услуги, общо 

през изискуемия период, като задължително да има услуга за застраховане със 
застраховка „Злополука и медицински разходи“ и застраховане на ППС със 
застраховки „Каско“ или „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, 
независимо дали участва за едната, двете или всички обособени позиции. 
Участникът следва общо да е изпълнил застрахователни услуги по застраховане 
на не по-малко от 30 (тридесет) лица и не по-малко от 10 бр. МПС/ППС. 
Документите може да бъдат изискани и при условия на чл.67, ал.5 от ЗОП. 

1.8.  Участниците посочват в офертата подизпълнителите вида и дела от 
поръчката който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този 
случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите 
задължения.  

• Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може 
да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, 
възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в 
съответствие с клаузите на договора. 

• Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го 
предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

• Към искането  (посочено в горната точка) изпълнителят предоставя 
становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като 
недължими. 

• Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане 
е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 
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• Независимо от възможността за използване на подизпълнители 
отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на 
изпълнителя. 

• Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на 
договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени 
едновременно следните условия: 

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 
процедурата; 

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение 
на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява. 

• при замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 
възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички 
документи, които доказват изпълнението на условията по б. „а“ и б. „б“, в срок до 
три дни от неговото скрючване. 

2. Срок на валидност на офертите: 
Офертите следва да бъдат със срок на валидност – 4 месеца от датата, която 

е посочена за дата на получаване на офертата, посочен в Обявлението за 
обществената поръчка.  

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участникът е 
обвързан с условията на представената от него оферта. Възложителят може да 
поиска писмено (чрез писмо или факс) от класирания участник да удължи срока 
на валидност на офертата си, при спазване изискванията на чл.35 а, ал.3 от 
ППЗОП. 

3. Указания за подготовка на офертата: 
3.1. При изготвяне на офертите за участие, участникът да се придържа 

точно към изискванията на ЗОП, ППЗОП и тези, посочени от Възложителя, както 
са формулирани в решението за откриване на процедурата за възлагане на 
обществената поръчка, обявлението за обществена поръчка, настоящата 
документация за участие и да бъдат оформени по приложените към 
документацията образци и съгласно указанията в настоящата документация.  

3.2. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в 
процедурата може да промени, допълни или да изтегли офертата си. 

3.3. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има 
право да представи само една оферта за една или повече самостоятелно обособени 
позиции. Не се допускат варианти.  

3.4. Всеки документ се подписва и подпечатва от представляващия 
дружеството или от надлежно упълномощено лице да представлява съответния 
участник. 

3.5. Документите, свързани с участието в процедурата се представят на 
хартиен носител в запечатана непрозрачна опаковка, съгласно чл.47, ал.2, ал.3 и 
ал.9 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) от участника или надлежно 
упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка на адрес: Министерство на отбраната, дирекция 
„Отбранителна аквициция“. Гр. София, 1080, ул. Иван Вазов № 12, ет.5. 



13 
 

 
  Върху плика участникът изписва: наименование на участника, 

включително участници в обединението (ако е приложимо), адрес за  
 

кореспонденция, телефон, по възможност - факс, ел. адрес, наименование на 
поръчката и обособени позиции, за които се подават документите. 

3.6. В Общата опаковка по т. 3.5 трябва да се съдържат документи, както 
следва: 

• Поставят се документите и информацията, изисквани от 
Възложителя, отнасящи се до личното състояние, критериите за подбор и 
техническото предложение на участника, съобразно посочените изисквания на 
настоящата документация (чл.39, ал.2 и 3, т.1 от ППЗОП). 

• Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри за обособена позиция № ... ” на ……. (името на участника) за ….. 
(предмет на обществената поръчка), който съдържа ценовото предложение на 
участника, съгласно посочените изисквания на настоящата документация (чл.39, 
ал.3, т.2 от ППЗОП). 

• Съгласно чл.47, ал.9 от ППЗОП, когато участник подава оферта за 
повече от една обособена позиция, общата опаковка по т.3.5 за всяка от 
позициите трябва да се представи поотделно комплектувани документи 
(поставени в отделни надписани папки или по друг начин, със съответното 
словесно означение, което недвусмислено показва за коя обособена позиция се 
отнасят), отнасящи се до техническото предложение на участника и отделни 
непрозрачни пликове с надпис  „Предлагани ценови параметри“ за обособена 
позиция №………. от (името на участника) за ….. (предмет на обществената 
поръчка). 

3.7. При приемане на офертата върху плика ще се отбележат поредния 
номер, датата и часа на получаването и данните ще се запишат във входящ 
регистър, за което на приносителя ще се издаде документ. 

3.8. Не се приемат оферти за участие в процедурата и се връщат незабавно 
на участниците оферти, представени след изтичане на крайния срок или в 
незапечатана опаковка или с нарушена цялост. Тези обстоятелства се записват във 
входящия регистър. 

3.9. Участниците задължително обявяват в офертата си ще ползват или не 
подизпълнител по поръчката. 

3.10. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде 
подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. В 
процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 
лице може да участва само в едно обединение. 

3.11. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в 
процедурата. 

3.12. Всички разходи по изготвянето и представянето на офертата са за 
сметка на съответния участник. 
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3.13. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. Ако 
в нея са включени документи, референции и/или сертификати на чужд език, 
същите трябва да са придружени и с превод на български език.  

3.14. Офертите трябва да се представят в Дирекция „Отбранителна 
аквизиция“ на адрес: гр. София - 1080, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5. 

4.Указания за представяне и съдържание на офертата: 
4.1. Документите в общата опаковка се представят съгласно изискванията на 

чл.47, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.9 от ППЗОП и съобразно указанията, дадени в 
настоящата документация. Същите следва да отговарят на изискванията на ЗОП и 
ППЗОП. 

4.2. Документите свързани с участието в процедурата се изготвят по 
приложените в настоящата документация образци. 

4.3. Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни 
юридически лица представят съответните еквивалентни документи, съгласно 
изискванията на ЗОП, издадени от компетентен орган в държавата, в която са 
установени и в превод. Физическите лица, участници в процедурата или 
включени в състава на обединения, представят копие на документ за самоличност. 
Ако тези физически лица са чуждестранни граждани документът се представя и в  
превод.  

Общата опаковка по т.3.5. включва (трябва да съдържа) документи: 
4.3.1. Отнасящи се до личното състояние, критериите за подбор, оферта и 

ценово предложение и опис на представените документи, както следва: 

• Списък на представените документи, подписан от участника – съгласно 
образеца Приложение № 1 от настоящата документация. 

Единен европейски документ за обществени поръчки – съгласно указания на 
Възложителя, посочени в т. 5 от Раздел III „Указания за участие в 
процедурата, Изготвяне и представяне на оферта“ от настоящата 
документация и в съответствие с изискванията на чл.67 от ЗОП, чл.41 от ППЗОП 
и условията на възложителя. Когато участник в процедурата е обединение, което 
не е юридическо лице, приложението се попълва за всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението.  
Критериите за подбор са еднакви за всички обособени позиции. 
Доказателства и информацията за съответствието с тях се декларира 
еднократно в еЕЕДОП и се отнася за всички обособени позиции. 

• Декларация по чл.327, ал.1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България (ЗОВСРБ) – съгласно образеца Приложение № 3  от 
настоящата документация. Декларацията се подписва от лицето/та, което/които 
управлява/т и представлява/т участника. 

• Да притежава  валидно разрешение за извършване на застрахователна 
дейност по предмета на настоящата поръчка  издадено от компетентен орган, 
съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховането. 
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•  Участникът посочва горепосочената информация в еЕЕДОП (част 

четвърта "Критерии за подбор", раздел А - годност). Участникът, определен за 
изпълнител на поръчката следва да представи на възложителя този документ 
преди сключване на договора, съгласно чл.112, ал.1 от ЗОП. Документът може да 
бъде изискан и при условия на чл.67, ал.5 от ЗОП. 

• Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на 
пари. 
 

4.3.2. Оферта, която включва: 

Техническо предложение, съдържащо 

• Декларация за осигуряване на застрахователно покритие – съгласно 
образеца  Приложение № 4-4.2 от настоящата документация. 

 
• Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията 

на възложителя, посочени в Спецификация за услуга № СС94.1530.13  (в свободна 
форма), към което да бъде приложено Приложението към Предложение за 
изпълнение на съответна обособена позиция - съгласно образци Приложение 
№№ 5-5.2 от настоящата документация. 
 

• Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри за обособена позиция №….” на ……. (името на участника) за ….. 
(предмет на обществената поръчка). Поставя се ценовото предложение на 
участника, съгласно Приложения №№ 6-6.2 от настоящата документация и 
съгласно условията и забележки в тях. 

 
 Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в 
опаковката по ал. 2 за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани 
документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и отделни непрозрачни пликове с надпис 
"Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията, за която се отнасят.  
 

Участниците, чиито оферти не отговарят на изискванията на Закона за 
обществените поръчки и настоящата документация за участие, ще се отстраняват 
от участие и ценовото им предложение няма да се разглежда. 

5. Указания за подготовка на ЕЕДОП в електронен вид (еЕЕДОП) : 
Участниците в настоящата процедура трябва да подадат ЕЕДОП в 

електронен вид. За тази цел на профила на купувача на МО на линк: 
http://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-063, който директно води до документацията на 
настоящата поръчка, където е предоставен ЕЕДОП в ДВА формата - XML, PDF. 



16 
 

Попълване на еЕЕДОП се извършва чрез информационната система за 
попълване и повторно използване на ЕЕДОП. Информационната система за 
ЕЕДОП е безплатна и може да се достъпи чрез Портала за обществени поръчки 
(www.eop.bg), както и директно на интернет адрес https://espd.eop.bg/espd-
web/filter?lang=bg. 

При попълване на ЕЕДОП следва да се изпълни следното: 
Първо - предоставеният еЕЕДОП във формат XML трябва да се свали от 

сайта на Възложителя на устройството (персонален компютър) на 
заинтересованото лице. 

Второ – Заинтересованото лице влиза в системата за електронно попълване 
на ЕЕДОП на  интернет адрес https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg, при което 
се отваря следният прозорец (фиг. 1). 

Фиг. 1 

 
 

Трето – На въпрос „Вие сте?“ се избира опция „Икономически оператор“.  
След маркиране на бутона „Икономически оператор“, Системата дава 

възможност за избор на три варианта – „Заредите файл ЕЕДОП“, „Обедините два 
ЕЕДОП“ и „Въведете отговор“. Трябва да се избери вариант „Заредите файл 
ЕЕДОП“ (фиг. 2).  

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
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Фиг.2 

 
След като се маркира горепосоченият бутон излиза прозорец „Качете искане 

за ЕЕДОП“, кликва се върху прозореца „Browse“, след което се избира от 
устройството на заинтересованото лице, сваленият от него ЕЕДОП във формат 
XML (фиг. 3). 

Фиг.3 

 
След избиране на бутон „Напред“ се зареждане готовия за попълване 

ЕЕДОП. Следва се електронния образец като се попълват раздели: 
1. Процедура; 
2. Изключване; 
3.Подбор; 
4. Край. 
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След попълването на всички раздели се избира опцията „Преглед“ (фиг. 4). 
фиг. 4. 

 
 

Четвърто – След завършване на попълването, системата дава възможност 
ЕЕДОП да се съхрани в два формата: XML или PDF, като се запаметява на 
устройството на потребителя и в двата формата (фиг. 5). 

фиг. 5 

 

Пето – PDF файла се подписва с електронен подпис от всички лица, които 
имат задължение да подпишат еЕЕДОП. 

Шесто – Получения от горните действия файл – еЕЕДОП се прилага на 
подходящ електронен носител (CD, DVD, CD-R, DVD-R, USB, линк и др.), който 
се поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата. 
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Участниците в настоящата процедура трябва да подадат ЕЕДОП в 
електронен вид. За тази цел на профила на купувача на МО на линк: 
http://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-063, който директно води до документацията на 
настоящата поръчка, където е предоставен ЕЕДОП в ДВА формата - XML, PDF. 

 
5.1. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията 

за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на 
единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП). В него се 
представя съответната информация, изискана от възложителя и се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

5.2. Когато участникът е посочил, че  ще използва подизпълнители, за всяко 
от тези лица се представя отделен  еЕЕДОП, съдържащ информация по т.5.1. 

5.3. В  еЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които 
се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния 
орган, които съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да 
представя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 

5.4. Когато за участник е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 от 
ЗОП или посочените от възложителя основания по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП и преди 
подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по 
чл.56 от ЗОП, тези мерки се описват в  еЕЕДОП. 

5.5. Възложителят може да изисква от участника по всяко време след 
отварянето на офертата да представят всички или част от документите, чрез които 
се доказва информацията, посочена в  еЕЕДОП, когато това е необходимо за 
законосъобразното провеждане на процедурата. 

5.6. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят 
изисква от участника, определен за изпълнител да представи актуални документи, 
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 
съответствието с поставените критерии за подбор, както и останалите документи 
по чл.112, ал.1 от ЗОП. При наличие на обстоятелствата по чл.66, ал.2 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари, преди сключването на договор за обществена 
поръчка, участникът, определен за изпълнител следва да представи и Декларация 
по чл.66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари –  (Приложения № 
10 и 11 от настоящата документация). Документите се представят и за 
подизпълнителите, ако има такива. 

Документите удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване 
от процедурата: 

1. За обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП – свидетелство за съдимост; 
2. За обстоятелството по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП – удостоверение от органите 

по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и 
участника; 
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3. За обстоятелства по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП – удостоверение от органите 
на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“; 

4. Участникът, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП и 
посочените от възложителя обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, има право да 
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За 
тази цел участникът може да докаже, че: 

• е погасил задълженията си по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП, включително 
начислените лихви и/или глоби, или че те са разсрочени, отсрочени или 
обезпечени; 

• е платил или е в процес на изплащане на дължимото обезпечение за 
всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или 
нарушение. 

• е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно 
съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 
технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 
престъпления или нарушения. 

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните 
документи: 

1. По отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП – 
документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който 
да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното 
отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или са посочени дати за 
окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане 
на дължимото обезщетение; 

2. По отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.3 от ЗОП –документ от 
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 
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IV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ПРОЦЕДУРАТА, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА 
ОФЕРТИТЕ 
 

1. Критерий за оценка на офертите 

1.1. По обособена позиция № 1: Застраховане на личния състав, 
автомобилна техника и имущества на контингентите от БА участващи в 
задгранична операция в Косово, военнослужещи и цивилни служители от МО и 
БА командировани за изпълнение на задачи в горепосоченият район през 2020 г.  

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-
изгодната оферта, която се определя въз основа на критерий – най-ниска цена, 
която представлява сбор от ценови показатели, както следва: 

К1 – предлагана застрахователна премия (в лв.) едно лице за един ден за 
застраховка „Злополука и медицински разходи“ за едно лице за един ден с тежест 
70 %; 

К2 –  предлагана застрахователна премия за 100 лв. застрахователна 
стойност за 1 ден за застраховка „Каско“ с тежест 30%. 

 
Начинът на изчисление по всеки показател: 

 
                              Мин. предложената премия за застраховка „Злополука и      
                           медицински разходи” за 1 лице за 1 ден  
       К1 =         ………………………………………………..……………………………….x 70% 
                               Предложената от участника премия за застраховка 
       „Злополука и медицински разходи” за 1 лице за 1 ден 
 
 
                                             Мин. Предложената премия за застраховка „Каско“ 
К2= ……………………………………………………………………………………............... х 30% 
                   Предложената  от участника застрахователна премия за застраховка „Каско“                     
 
      
                                                     К общо =  K1 + K2 
 

1.2. По обособена позиция № 2: Застраховане на личния състав, 
автомобилна техника и имущества на контингентите от БА участващи в 
задгранична операция в Босна и Херцеговина, военнослужещи и цивилни 
служители от МО и БА командировани за изпълнение на задачи в горепосоченият 
район през 2020 г. – 2022 г.  

 
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-

изгодната оферта, която се определя въз основа на критерий – най-ниска цена, 
която представлява сбор от ценови показатели, както следва: 
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К1 – предлагана застрахователна премия (в лв.) за едно лице за един ден за 
застраховка „Злополука и медицински разходи“ за едно лице за един ден с тежест 
75 %; 

К2 –  предлагана застрахователна премия за 100 лв. застрахователна 
стойност за 1 ден за застраховка „Каско“ с тежест 25%. 

 
Начинът на изчисление по всеки показател: 

 
                              Мин. предложената премия за застраховка „Злополука и      
                           медицински разходи” за 1 лице за 1 ден  
       К1 =         …………………………………………..………… …………………….x 75% 
                               Предложената от участника премия за застраховка 
       „Злополука и медицински разходи” за 1 лице за 1 ден 
 
 
                                             Мин. Предложената премия за застраховка „Каско“ 
К2= ……………………………………………………………………………………............... х 25% 
                   Предложената  от участника застрахователна премия за застраховка „Каско“   
                                                      

К общо =  K1 + K2 
 
1.3. По обособена позиция № 3: Застраховане на личния състав, 

автомобилна техника и имущества на контингентите от БА участващи в 
задгранична операция в Афганистан, военнослужещи и цивилни служители от 
МО и БА командировани за изпълнение на задачи в горепосоченият район и 
екипажите на военно-транспортни самолети на ВВС изпълняващи полети от и 
до страните в зоната на операциите през 2020 г. – 2022 г.  

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-
изгодната оферта, която се определя въз основа на критерий – най-ниска цена, 
която представлява сбор от ценови показатели, както следва: 

К1 - предлагана застрахователна премия (в лв.) за едно лице за един ден за 
застраховка “Злополука и медицински разходи” за едно лице за един ден с тежест 
70 %; 

К2 – предлагана застрахователна премия (в лв.) за 100 лв. застрахователна 
стойност за 1 ден за застраховка „Каско“ за 100 лв. застрахователна стойност за 1 
ден с тежест 30 %; 

 
Начинът на изчисление по всеки показател: 

 
Мин. предложената застрахователна премия за застраховка  

„Злополука и медицински  разходи” за 1 лице за 1 ден 
       К1. =         ………………………………………..………… ………………………….... x 70% 
                               Предложената от участника застрахователна премия за застраховка  
                             „Злополука и медицински разходи” за 1 лице за 1 ден 
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Мин. предложената застрахователна премия за застраховка „Каско“ за 100 лв.  
застрахователна стойност за 1 ден 

       К2   =    …………………………………………………………………………………….. х 30 % 
предложената от участника застрахователна премия за застраховка „Каско“ за 100 лв. 

застрахователна стойност за 1 ден 
 

                                                 
К общо =  K1 + K2 

 
2. Провеждане на процедурата, разглеждане, оценяване и класиране на 

офертите 

2.1. Отваряне на получените оферти е публично и протича по реда на чл. 54, 
ал. 3-5 от ППЗОП. 

2.2. Офертите се разглеждат, оценяват и класират по отделно за всяка 
самостоятелна обособена позиция, съгласно посочения критерий за възлагане от 
комисия, назначена със заповед на Възложителя по реда на чл. 51 от ППЗОП, във 
връзка с чл. 103 от ЗОП. 

2.3. Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 
грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по чл. 54, ал. 7 от 
ППЗОП и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в 
профила на купувача. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола 
участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 
информация, могат да представят на комисията нов еЕЕДОП и/или други 
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 
След изтичане на горепосочения срок комисията проверява съответствието на 
документите (за всяка обособена позиция), включително допълнително 
представените, с изискванията за подбор, поставени от Възложителя. Комисията 
не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, 
че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.  

2.4. Комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача:  
 http://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-063 по-късно от два работни дни преди датата на 
отваряне на ценовите предложения датата, часа и мястото на отварянето. На 
отварянето на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ (за всяка 
обособена позиция) могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. 
Комисията отваря плика (за всяка обособена позиция) с предложената цена само 
на участниците, чиито оферти отговарят в пълен обем на всички предварително 
обявени от Възложителя условия и изисквания, посочени в документацията. 

http://web.apis.bg/p.php?i=2785875#p29453764
http://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-0
http://web.apis.bg/p.php?i=2785875#p29453783
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Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите 
показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява. 

2.5. Комисията класира участниците по степента на съответствие на 
офертите с предварително обявените от Възложителя условия като прилага 
обявената в документацията методика за оценка на офертите.  

На първо място за обособени позиции № 1, 2 и № 3 се класира участникът 
получил най-висока комплексна оценка съгласно методиката за оценка на 
офертите. 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с 
предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, 
преценени в следния ред: 
 

• По-ниска предложена застрахователна премия за застраховка 
„Злополука и медицински разходи“. 

• По-ниска предложена застрахователна премия за застраховка „Каско“. 
2.6. Възложителят изпраща решението за избор на изпълнител в тридневен 

срок от издаването му. 
2.7. Участниците могат да се запознаят с протокола от дейността на 

комисията, който се публикува на профила на купувача на Интернет страницата 
на Министерството на отбраната в деня на изпращане на решението. 

Информацията относно датата и часа на публичното отваряне на офертите е 
съгласно т. IV.2.7 от Обявлението за обществената поръчка, което се публикува в 
електронната  страница на Министерството на отбраната профила на купувача 
 http://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-063  

При необходимост от допълнителна информация относно датата и часа на 
отваряне на ценовите предложения на участниците, същата ще бъде публикувана 
в електронната страница на Министерството на отбраната в профила на купувача 
http://pp.mod/bg/MO-DOA-2019-063  

  
Възложителят сключва договор по образци - Приложения №№ 7-7.2 от 

настоящата документация с участника определен за изпълнител по всяка 
самостоятелно обособена позиция. 

Документация за участие в процедурата не се закупува. Възложителят 
предоставя пълен електронен достъп до документацията за участие в 
откритата процедура на следния адрес:   http://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-063  
(профил на купувача).  

 
Краен срок за представяне на офертите – до 17:30 часа на деня посочен в 

т.IV. 2.2 от Обявлението за обществената поръчка. След този срок оферти няма да 
се приемат от Възложителя. 

 
 

http://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-0
http://pp.mod/bg/MO-DOA-2019-0
http://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-0
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               VI. ПРИЛОЖЕНИЯ (ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ) 
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                                                                                                        Приложение № 1 
                                                                                                                                                         

С П И С Ъ К 
на документите, съдържащи се в офертата  

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  
с предмет: Застраховане на контингентите от БА през 2020 г. – 2022 г. 

 
 

за Обособена позиция № ……………………………………………………….  
(изписва се номера и името на обособената позиция, за която участникът подава оферта), 

 

№ Съдържание 

Вид и 
количество на 
документите 

/оригинал, копие, 
заверено копие/ 

   
   
   
   
   
   
   

 
Дата:  ________/ _________ / ______ 

Наименование на участника:  __________________________ 

Име и фамилия:        __________________________ 

Длъжност: __________________________ 

Подпис и печат: __________________________ 
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Приложение №2 
 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 
 
 

(Приложен отделно) 
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Приложение № 3 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл.327, ал.1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България (ЗОВСРБ) 
 

Долуподписаният/ата: __________________________________________, 
(име, презиме, фамилия) 

ЕГН_________________, адрес: _________________________________________ 
(постоянен адрес) 

гражданство ______________, притежаващ/а лична карта № __________, издадена 
на ____________ от МВР-гр. ___________, адрес _________________, 

(дата на издаване)  (място на издаване)  (постоянен адрес) 
в качеството ми на _________________, в ________________________________, 

(длъжност) (наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ) 
със седалище __________________________________________________, адрес на 
управление: _________________________________________________, тел./ факс 
_____________, вписано в търговския регистър при _______________ съд по ф.д. 
№ ___________ /_________ г. БУЛСТАТ/ЕИК __________________ 
 

1. Декларирам, че капиталът на представляваното от мен юридическо 
лице/едноличен търговец, в размер ______________________________________ 
има следния произход: ________________________________________________ . 

2. Декларирам, че действителен собственик на капитала на горепосоченото 
юридическо лице/едноличен търговец са следните лица:  

2. 1. __________________________________________________________ 
(име, презиме, фамилия/фирма) 

ЕГН/ЕИК________________ 
Постоянен адрес/ Седалище и адрес на управление___________________ 
Гражданство ______________ Документ за самоличност ______________ 

 

2.2. ___________________________________________________________ 
(име, презиме, фамилия/фирма) 

ЕГН/ЕИК________________ 
Постоянен адрес/ Седалище и адрес на управление___________________ 
Гражданство ______________ Документ за самоличност ______________ 
и други. 
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. 
 

гр.: …………………….….    ДЕКЛАРАТОР: 
дата: ………………..…….    (име, фамилия и подпис, печат) 
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Приложение № 4 

 

Д Е К Л А РАЦ И Я 

за осигуряване на застрахователно покритие 

 

От _________________________________ с ЕГН ____________,  с 
постоянен адрес в гр. ___________, настоящ адрес в гр.___________, община 
_________, ул. __________ с лична карта № ____________, издадена на _________ 
от ________________, управител (член на управителния съвет, член на Съвета на 
директорите) ____________________ (посочва се длъжността) на 
___________________________________________________, участник в процедура 
за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 1 с предмет:  

Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущества на 
контингентите от БА участващи в задгранична операция в Косово, 
военнослужещи и цивилни служители от МО и БА командировани за изпълнение 
на задачи в горепосоченият район през 2020 г. – 2022 г. 
  

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 В случай, че представляваното от мен дружество, бъде определено за 
изпълнител и сключи договор за  „Застраховане на личния състав, автомобилна 
техника и имущества на контингентите от БА участващи в задгранична операция 
в Косово, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА командировани за 
изпълнение на задачи в горепосоченият район през 2020 г. – 2022 г.”, то се 
ангажира да изпълнява задълженията си пред Министерство на отбраната и трети 
лица, в съответствие с направеното предложение за участие в процедурата и 
Решението за обявяване на класирането на участниците и участника, определен за 
изпълнител от Възложителя и клаузите на проекто–договора, считано за периода 
от 00.00 ч. на 01.01.2020 г. до датата на сключване на договора и плащане на 
съответната застрахователна премия  

 
 

       Декларатор: ____________________ 

(дата на подписване) 

Забележка 

 Декларацията се подписва задължително от управляващия и представляващия участника по регистрация. Когато 
управителните органи на участника са колективни, декларацията се попълва от всички лица от управителните 
органи на участника, а в случай, че членове са юридически лица – от техния представител в съответния 
управителен орган. 
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Приложение № 4.1 
 

Д Е К Л А РАЦ И Я 

за осигуряване на застрахователно покритие 

 

От _________________________________ с ЕГН ____________,  с 
постоянен адрес в гр. ___________, настоящ адрес в гр.___________, община 
_________, ул. __________ с лична карта № ____________, издадена на _________ 
от ________________, управител (член на управителния съвет, член на Съвета на 
директорите) ____________________ (посочва се длъжността) на 
___________________________________________________, участник в процедура 
за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 2 с предмет: 

 Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущества на 
контингентите от БА участващи в задгранична операция в Босна и Херцеговина, 
военнослужещи и цивилни служители от МО и БА командировани за изпълнение 
на задачи в горепосоченият район през 2017 г. – 2019 г. 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 В случай, че представляваното от мен дружество, бъде определено за 
изпълнител и сключи договор за  застраховане на личния състав, автомобилна 
техника и имущества на контингентите от БА участващи в задгранична операция 
в Босна и Херцеговина, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА 
командировани за изпълнение на задачи в горепосоченият район през 2020 г. – 
2022 г., то се ангажира да изпълнява задълженията си пред Министерство на 
отбраната и трети лица, в съответствие с направеното предложение за участие в 
процедурата и Решението за обявяване на класирането на участниците и 
участника, определен за изпълнител от Възложителя и клаузите на проекто–
договора, считано за периода от 00.00 ч. на 01.01.2020 г. до датата на сключване 
на договора и плащане на съответната застрахователна премия  

 
 

       Декларатор: ____________________ 

(дата на подписване) 

Забележка 

 Декларацията се подписва задължително от управляващия и представляващия участника по 
регистрация. Когато управителните органи на участника са колективни, декларацията се попълва от 
всички лица от управителните органи на участника, а в случай, че членове са юридически лица – от 
техния представител в съответния управи 
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Приложение № 4.2 
 

Д Е К Л А РАЦ И Я 

за осигуряване на застрахователно покритие 

От _________________________________ с ЕГН ____________,  с 
постоянен адрес в гр. ___________, настоящ адрес в гр.___________, община 
_________, ул. __________ с лична карта № ____________, издадена на _________ 
от ________________, управител (член на управителния съвет, член на Съвета на 
директорите) ____________________ (посочва се длъжността) на 
___________________________________________________, участник в процедура 
за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 3 с предмет: 

 Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущества на 
контингентите от БА участващи в задгранична операция в Афганистан, 
военнослужещи и цивилни служители от МО и БА командировани за изпълнение 
на задачи в горепосоченият район и екипажите на военно-транспортни 
самолети на ВВС изпълняващи полети от и до страните в зоната на операциите 
през 2020 г. – 2022 г.. 

 
Д Е К Л А Р И Р А М: 

 В случай, че представляваното от мен дружество, бъде определено за 
изпълнител и сключи договор за  застраховане на личния състав, автомобилна 
техника и имущества на контингентите от БА участващи в задгранична операция 
в Афганистан, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА командировани 
за изпълнение на задачи в горепосоченият район и екипажите на военно-
транспортни самолети на ВВС изпълняващи полети от и до страните в зоната на 
операциите през 2020 г. – 2022 г., то се ангажира да изпълнява задълженията си 
пред Министерство на отбраната и трети лица, в съответствие с направеното 
предложение за участие в процедурата и Решението за обявяване на класирането 
на участниците и участника, определен за изпълнител от Възложителя и клаузите 
на проекто–договора, считано за периода от 00.00 ч. на 01.01.2020 г. до датата на 
сключване на договора и плащане на съответната застрахователна премия  

 
 

       Декларатор: ____________________ 

(дата на подписване) 

Забележка 

 Декларацията се подписва задължително от управляващия и представляващия участника по 
регистрация. Когато управителните органи на участника са колективни, декларацията се попълва от 
всички лица от управителните органи на участника, а в случай, че членове са юридически лица – от 
техния представител в съответния управителен орган. 
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     Приложение № 5 
    

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

............................................................................................................................................................... 
                                 
                                                                          /участник/ 

 
Обособена позиция № 1 : Застраховане на личния състав, автомобилна техника и 

имущества на контингентите от БА участващи в задгранична операция в Косово, 
военнослужещи и цивилни служители от МО и БА командировани за изпълнение на задачи в 
горепосоченият район през 2020 г. – 2022 г. 
   
1. Обезщетение при временна загуба на нетрудоспособност вследствие на злополука и/или 
акутно заболяване до 40 дни :……………………………..лв. 
2. Обезщетение при временна загуба на нетрудоспособност вследствие на злополука и/или 
акутно заболяване над 40 дни :……………………………..лв. 
3. Медицински разноски за всяко едно лице вследствие на злополука и/ или акутно заболяване и 
за репатриране вследствие на злополука и/или акутно заболяване до 
……………………………..лв. 
4. Срок за подаване на информация за настъпило застрахователно събитие: 
4.1. Застраховка „Злополука и медицински разходи“-……… работни дни, от датата на 
получаване на информация за настъпило такова от Командването на БА на територията на 
операцията. 
4.2. Застраховка „Каско, валидно в чужбина“ -……………..работни дни, от датата на 
получаване на информация за настъпило такова от Командването на БА на територията на 
операцията. 
4.3. Застраховка „Зелена карта“ - ……………..работни дни, от датата на получаване на 
информация за настъпило такова от Командването на БА на територията на операцията. 
4.4. Застраховки „Щети на имущество“ и „Пожар и природни бедствия“ --……………..работни 
дни, от датата на получаване на информация за настъпило такова от Командването на БА на 
територията на операцията. 
4.5. Застраховка „Карго“ - ……………работни дни, от датата на поручаване на информация за 
настъпило такова от Командването на БА на територията на операцията. 
 
5. Срок за изплащане на застрахователни обезщетения в дни: 

Вид застраховка срок 

Злополука и медицински разходи”  

Каско, валидно за чужбина  

Карго”  

”Щети на имущество”  

”Пожар и природни бедствия”  

 „Зелена карта”  
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5. Участие в положителния финансов резултат при квота на щетите от 0%  до 40%, както 

следва: 

                  Вид застраховка  Участие в пол. фин. 

резултат , % 

Административни 

разходи, % 

”Злополука и медицински разходи”   

”Каско, валидно за чужбина”   

 „Карго”   

”Щети на имущество”   

”Пожар и природни бедствия”   

„Зелена карта”   

 

Забележка: 
• Положителният финансов резултат се определя като разлика между внесената нето-

премия и изплатените обезщетения през застрахователния период. 
• Нето премия е равна на начислената премия намалена с % административни разходи, 

включващи и разходи за презастраховане, ако такова е налице. 
• Участие на участника в положителния финансов резултат – връщане на определен  % от 

положителния финансов резултата, ако нето-квота на щетите по застраховката не 
превишава 40%. 

• Нето квота на щетите се изчислява като отношение между изплатените и висящите 
обезщетения и внесената нето премия в %.  

• Участникът посочва само една стойност на % участие в положителния финансов резултат, 
валидна при обем на щетите в границите от 0 % до 40%.  

• Не се допуска посочването на различни стойности на  %, съответстващи на  различни 
обеми щети в границите от 0 до 40 % .  

• Участниците изрично да посочат размера на административни разходи, в % ; 
 
 

6. Срок за изпълнение на поръчката: от 01.01.2020 г. до датата на прекратяване на 
операцията, но не по-късно от 31.12.2022 г. 
 

                                                       
 

        Име/длъжност 
Дата                (подпис/печат) 
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Приложение № 5.1 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  
............................................................................................................................................................... 
                                                                           /участник/ 

 
Обособена позиция № 2: Застраховане на личния състав, автомобилна техника и 

имущества на контингентите от БА участващи в задгранична операция в Босна и Херцеговина, 
военнослужещи и цивилни служители от МО и БА командировани за изпълнение на задачи в 
горепосоченият район през 2020 г. – 2022 г. 

 
   
1. Обезщетение при временна загуба на нетрудоспособност вследствие на злополука и/или 
акутно заболяване до 40 дни :……………………………..лв. 
2. Обезщетение при временна загуба на нетрудоспособност вследствие на злополука и/или 
акутно заболяване над 40 дни :……………………………..лв.  
3. Медицински разноски за всяко едно лице вследствие на злополука и/ или акутно заболяване и 
за репатриране вследствие на злополука и/или акутно заболяване до 
……………………………..лв. 
4. Срок за подаване на информация за настъпило застрахователно събитие: 
4.1. Застраховка „Злополука и медицински разходи“-……… работни дни, от датата на 
получаване на информация за настъпило такова от Командването на БА на територията на 
операцията 
4.2. Застраховка „Каско, валидно в чужбина“ -……………..работни дни, от датата на 
получаване на информация за настъпило такова от Командването на БА на територията на 
операцията 
4.3. Застраховка „Зелена карта“ - ……………..работни дни, от датата на получаване на 
информация за настъпило такова от Командването на БА на територията на операцията 
4.4. Застраховки „Щети на имущество“ и „Пожар и природни бедствия“ --……………..работни 
дни, от датата на получаване на информация за настъпило такова от Командването на БА на 
територията на операцията 
4.5. Застраховка „Карго“ - ……………работни дни, от датата на поручаване на информация за 
настъпило такова от Командването на БА на територията на операцията. 
 
5. Срок за изплащане на застрахователни обезщетения в дни: 

Вид застраховка срок 

Злополука и медицински разходи”  

Каско, валидно за чужбина  

Карго”  

”Щети на имущество”  

”Пожар и природни бедствия”  

 „Зелена карта”  
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6. Участие в положителния финансов резултат при квота на щетите от 0%  до 40%, както 

следва: 

                  Вид застраховка  Участие в пол. фин. 
резултат , % 

Административни 
разходи, % 

”Злополука и медицински разходи”   

”Каско, валидно за чужбина”   

 „Карго”   

”Щети на имущество”   

”Пожар и природни бедствия”   

„Зелена карта”   

 

Забележка: 
• Положителният финансов резултат се определя като разлика между внесената нето-

премия и изплатените обезщетения през застрахователния период. 
• Нето премия е равна на начислената премия намалена с % административни разходи, 

включващи и разходи за презастраховане, ако такова е налице. 
• Участие на участника в положителния финансов резултат – връщане на определен  % от 

положителния финансов резултата, ако нето-квота на щетите по застраховката не 
превишава 40%. 

• Нето квота на щетите се изчислява като отношение между изплатените и висящите 
обезщетения и внесената нето премия в %.  

• Участникът посочва само една стойност на % участие в положителния финансов резултат, 
валидна при обем на щетите в границите от 0 % до 40%.  

• Не се допуска посочването на различни стойности на  %, съответстващи на  различни 
обеми щети в границите от 0 до 40 % .  

• Участниците изрично да посочат размера на административни разходи, в % ; 
 
 

6. Срок за изпълнение на поръчката: Срок за изпълнение на поръчката: от 01.01.2020 г. 
до датата на прекратяване на операцията, но не по-късно от 31.12.2022 г. 
 

 
 

 
 

 
         Име/длъжност 

Дата                (подпис/печат) 
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Приложение № 5.2 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

............................................................................................................................................................... 
                                                                           /участник/ 
 

Обособена позиция № 1 : Застраховане на личния състав, автомобилна техника и 
имущества на контингентите от БА участващи в задгранична операция в Афганистан, 
военнослужещи и цивилни служители от МО и БА командировани за изпълнение на задачи в 
горепосоченият район и екипажите на военно-транспортни самолети на ВВС изпълняващи 
полети от и до страните в зоната на операциите през 2020 г. – 2022 г. 
1. Обезщетение при временна загуба на нетрудоспособност вследствие на злополука и/или 
акутно заболяване до 40 дни :……………………………..лв. 
2. Обезщетение при временна загуба на нетрудоспособност вследствие на злополука и/или 
акутно заболяване над 40 дни :……………………………..лв. 
3. Медицински разноски за всяко едно лице вследствие на злополука и/ или акутно заболяване и 
за репатриране вследствие на злополука и/или акутно заболяване до 
……………………………..лв. 
4. Срок за подаване на информация за настъпило застрахователно събитие: 
4.1. Застраховка „Злополука и медицински разходи“-……… работни дни, от датата на 
получаване на информация за настъпило такова от Командването на БА на територията на 
операцията 
4.2. Застраховка „Каско, валидно в чужбина“ -……………..работни дни, от датата на 
получаване на информация за настъпило такова от Командването на БА на територията на 
операцията 
4.3. Застраховка “Гражданска отговорност за причинени имуществени и неимуществени вреди 
на трети лица с моторни превозни средства, нанесени извън територията на Р.България в страни 
извън международното споразумение „Зелена карта” - ……………..работни дни, от датата на 
получаване на информация за настъпило такова от Командването на БА на територията на 
операцията 
4.4. Застраховки „Щети на имущество“ и „Пожар и природни бедствия“ --……………..работни 
дни, от датата на получаване на информация за настъпило такова от Командването на БА на 
територията на операцията 
4.5. Застраховка „Карго“ - ……………работни дни, от датата на поручаване на информация за 
настъпило такова от Командването на БА на територията на операцията. 
5. Срок за изплащане на застрахователни обезщетения в дни: 

Вид застраховка срок 

Злополука и медицински разходи”  
Каско, валидно за чужбина  
Карго”  
”Щети на имущество”  
”Пожар и природни бедствия”  
 „Зелена карта”  
„Гражданска отговорност за причинени имуществени и 
неимуществени вреди на трети лица с моторни превозни средства,  
нанесени извън територията на Р. България в страни извън 
международното споразумение „Зелена карта” (за Афганистан) 
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6. Участие в положителния финансов резултат при квота на щетите от 0%  до 40%, както 
следва: 
                  Вид застраховка  Участие в пол. 

фин. резултат , % 
Административн
и разходи, % 

”Злополука и медицински разходи”   
”Каско, валидно за чужбина”   
 „Карго”   
”Щети на имущество”   
”Пожар и природни бедствия”   
„Зелена карта”   
„Гражданска отговорност за причинени 
имуществени и неимуществени вреди на трети лица 
с моторни превозни средства,  нанесени извън 
територията на Р. България в страни извън 
международното споразумение „Зелена карта”  

  

 
Забележка: 

• Положителният финансов резултат се определя като разлика между внесената нето-
премия и изплатените обезщетения през застрахователния период. 

• Нето премия е равна на начислената премия намалена с % административни разходи, 
включващи и разходи за презастраховане, ако такова е налице. 

• Участие на участника в положителния финансов резултат – връщане на определен  % от 
положителния финансов резултата, ако нето-квота на щетите по застраховката не 
превишава 40%. 

• Нето квота на щетите се изчислява като отношение между изплатените и висящите 
обезщетения и внесената нето премия в %.  

• Участникът посочва само една стойност на % участие в положителния финансов резултат, 
валидна при обем на щетите в границите от 0 % до 40%.  

• Не се допуска посочването на различни стойности на  %, съответстващи на различни 
обеми щети в границите от 0 до 40 % .  

• Участниците изрично да посочат размера на административни разходи, в % ; 
 
 

3. Срок за изпълнение на поръчката: Срок за изпълнение на поръчката: от 01.01.2020 г. 
до датата на прекратяване на операцията, но не по-късно от 31.12.2022 г. 

 
 

                                                       
         Име/длъжност 

Дата                (подпис/печат) 
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Приложение № 6 

 
 

/В ОТДЕЛЕН ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН  ПЛИК/  
 

 
ДО (наименование и адрес на Възложителя): Министерство на отбраната, 

Главна дирекция „Отбранителна аквизиция“, гр. София, 1080, ул. „Иван Вазов“ № 
12, ет. 5. 
 

ОТ: ........................................................................ (наименование на 
участника) със седалище и адрес на управление: 
......................................................................... регистриран по ф.д. № 
................................ / ................ г. по описа на .................................. съд, ЕИК 
........................................................... . 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
В качеството си на участник в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Застраховане на контингентите на БА през 2020 
г.-2022 г.“, с настоящото Ви представяме нашето Ценово предложение за 
изпълнение на поръчката по 
Обособена позиция № 1 за Застраховане на личния състав, автомобилна 
техника и имущества на контингентите от БА участващи в задгранична 
операция в Косово, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА 
командировани за изпълнение на задачи в горепосоченият район през 2020 г. – 
2022 г., съгласно изискванията на  Спецификация за услуга СС94.1530.13, което 
ще бъде обвързващо за нас в срока на валидност на офертата ни.  

 
Ако бъдем определени за изпълнители, настоящото ценово предложение ще 

остане обвързващо за нас до сключването на договор за изпълнение. 
 

1. Застрахователна премия за 1 лице за 1 ден за застраховка „Злополука и 
медицински разходи”, в лв. : …………………………………..  

 
2. Застрахователна премия за застраховка „Карго” за 1 ден за 100 лв. 

застрахователна стойност, в лв.: 
ж.п.транспорт……………….. 
авт. транспорт. …….............. 
 въздушен транспорт………… 

3. Застрахователна премия за застраховка „Каско” за 1 ден за 100 лв. 
застрахователна стойност МПС/ППС, в лв.:…………………………… 
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4. Застрахователна премия за застраховка „Пожар и природни бедствия” за 1 
ден за 100 лв. застрахователна стойност на имущество, в 
лв.:………………………… 

 
5. Застрахователна премия за застраховка „Щети на имущество” за 1 ден за 100 

лв. застрахователна стойност на имущество, в лв.:………………………………… 
 
6. Застрахователна премия за застраховка „Зелена карта” съответно за 15, 30, 

90, 180 дни и 1 година  за следните типове МПС, в лв.: 
 

Вид МПС 15 дни 30 дни 90 дни 180 дни 1 год. 
Лек автомобил до 1300 см³      
Лек автомобил до 1800 см³      
Лек автомобил до 2500 см³       
Лек автомобил над 2500 см³      
Автобус до 11+1 места      
Автобус до 22+1 места      
Автобус до 35+1 места      
Автобус до 42+1 места      
Автобус до 55+1 места      
Автобус до 147+1 места      
Товарен автомобил до 1,5 т.      
Товарен автомобил до 3,5 т.      
Товарен автомобил до 6 т.      
Товарен автомобил до 10 т.      
Товарен автомобил до 16 т.      
Товарен автомобил над 16т.      
Трактори      
Специализирани военни машини      
Седлови влекач без прикачно устройство      
Прикачно устройство над 1 до 1,5 т. товароносимост      
Прикачно устройство над 1.5 до 3,5 т. 
товароносимост 

     

Прикачно устройство над 3.5 до 6 т. товароносимост      
Прикачно устройство над 6 до 10 т. товароносимост      
Прикачно устройство над 10 до 16 т. товароносимост      
Прикачно устройство над  16 т. товароносимост      
 
 
Всички горепосочените цени са без данъци (съгласно Закона за данъка върху 

застрахователните премии). 
 
(дата)        (име, длъжност) 

                                                                      

………………………………………………..……..…… 

                                                                                     (Подпис, печат) 
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Приложение № 6.1 
 

 
/В ОТДЕЛЕН ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН  ПЛИК/ 

 
 

ДО (наименование и адрес на Възложителя): Министерство на отбраната, 
Главна дирекция „Отбранителна аквизиция“, гр. София, 1080, ул. „Иван Вазов“ № 
12, ет. 5. 
 

ОТ: ........................................................................ (наименование на 
участника) със седалище и адрес на управление: 
......................................................................... регистриран по ф.д. № 
................................ / ................ г. по описа на .................................. съд, ЕИК 
........................................................... . 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
В качеството си на участник в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет„Застраховане на контингентите на БА през 2020 
г. - 2022 г.“, настоящото Ви представяме нашето Ценово предложение за 
изпълнение на поръчката по 

 
 Обособена позиция № 2 за Застраховане на личния състав, автомобилна 

техника и имущества на контингентите от БА участващи в задгранична 
операция  в Босна и Херцеговина, военнослужещи и цивилни служители от МО и 
БА командировани за изпълнение на задачи в горепосоченият район през 2020 г. – 
2022 г., съгласно изискванията на  Спецификация за услуга СС94.1530.13, което 
ще бъде обвързващо за нас в срока на валидност на офертата ни.  

 
Ако бъдем определени за изпълнители, настоящото ценово предложение ще 

остане обвързващо за нас до сключването на договор за изпълнение. 
 
1. Застрахователна премия за 1 лице за 1 ден за застраховка „Злополука и 

медицински разходи”, в лв.:……………………………… 
 
2. Застрахователна премия за застраховка „Карго” за 1 ден за 100 

лв.застрахователна стойност, в лв.: 
ж.п.транспорт……………….. 
авт. транспорт. …………...… 
въздушен транспорт…………. 
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3. Застрахователна премия за застраховка „Каско” за 1 ден за 100 лв. 
застрахователна стойност МПС/ППС, в лв.:……………………… 

4. Застрахователна премия за застраховка „Пожар и природни бедствия” за 1 
ден за 100 лв. застрахователна стойност на имущество, в лв.:……………………. 

5. Застрахователна премия за застраховка „Щети на имущество” за 1 ден за 100 
лв. застрахователна стойност на имущество, в лв.:…………………. 

6. Застрахователна премия за застраховка „Зелена карта” , съответно за 15, 30, 
90, 180 дни и 1 година  за следните типове МПС, в лв.: 

 
Вид МПС 15    дни 30 дни 90 дни 180 дни 1 год. 

Лек автомобил до 1300 см³      
Лек автомобил до 1800 см³      
Лек автомобил до 2500 см³       
Лек автомобил над 2500 см³      
Автобус до 11+1 места      
Автобус до 22+1 места      
Автобус до 35+1 места      
Автобус до 42+1 места      
Автобус до 55+1 места      
Автобус до 147+1 места      
Товарен автомобил до 1,5 т.      
Товарен автомобил до 3,5 т.      
Товарен автомобил до 6 т.      
Товарен автомобил до 10 т.      
Товарен автомобил до 16 т.      
Товарен автомобил над 16т.      
Трактори      
Специализирани военни машини      
Седлови влекач без прикачно устройство      
Прикачно устройство над 1 до 1,5 т. 
товароносимост 

     

Прикачно устройство над 1.5 до 3,5 т. 
товароносимост 

     

Прикачно устройство над 3.5 до 6 т. 
товароносимост 

     

Прикачно устройство над 6 до 10 т. 
товароносимост 

     

Прикачно устройство над 10 до 16 т. 
товароносимост 

     

Прикачно устройство над  16 т. товароносимост      
 

 
Всички горепосочените цени са без данъци (съгласно Закона за данъка върху 

застрахователните премии). 
 

 

(дата)        (име, длъжност) 

                                                                      

………………………………………………..……..…… 

                                                                                     (Подпис, печат) 
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Приложение № 6.2 
 

/В ОТДЕЛЕН ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН  ПЛИК/ 
 
 

ДО (наименование и адрес на Възложителя): Министерство на отбраната, 
Главна дирекция „Отбранителна аквизиция“, гр. София, 1080, ул. „Иван Вазов“ № 
12, ет. 5. 
 

ОТ: ........................................................................ (наименование на 
участника) със седалище и адрес на управление: 
......................................................................... регистриран по ф.д. № 
................................ / ................ г. по описа на .................................. съд, ЕИК 
........................................................... . 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
В качеството си на участник в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Застраховане на контингентите на БА през 2020 
г.-2022 г.“, настоящото Ви представяме нашето Ценово предложение за 
изпълнение на поръчката по 

 
 Обособена позиция № 3 за Застраховане на личния състав, автомобилна 

техника и имущества на контингентите от БА участващи в задгранична 
операция в Афганистан, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА 
командировани за изпълнение на задачи в горепосоченият район и екипажите на 
военно-транспортни самолети на ВВС изпълняващи полети от и до страните в 
зоната на операциите през 2020 г. – 2022 г., съгласно изискванията на  
Спецификация за услуга СС94.1530.13, което ще бъде обвързващо за нас в срока 
на валидност на офертата ни.  

 
Ако бъдем определени за изпълнители, настоящото ценово предложение ще 

остане обвързващо за нас до сключването на договор за изпълнение. 
     

1. Застрахователна премия за 1 лице за 1 ден за застраховка „Злополука и 
медицински разходи”, в лв.:…………………………. 

 
2. Застрахователна премия за застраховка „Карго” за 1 ден за 100 лв. 

застрахователна стойност за въздушен транспорт, лв.…………………… 
 
3. Застрахователна премия за застраховка „Каско” за 1 ден за 100 лв. 

застрахователна стойност МПС/ППС, в лв.:………………….. 
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4. Застрахователна премия за застраховка „Пожар и природни бедствия” за 1 
ден за 100 лв. застрахователна стойност на имущество, в лв.:……………….. 

 
5. Застрахователна премия за застраховка „Щети на имущество” за 1 ден за 

100 лв. застрахователна стойност на имущество, в лв.:…………………… 
 
6. Застрахователна премия за застраховка за застраховка „Гражданска 

отговорност за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица с 
моторни превозни средства,  нанесени извън територията на Р. България в страни 
извън международното споразумение „Зелена карта , съответно за 15, 30, 90, 180 
дни и 1 година   за следните типове МПС, в лв.: 

 
Вид МПС 15  дни 30 дни. 90 дни 180 дни 1 год. 

Лек автомобил до 1300 см³      
Лек автомобил до 1800 см³      
Лек автомобил до 2500 см³       
Лек автомобил над 2500 см³      
Автобус до 11+1 места      
Автобус до 22+1 места      
Автобус до 35+1 места      
Автобус до 42+1 места      
Автобус до 55+1 места      
Автобус до 147+1 места      
Товарен автомобил до 1,5 т.      
Товарен автомобил до 3,5 т.      
Товарен автомобил до 6 т.      
Товарен автомобил до 10 т.      
Товарен автомобил до 16 т.      
Товарен автомобил над 16т.      
Трактори      
Специализирани военни машини      
Седлови влекач без прикачно устройство      
Прикачно устройство над 1 до 1,5 т. товароносимост      
Прикачно устройство над 1.5 до 3,5 т. 
товароносимост 

     

Прикачно устройство над 3.5 до 6 т. товароносимост      
Прикачно устройство над 6 до 10 т. товароносимост      
Прикачно устройство над 10 до 16 т. товароносимост      
Прикачно устройство над  16 т. товароносимост      
 
 
Всички горепосочените цени са без данъци (съгласно Закона за данъка върху 

застрахователните премии). 
 
 

 

(дата)        (име, длъжност) 

………………………………………………..……..…… 

                                                                                    (Подпис, печат) 
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Приложение №7  
 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
 

                                          № УД-15-……………/………......г. 
 

Днес, .................. 20…..г., в гр.София между Министерството на отбраната на Република 
България, гр. София, ул. “Дякон Игнатий” № 3, ЕИК по БУЛСТАТ 000695324, представлявано 
от …………….. …………….. наричано за краткост „ЗАСТРАХОВАН” 
 и  

………… ……….., със седалище и адрес на управление: …………….., ЕИК ……………, 
представлявано от …………………, в качеството на ………….,  наричано за краткост 
ЗАСТРАХОВАТЕЛ, от друга страна, наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 
„Страна“, на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № 
……………. на Възложителя за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 
…………………………………… се сключи този договор  за следното: 

 
 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1. (1.) ЗАСТРАХОВАНИЯТ възлага, а ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ приема да застрахова 

личния състав, имуществото и автомобилната техника на контингентите от БА, участващи в 
задгранична операция в Косово, командировани за изпълнение на задачи свързани с операциите  
в горепосочените райони със следните видове застраховки: “Злополука и медицински разходи” 
за лицата;  “Зелена Карта”, “Каско валидно в чужбина” за автомобилната техника;  “Карго”, 
“Щети на имущество” и “Пожар и природни бедствия” за имуществото. 

 
Правата и задълженията на страните по договора са регламентирани в Общите и специални  

условия за застраховките - Приложение № 1, неразделна част от настоящия 
договор:………………………………………………………………………………………………...    
                    (посочват се съответните документи на застрахователя)  
доколкото те не противоречат на клаузи от настоящия договор и Спецификация за услуга № 
СС94.1530.13. При противоречие между тях се прилагат разпоредбите на настоящия договор. 

 
II. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ 

Чл.2.(1.) Застрахователната премия за застраховка “Злополука и медицински разходи”  за 
едно лице за един ден  е ....... (.......) лв.  

 (2.) Застрахователната премия за 100 (сто) лева застрахователна стойност за 1 ден на 
автомобилната техника за застраховка “Каско валидно в чужбина” е …….. (…….) лева на ден. 

 (3.) Застрахователната премия за 100 (сто) лева застрахователна стойност на 
имуществото за един ден за застраховка “Пожар и природни бедствия”  е …….. (………) лева.  

 (4.) Застрахователната премия за 100 (сто) лева застрахователна стойност на 
имуществото за един ден за застраховка “Щети на имущество”   е ……… (…………….) лева 

 (5.) Застрахователната премия за застраховка “Зелена карта” е съобразена с изискванията 
на Международното споразумение “Зелена карта” и се формира, в зависимост от времетраенето 
на застраховката, вида на автомобилите и лимитите на отговорност, приложими за местните 
застрахователи, съгласно закони, отнасящи се до задължителна застраховка “Гражданска 
отговорност” на собствениците, ползвателите, държателите и водачи на МПС” в посещаваната 
страна, в която е настъпило застрахователно събитие. Конкретната застрахователна премия за 
всеки отделен случай ще се определя съобразно вида на превозното средство и срока на 
застраховката на база на следните тарифи, в лева : 
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Вид МПС 15 дни 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год. 

Лек автомобил до 1300 см³      
Лек автомобил до 1800 см³      
Лек автомобил до 2500 см³       
Лек автомобил над 2500 см³      
Автобус до 11+1 места      
Автобус до 22+1 места      
Автобус до 35+1 места      
Автобус до 42+1 места      
Автобус до 55+1 места      
Автобус до 147+1 места      
Товарен автомобил до 1,5 т.      
Товарен автомобил до 3,5 т.      
Товарен автомобил до 6 т.      
Товарен автомобил до 10 т.      
Товарен автомобил до 16 т.      
Товарен автомобил над 16т.      
Трактори      
Специализирани военни машини      
Седлови влекач без прикачно устройство      
Прикачно устройство над 1 до 1,5 т. товароносимост      
Прикачно устройство над 1.5 до 3,5 т. 
товароносимост 

     

Прикачно устройство над 3.5 до 6 т. товароносимост      
Прикачно устройство над 6 до 10 т. товароносимост      
Прикачно устройство над 10 до 16 т. товароносимост      
Прикачно устройство над  16 т. товароносимост      

 
 (6.). Застрахователната премия за 100 (сто) лева застрахователна стойност за застраховка 

“Карго” за двете  посоки: 
   за автомобилен транспорт е …… (…………….) лева;  
   за ж.п.транспорт е …… (…………) лева; 
   за  въздушен транспорт е …….. (……………) лева. 

Застрахователна премия по ал.6  в една посока е равна на ½ част от премията в две посоки. 
(7.) Застрахователната премия за застраховка „Злополука и медицински разходи” се 

формира от дневната премия за едно лице, броя на лицата  и продължителността на 
застраховката..  

(8.) Застрахователната премия за застраховка „Каско, валидно за чужбина” се формира от 
премията за 100 лв. застрахователна сума на МПС/ППС, общата застрахователна сума на 
съответното МПС/ППС и продължителността на застраховката. 

 (9.) Застрахователната премия за застраховки „Щети на имущество” и „Пожар и природни 
бедствия” се формира от премията за 100 лв. застрахователна стойност на имущество за един 
ден, общата  стойност на имуществото и продължителността на застраховката. 

(10.) Застрахователната премия за Застраховка „Карго” се формира от премията за 100 лв. 
застрахователна стойност на превозваното имущество и общата застрахователна стойност на 
съответното имущество. 

(11.) ЗАСТРАХОВАНИЯ дължи на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ данък в размер на 2%, съгласно 
Закона за данъка върху застрахователните премии.   

 
III. ТЕРИТОРИАЛНА ВАЛИДНОСТ И ВРЕМЕТРАЕНЕ 

Чл.3. Застраховки “Злополука и медицински разходи”, ”Щети на имущество”, “Пожар и 
природни бедствия”, “Каско, валидно за чужбина” са валидни от датата на сключване на 
съответната застраховка за събития настъпили по време на пътуването до и от страната в която 
се провежда операцията, както и за територията на съответната операция; застраховка  
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“Зелена карта” е валидна за всички страни участници на международно споразумение 
“Зелена карта”;  

Чл.4.  (1.) Срок за изпълнение  на настоящия договор е от 00.00 часа на 01.01.2020 г. до 
датата на прекратяване на съответната операция, но не по-късно от 24.00 часа на  31.12.2022 г.  

(2.) Срокът на действие на всяка застрахователна полица за съответното лице/лица  започва 
от датата на отпътуването му/им и/или техника и имущество, и съдържа информация за нейната 
териториална валидност.  

(3.) ЗАСТРАХОВАНИЯТ може да поиска предсрочно прекратяване на застрахователна 
полица/полици, за което уведомява ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по удобен за страните начин.  
Застраховката се прекратява от датата на уведомлението. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ връща 
разликата между цялата премия и премия за използваната част от периода на застраховката, 
изчислена пропорционално на дневна база, намалена с изплатени и дължими обезщетения. 

 
IV.  НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

  Чл.5. Застрахователните премии за застраховки, посочени в чл.1. от настоящия договор се 
изчисляват за всяко отделно лице/лица и/или съответното им имущество и/или  автомобилна 
техника, в съответствие с условията,  посочени в чл.2  от настоящия договор, в лева.  

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ издава застрахователни полици за съответните видове застраховки 
на ЗАСТРАХОВАНИЯ и се изчислява обща застрахователна премия. 

Чл.6 (1.). Плащането на застрахователната премия за издадените от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 
полици се извършва еднократно по банков път чрез платежно нареждане, в български лева, в 
срок до 30 дни след представяне от страната на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ надлежно оформен 
платежен документ (фактура/сметка).  В платежния документ се посочва и размера на данъка 
върху застрахователната премия, съгласно Закона за данъка върху застрахователните премии.  

 
  Плащането се извършва по сметка: …………………………………………….. 
(2.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение, в случай, че 

ще ползва подизпълнител (когато е приложимо).  
(3.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да предостави искане, отправено от 

подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за директно разплащане заедно със становище дали 
оспорва плащанията по искането или част от тях като недължими, в случаите по чл.66, ал.4 от 
ЗОП (когато е приложимо).  

(4) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ искането заедно 
със становището по ал.3 в 15-дневен срок от получаването му.  

(5) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ (когато е 
приложимо).  
       (6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща директно възнаграждение на подизпълнител при наличие на 
обстоятелствата по чл.66, ал.4 от ЗОП и след представяне на следните документи: 

а. Искане от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отправено чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
б. Становище от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дали оспорва плащанията по искането или част от тях 

като недължими; 
в. Документите, посочени в чл. 6, ал.1 (когато е приложимо) 

 
V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАСТРАХОВКИТЕ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ 

Чл.7 (1.) Застраховка “Злополука и медицински разходи” осигурява 24-часова ефективна 
защита на всички застраховани при възникване на застрахователни събития, свързани с живота, 
физическото и психическото здраве на военнослужещи и цивилни служители на МО 
и БА, настъпили в резултат на злополука и/или акутно заболяване при следните 
застрахователни покрития:  
 - смърт вследствие на злополука и/или акутно заболяване; 
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 - трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука и/или акутно заболяване; 
 - временна загуба на трудоспособност вследствие на злополука и/или акутно заболяване 
до 40 дни; 
 - временна загуба на трудоспособност вследствие на злополука и/или акутно заболяване 
над 40 дни; 
 - медицински разходи вследствие злополука и/или акутно заболяване; 
 - репатриране вследствие злополука и/или акутно заболяване. 

 (2.) Застраховка „Злополука и медицински разходи” покрива следните рискове: радиация, 
атомни и ядрени експлозии, замърсяване на околната среда, химически и биологически аварии 
или нападения, слънчев удар, топлинен удар,  остри стомашно-чревни инфекции вследствие на  
хранително отравяне, измръзване. 

(3.) Медицинските разходи вследствие на злополука и/или актутно заболяване за  едно лице  
включват  покритие на следните разходи:  

- транспортиране до  болничното заведение и прием в него; 
- лечение и престой; 
- изследвания, диагностициране и лечение (терапевтично и хирургично); 
- хонорари на медицински персонал; 
- закупени лекарства по предписана от лекар рецепта; 
- медицински прегледи и тестове; 
- спешно зъболечение; 
- репатриране до България или в чужбина; 
- репатриране на тяло в случай на смърт до бившето му местонахождение в България; 
- транспортиране на придружител.   

Чл.8. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ застрахова ЗАСТРАХОВАНИЯ за следните застрахователни 
суми: Застрахователната сума за застраховка “Злополука и медицински разходи” за всяко лице  
е 100 000 (сто хиляди) лева при смърт вследствие на злополука; при трайна загуба на 
трудоспособност вследствие на злополука за едно лице - % равен на процента загубена 
трудоспособност от 100 000 (сто хиляди) лв.,; Медицински разноски за всяко лице вследствие 
злополука и/или акутно заболяване и за репатриране вследствие злополука и/или акутно 
заболяване е до ……. (........) лева.; Застрахователното обезщетение при временна загуба на 
трудоспособност  до 40 дни, за всяко застрахователно събитие за едно лице е ………. (........) 
лева.; Застрахователното обезщетение при временна загуба на трудоспособност над 40 дни, за 
всяко застрахователно събитие, за едно лице е ……… (...........) лева; 

Чл.9 (1.) ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за настъпилото 
застрахователно събитие по застраховка „Злополука и медицински разходи” писмено, като в 
уведомлението си да предостави информация за пострадалото лице/лица и номера на 
застрахователната полица, удостоверяваща наличието на сключена застраховка.  

Срокът на уведомление на застрахователя за настъпване на застрахователното събитие 
е………работни дни, от датата на получаване на информацията за настъпило такова от 
Командването на БА на територията на операцията. Застраховатият следва да уведоми 
застрахователя за настъпило събитие писмено на e-mail адрес…………………… или 
факс………………… 

(2.) ЗАСТРАХОВАНИЯТ доказва наличието на застрахователното събитие с Протокол 
(Акт) и/или друг документ, издаден от Командването на БА на територията на  операцията  или 
друг компетентен орган на територията на операцията. 

(3.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ писмено уведомява ЗАСТРАХОВАНИЯ за номера на щетата на 
застрахователното събитие по застраховка „Злополука и медицински разходи”, като и за всички  
документи, необходими за разглеждане на щетата с оглед последващото изплащане на 
застрахователно обезщетение на пострадалото лице/лица. 
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Чл.10. (1.) Застраховка “Каско, валидно за чужбина” осигурява застрахователно покритие 
на имуществени щети вследствие на настъпването на застрахователно събитие с моторни 
превозни средства (МПС)/пътни превозни средства (ППС), собственост на ЗАСТРАХОВАНИЯ 
на териториите на съответните операции при и по повод изпълнение на всички дейности и 
задачи. 

(2.) Застраховка „Каско, валидно в чужбина” осигурява застрахователна защита срещу 
пълна загуба или частична вреда, съгласно клауза “ВСИЧКИ РИСКОВЕ (пълно Каско)” при 
следните рискове: (посочени в раздел III, т.4.2 от  Спецификация за услуга № С 94.1530.13) 
 (3.) Застраховка „Каско валидно за чужбина” да покрива всички разумно направени 
разноски за спасяване, ограничение и/или намаляване  на щетата на застрахованото МПС/ППС. 

(4.) Застрахователно обезщетение да покрива 100 %  реално извършени разходи, вследствие 
на настъпилото застрахователно събитие срещу представени и надлежно оформени документи. 

(5). Обезщетение за тотална щета по застраховка „Каско” да се определя като действителна 
стойност на МПС/ППС, определена към датата на настъпване на застрахователното събитие 
намалена  с действителната стойност на годните агрегати възли и детайли. Застрахователно 
обезщетение не може да бъде по-малко от 70 на 100  от застрахователната сума на МПС/ППС, 
при условие, че  не са изплатени и не предстои да бъдат изплащани обезщетения по 
предходните застрахователни събития. Когато на увреденото МПС/ППС са изплащани щети, 
обезщетение за тотална щета не може за бъде по малко от 70 на 100 от застрахователната 
стойност, определена като разлика между първоначална застрахователна сума и изплатените 
застрахователни обезщетения.  

(6.) Оценката на застрахователната стойност на МПС/ППС да се определя както следва: 
За нови - по фактурна стойност; 
За употребявани, включени в каталог “Eurotaxshwacke” – по цена „продава” на текущия 

каталог “Eurotaxshwacke”; 
За МПС/ППС  над 12 години – по цена ново от каталог “Eurotaxshwacke” с овехтяване, 

съгласно таблица с остатъчни стойности на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ] 
За  употребявани МПС/ППС, невключени  в каталог “Eurotaxshwacke” по цени от друг 

източник, съгласно методика на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. 
(7.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ  не предявява изисквания за наличие на алармени системи на 

автомобили. 
(8.) Застраховка „Каско, валидно за чужбина” покрива разходи за временен (провизорен) 

ремонт до степен, гарантиращ безопасното завръщане на моторното превозно средство в  
Република България на собствен ход са сума, не надхвърляща 10 % от застрахователната сума 
на застрахованото МПС в случай, когато МПС се намира на териториите на Косово и  Босна и 
Херцеговина. 

(9.) При настъпване на застрахователно събитие по застраховка „Каско валидно в чужбина” 
ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да  уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за събитието писмено в срок 
от ………. работни дни, от датата на получаване на информация за настъпило такова от 
Командването на БА на територията на операция, като в уведомлението си излага всички 
обстоятелства, които са му известни за настъпване на събитието, размера на нанесените щети и 
номера на застрахователната полица,удостоверяваща наличието на сключена застраховка. 
Застрахованият следва да уведоми застрахователя-……………………. за настъпилото събитие 
писмено на e-mail адрес:…………………… или факс………………… 
    (10.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ писмено уведомява ЗАСТРАХОВАНИЯ за номера на  щетата 
по застраховка „Каско валидно в чужбина”, като и за всички  документи, необходими за 
разглеждане на  щетата от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ с оглед последващото изплащане на 
застрахователното обезщетение.  

 (11.) ЗАСТРАХОВАНИЯТ доказва наличието на застрахователното събитие с поисканите 
от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ документи, издадени от Командването на БА на територията на  
операцията  и/или други компетентни орган на съответната територия.  При невъзможността от 
страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ да осигури своите представители  за заснемането, огледа и  
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описанието на щетите по конкретно застрахователно събитие по застраховка „Каско, валидно в 
чужбина” на териториите на съответните операции, оценка на  
частична щета и/или пълна загуба на МПС/ППС става чрез разглеждането от страна на 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ предоставените от ЗАСТРАХОВАНИЯ снимкови и други свидетелства. 

 (12.) Ликвидиране на нанесените щети по застраховка „Каско, валидно в чужбина” става в 
оторизирани сервизи на съответната марка автомобил разположени на територията на 
държавата, където е разположена мисията, а при отсъствие на такива – в други сервизи с 
техническите възможности за съответния ремонт. 

(13.) Изплащане на обезщетения по застраховка „Каско, валидно в чужбина” се извършва 
по фактурирана стойност на извършения ремонт в съответните сервизи при отчитане на разходи 
за труд, материали, консумативи и цени, включващи транспортните разходи на нови части, 
действащи при специфичните условия в тези региони. 

Чл.11. (1.) Застраховка “Зелена карта” покрива отговорността на собственика, ползвателя, 
държателя и водача на МПС, свързана с притежаването и/или ползването на застрахованото 
МПС, съгласно законодателството на посещаваната страна. 

(2.) По застраховка “Зелена карта” се покриват обезщетения и разноски в размер до 
минималните лимити на отговорност (минималните застрахователни суми), приложими за 
местните застрахователи, съгласно закони, отнасящи се до задължителна застраховка “ 
Гражданска отговорност” на собственици, ползвателите, държателите и водачите на МПС в 
страната, в която е настъпило застрахователното събитие.  

(3.) Срокът за уведомление на застрахователя за настъпване на застрахователното събитие 
по застраховка „Зелена карта“ е …… работни дни, от датата на получаване на информация за 
настъпило такова от Командавето на БА на територията на операцията. Застрахованият следва 
дауведоми застрахователя-…………… за настъпило събитие писмено на e-mail 
адрес:…………… или факс………… 

Чл.12.  Застраховка “Щети на имущество” осигурява застрахователно покритие срещу 
пълна загуба или частична вреда на движими и недвижими имущества и свързаните с тях 
материални интереси при пълно покритие на всички застрахователни рискове по смисъла на 
застраховка „Други щети на имущество” от Кодекса за застраховането. 

Чл.13. (1.) Застраховка “Пожар и природни бедствия” осигурява застрахователно покритие 
срещу пълна загуба или частична вреда на движими и недвижими имущества и свързаните с тях 
материални интереси при пълно покритие на всички застрахователни рискове по смисъла на 
застраховка „Пожар и природни бедствия” от Кодекса за застраховането.  

(2.) Застраховки „Щети на имущество” и „Пожар и природни бедствия” се сключват при 
покритие та следните рискове…………………………………………………………………. 

              (посочени в раздел III, т.4.2 от  Спецификация за услуга № С 94.1530.13) 
(3.) При настъпване на застрахователно събитие по застраховки „Щети на имущество” и 

„Пожар и природни бедствия” ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да  уведоми 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за събитието писмено в срок от ………. работни ,  от датата на получаване 
на информация за настъпило такова от Командването на БА на територията на операцията, като 
в уведомлението си излага всички обстоятелства, които са му известни за настъпване на 
събитието, размера на нанесените щети и номера на застрахователната полица, удостоверяваща 
наличието на сключена застраховка. 

 (4.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ писмено уведомява ЗАСТРАХОВАНИЯ за номера на  щетата 
по застраховки „Щети на имущество” и/или „Пожар и природни бедствия”,  като и за всички  
документи, необходими за разглеждане на щетата от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ с оглед 
последващото изплащане на застрахователното обезщетение.      
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Чл.14. Застраховка “Карго” осигурява застрахователно покритие съгласно Институтски 
Карго Клаузи (А)-1/1/82 /Пълно покритие/, за всички рискове за загуба и/или повреда на 
застрахованото имущество и техника по време на транспорта вследствие на застрахователно 
събитие, като включва и покритие на следните рискове: (посочени в раздел III, т.2.1 от  
Спецификация за услуга № С 94.1530.13) 

 
VI. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ 

        Чл.15. Изключени по настоящия договор са рисковете, съгласно Приложение № 1 - Общите 
условия за застраховките, неразделна част от настоящия договор, с изключение на изрично 
споменатите в настоящия договор.  
 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 Чл.16. (1.) ЗАСТРАХОВАНИЯТ определя  необходимите видове застраховки за всяко 

заминаващо лице/лица и информира своевременно ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за това по удобен за 
страните начин, като подава на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ конкретна информация за вида и 
продължителността на застраховката; страна за която да важи застраховката; броя застраховани 
лица и/или индивидуални данни на последните; конкретните характеристики за автомобилната 
техника; видовете и стойностите на товари/материални средства, техника и имущество на БА, 
както и всяка друга информация имаща отношение към застраховките. 
 (2) Всички застраховки да осигуряват 24-часово ефективно застрахователно покритие. 

 (3.) Застраховки за автомобилната техника се сключват без поименен списък на водачите 
на МПС. 

    (4.) Всички застраховки по чл.1 от настоящия договор са валидни при следните военни 
рискове: (посочват се рискове, указани  в РАЗДЕЛ IV,  т 5 от Спецификация за услуга № С 
94.1530.13)  

   (5.) При настъпване на застрахователно събитие ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен да плати 
застрахователната сума, частта от нея или застрахователното обезщетение, определени в 
настоящия договор. 
 Чл.17. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да изплаща дължимите застрахователни премии в 
размер и срок, установени в настоящия договор. 
 Чл.18. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен да оказва пълно съдействие на 
ЗАСТРАХОВАНИТЕ ЛИЦА по отношение на всички въпроси, свързани с комплектоване на 
документацията по предявените претенции, както и по отношение на всички въпроси, свързани 
с приключване на щети и заплащане на застрахователни обезщетения. 

 
VIII. ДАВНОСТ И ПРАВО НА РЕГРЕСЕН ИСК 

Чл.19. Всички права, произтичащи от настоящия договор се погасяват с изтичането на 
установената в раздел VIII „Погасителна давност“ от Кодекса за застраховане погасителна 
давност, считано от датата на настъпване на застрахователното събитие. 
 

IХ. УЧАСТИЕ В ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 
Чл.20.(1.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ осигурява на ЗАСТРАХОВАНИЯ участие в положителния 

финансов резултат при квота на щетите от 0% до 40%  за посочените долу застраховки  в 
зависимост от развитието на риска, както следва: 

 
Застраховка размер 

адм.разходи % 
% от нето-
премията 

Злополука и медицински разходи”   
Каско валидно за чужбина   
Карго   
Щети на имущество   
Пожар и природни бедствия   
Зелена карта   
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(2.) Положителният финансов резултат се определя като разлика между внесената нето-
премия и изплатените обезщетения през застрахователния период, при условие, че нето-квота 
на щетите не превишава 40%. Нето квота на щетите се изчислява като отношение между 
изплатените обезщетения и внесената нето премия в %. Нето премия е равна на начислената 
премия намалена с …. % административни разходи, включващи и разходи за презастраховане, 
ако такова е налице. 

 (3.) В срок не по-дълъг от 6 (шест) месеца от датата на изтичане на настоящия 
застрахователен договор или окончателно приключване на съответната операция 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за положителния финансов 
резултат и участието на ЗАСТРАХОВАНИЯ в него, без да отлага това до края на давностния 
срок на застраховката въпреки възможността от евентуални негови загуби. 

 
 

Х. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА   
Чл. 21. (1) Тази гаранция служи за обезпечаване на точното и своевременно изпълнение на 

задълженията на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по договора и се представя от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ към 
момента на подписването му. Гаранцията е в размер на 5% от прогнозната стойност -  4500 (четири 
хиляди и петстотин) лева в една  от следните форми:  

1. Документ (оригинал) за паричен превод по банков път по сметка на: Министерство на 
отбраната, дирекция "Финанси" в Българска Народна Банка, гр. София, пл. „Александър І” № 1  
IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01; 

или 
            2.Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение – оригинал.  

или 
            3.Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя – оригинал. (Изискванията към застраховката са съгласно приложение № 2 към 
настоящия договор.) 

 (2) Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение е не по-малък от 30 (тридесет) 
календарни дни след крайния срок за изпълнение на задълженията по чл.20 от настоящия 
договор.  

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава горепосочените гаранции в срок до 30 (тридесет) 
дни след приключване изпълнението на задълженията по договора и задълженията по чл.20 от 
настоящия договор, като има право да приспадне от гаранцията дължимите неустойки 
вследствие забава при изпълнение на задълженията по договора. 

(4) Върху посочените гаранции ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през 
който средствата законно са престояли при него.  

(5) В случай, че гаранциите за изпълнение са под формата на банкова гаранция и са 
издадени от банка, намираща се извън територията на Република България, същите да бъдат 
авизирани или потвърдени от банка, намираща се на територията на Република България. 
(когато е приложимо). 

(6) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 (десет) дни да 
допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова 
гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от 
действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 21, 
ал.1 от Договора.  

 
XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 
Чл. 22. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено 

от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това 
понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 
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(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към 
момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е 
длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум 
понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до … дни от 
настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и 
възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи 
обезщетение за настъпилите от това вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях 
насрещни задължения се спира.] 

 
   

 
ХII. НЕУСТОЙКИ 

Чл.23.(1.) При неизпълнение на задълженията на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по конкретно 
застрахователно събитие от обхвата на този договор, той дължи на застрахования неустойка в 
размер на 0.02 % за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от стойността на неизпълнената 
част. 

 (2.) При цялостно неизпълнение на задълженията по конкретно застрахователно 
събитие, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20% от застрахователната премия 
по конкретната полица. Ако забавата продължи повече от 60 дни ЗАСТРАХОВАНИЯ има 
право да задържи гаранцията за добро изпълнение, определена в чл.21, ал.1. от настоящия 
договор. 

 
ХIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.24.(1.) Договорът може да  бъде прекратен 
1. По взаимно съгласие между страните. 
2. Когато за ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация - по искане на ЗАСТРАХОВАНИЯ. 
 (2.) Договорът се прекратява: 

1.  С изтичане на срока, уреден в чл.13 от същия. 
2.  С изпълнение на всички задължения на страните по него. 
3. При прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство по 

смисъла на законодателството на държавата, в която лице е установено. 
4. При условия по чл.5, ал.1, т.3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 
5. При отнемане на лиценза за  застрахователната дейност и/или при назначаване на 

квестор/синдик  в застрахователното дружество. 
 
 (3.)  Всяка от страните може едностранно, след като отправи писмено предизвестие в 

седемдневен срок, да развали договора, ако другата страна системно не изпълнява 
задълженията си. Системно неизпълнение е налице, когато страна по договора не изпълни свое 
задължение три и повече пъти за срока на договора. 
 (4.) В случаи по ал.2, т.4 ЗАСТРАХОВАНИЯТ не дължи нито връщане на гаранция за 
изпълнение на задълженията по договора, нито заплащане на застрахователните премии, а 
получените от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ плащания подлежат на незабавно възстановяване заедно 
със законната лихва. 

(5.) ЗАСТРАХОВАНИЯТ може да прекрати договора едностранно с 30 дневно писмено 
уведомление до ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ без да дължи неустойки и/или обезщетение за това. 
 

XIV. УВЕДОМЛЕНИЯ 
Чл. 25 (1.) Всички уведомления между страните въвс връзка с този договор се извършват 

в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, 
електронна поща. 
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За целите на този договор данните и лицата за контакт на страните са, както следва: 
1. За Застрахователя:……………………………………… 
Адрес: ………………………., Телефон:………………, Факс: ………………, e-

mail:…………….  Лице за контакт: …………………. 
  2. За Застрахования: Министерство на отбраната, дирекция „Отбранителна аквизиция“. 
Адрес: гр. София, 1092, ул. Иван Вазов № 12, ет.5. Тел.: 02 9220642, Факс: 02 92 20643, e-mail: 
e.doneva@ mod.bg. Лице за контакт: главен експерт Елена Донева. 

(2). За дата на уведомлението се счита: 
1. Датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 
2. Датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 
3. Датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по 

куриер; 
4. Датата на приемането – при изпращане по факс; 
5. Датата на получаване – при изпращане по електронна поща. 

(3). Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 
посочените горе адреси, в т.ч. електронни, чрез посочените по-горе средства за комуникация и 
на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за 
контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 5 дни от 
настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се 
счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните 
средства за комуникация и на посочените за контакт лица. 

 
 

ХIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Чл.26. Възникналите спорове по приложението и тълкуването на настоящия договор се 

уреждан извънсъдебно между страните, съгласно действащите нормативни актовете, а при 
непостигане на съгласие, се отнасят към съда. 

 Чл. 27. Всички правоотношения между страните, произтичащи от настоящия договор и 
неуредени от него, се уреждат съгласно действащото българското законодателство.  

Чл. 28. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по 
Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани 
съгласно приложимото право. 

Чл.29. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 
изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и 
ограниченията на ЗОП. 

 
 Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра със статут на 
оригинали - по един за всяка от страните. 

 
   

ЗА ЗАСТРАХОВАН:                            ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛ: 
 
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 
 
………………………………….                                                   
………………………….   
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКИЯ „ФИНАНСИ”-МО 
 
……………………………………………………   
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Приложение № 7.1 
 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

 
                              ДОГОВОР № УД-15-……………/………......г. 

 
 Днес, .................. 20…..г., в гр.София между Министерството на отбраната на Република 
България, гр. София, ул. “Дякон Игнатий” № 3, ЕИК по БУЛСТАТ 000695324, представлявано 
от …………….. …………….. наричано за краткост „ЗАСТРАХОВАН” 
 и  

………… ……….., със седалище и адрес на управление: …………….., ЕИК ……………, 
представлявано от …………………, в качеството на ………….,  наричано за краткост 
ЗАСТРАХОВАТЕЛ, от друга страна, наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 
„Страна“, на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № 
……………. на Възложителя за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 
…………………………………… се сключи този договор  за следното: 
: 

 
I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ЗАСТРАХОВАНИЯТ възлага, а ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ приема да застрахова личния 
състав, имуществото и автомобилната техника на контингентите от БА, участващи в 
задгранични операции в  Босна и Херцеговина, военнослужещи и цивилни служители от МО и 
БА, командировани за изпълнение на задачи свързани с операциите  в горепосоченият район 
със следните видове застраховки:“Злополука и медицински разходи” за лицата;  “Зелена Карта”, 
“Каско валидно в чужбина” за автомобилната техника;  “Карго”, “Щети на имущество” и 
“Пожар и природни бедствия” за имуществото. 

Правата и задълженията на страните по договора са регламентирани в Общите и специални  
условия за застраховките - Приложение № 1, неразделна част от настоящия 
договор:………………………………………………………………………………………………...    
   (посочват се съответните документи на застрахователя)  
доколкото те не противоречат на клаузи от настоящия договор и Спецификация за услуга № 
СС94.1530.13. При противоречие между тях се прилагат разпоредбите на настоящия договор. 

 
II. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ 

Чл.2 (1.)  Застрахователната премия за застраховка “Злополука и медицински разходи”  за 
едно лице за един ден е ....... (.......) лв. 

 (2.) Застрахователната премия за 100 (сто) лева застрахователна стойност за един ден на 
автомобилната техника за застраховка “Каско валидно в чужбина”   е …….. (…….) лева на ден. 

 (3.) Застрахователната премия за 100 (сто) лева застрахователна стойност на 
имуществото за един ден за застраховка “Пожар и природни бедствия”  е …….. (………) лева .  

 (4.) Застрахователната премия за 100 (сто) лева застрахователна стойност на 
имуществото за един ден за застраховка “Щети на имущество”   е ……… (…………….) лева.  

 (5.) Застрахователната премия за застраховка “Зелена карта” е съобразена с изискванията 
на Международното споразумение “Зелена карта” и се формира, в зависимост от времетраенето 
на застраховката, вида на автомобилите и лимитите на отговорност, приложими за местните 
застрахователи, съгласно закони, отнасящи се до задължителна застраховка “Гражданска 
отговорност” на собствениците, ползвателите, държателите и водачи на МПС” в посещаваната 
страна, в която е настъпило застрахователно събитие. Конкретната застрахователна премия за 
всеки отделен случай ще се определя съобразно вида на превозното средство и срока на 
застраховката на база на следните тарифи, в лева : 
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Вид МПС 15 дни 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год. 
Лек автомобил до 1300 см³      
Лек автомобил до 1800 см³      
Лек автомобил до 2500 см³       
Лек автомобил над 2500 см³      
Автобус до 11+1 места      
Автобус до 22+1 места      
Автобус до 35+1 места      
Автобус до 42+1 места      
Автобус до 55+1 места      
Автобус до 147+1 места      
Товарен автомобил до 1,5 т.      
Товарен автомобил до 3,5 т.      
Товарен автомобил до 6 т.      
Товарен автомобил до 10 т.      
Товарен автомобил до 16 т.      
Товарен автомобил над 16т.      
Трактори      
Специализирани военни машини      
Седлови влекач без прикачно устройство      
Прикачно устройство над 1 до 1,5 т. товароносимост      
Прикачно устройство над 1.5 до 3,5 т. 
товароносимост 

     

Прикачно устройство над 3.5 до 6 т. товароносимост      
Прикачно устройство над 6 до 10 т. товароносимост      
Прикачно устройство над 10 до 16 т. товароносимост      
Прикачно устройство над  16 т. товароносимост      

 
(6.) Застрахователната премия за 100 (сто) лева застрахователна стойност за застраховка 

“Карго”  за двете  посоки: 
   за автомобилен транспорт е …… (…………….) лева;  
   за ж.п.транспорт е …… (…………) лева; 
   за  въздушен транспорт е …….. (……………) лева. 

Застрахователна премия по ал.6  в една посока е равна на ½ част от премията в две посоки. 
(7.) Застрахователната премия за застраховка „Злополука и медицински разходи” се 

формира от дневната премия за едно лице, броя на лицата  и продължителността на 
застраховката..  

(8.) Застрахователната премия за застраховка „Каско, валидно за чужбина” се формира от 
премията за 100 лв. застрахователна сума на МПС/ППС, общата застрахователна сума на 
съответното МПС/ППС и продължителността на застраховката. 

 (9.) Застрахователната премия за застраховки „Щети на имущество” и „Пожар и природни 
бедствия” се формира от премията за 100 лв. застрахователна стойност на имущество за един 
ден, общата  стойност на имуществото и продължителността на застраховката. 

(10.) Застрахователната премия за Застраховка „Карго” се формира от премията за 100 лв. 
застрахователна стойност на превозваното имущество и общата застрахователна стойност на 
съответното имущество. 

(11.) ЗАСТРАХОВАНИЯ дължи на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ данък в размер на 2%, съгласно 
Закона за данъка върху застрахователните премии.   

 
III. ТЕРИТОРИАЛНА ВАЛИДНОСТ И ВРЕМЕТРАЕНЕ 

Чл.3. Застраховки “Злополука и медицински разходи”, ”Щети на имущество”, “Пожар и 
природни бедствия”, “Каско, валидно за чужбина” са валидни от датата на сключване на 
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съответната застраховка за събития настъпили по време на пътуването до и от страната в която 
се провежда операцията, както и за територията на съответната операция; застраховка “Зелена 
карта” е валидна за всички страни участници на международно споразумение “Зелена карта”;  

Чл.4.  (1.) Срок за изпълнение  на настоящия договор е от 00.00 часа на 01.01.2020 г. до 
датата на прекратяване на съответната операция, но не по-късно от 24.00 часа на  31.12.2022 г.  

(2.) Срокът на действие на всяка застрахователна полица за съответното лице/лица  започва 
от датата на отпътуването им и/или техника и имущество, и съдържа информация за нейната 
териториална валидност.  

(3.) ЗАСТРАХОВАНИЯТ може да поиска предсрочно прекратяване на застрахователна 
полица/полици, за което уведомява ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по удобен за страните начин.  
Застраховката се прекратява от датата на уведомлението. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ връща 
разликата между цялата премия и премия за използваната част от периода на застраховката, 
изчислена пропорционално на дневна база, намалена с изплатени и дължими обезщетения. 

 
IV.  НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.5. Застрахователните премии за застраховки, посочени в чл.1. от настоящия договор се 
изчисляват за всяко отделно лице/лица и/или съответното им имущество и/или  автомобилна 
техника, в съответствие с условията,  посочени в чл.2  от настоящия договор, в лева.  

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ издава застрахователни полици за съответните видове застраховки 
на ЗАСТРАХОВАНИЯ и се изчислява обща застрахователна премия. 

Чл.6.(1.) Плащането на застрахователната премия за издадените от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 
полици се извършва еднократно по банков път чрез платежно нареждане, в български лева, в 
срок до 30 дни след представяне от страната на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ надлежно оформен 
платежен документ (фактура/сметка).  В платежния документ се посочва и размера на данъка 
върху застрахователната премия, съгласно Закона за данъка върху застрахователните премии.  

  Плащането се извършва по сметка: 
………………………………………………………………………………………………………….. 

(2.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение, когато ще  
подизпълнител (когато е приложимо).  

(3.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да предостави искане, отправено от 
подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за директно разплащане заедно със становище дали 
оспорва плащанията по искането или част от тях като недължими, в случаите по чл.66, ал.4 от 
ЗОП (когато е приложимо). 

(4) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ искането заедно 
със становището по ал.3 в 15-дневен срок от получаването му.  

(5) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ (когато е 
приложимо).  
       (6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща директно възнаграждение на подизпълнител при наличие на 
обстоятелствата по чл.66, ал.4 от ЗОП и след представяне на следните документи: 

а. Искане от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отправено чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
б. Становище от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дали оспорва плащанията по искането или част от тях 

като недължими; 
в. Документите, посочени в   чл. 6, ал.1(когато е приложимо) 

 
V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАСТРАХОВКИТЕ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ 

Чл.7 (1.) Застраховка “Злополука и медицински разходи” осигурява 24-часова ефективна 
защита на всички застраховани при възникване на застрахователни събития, свързани с живота, 
физическото и психическото здраве на военнослужещи и цивилни служители на МО  
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и БА, настъпили в резултат на злополука и/или акутно заболяване при следните 
застрахователни покрития:  
 - смърт вследствие на злополука и/или акутно заболяване; 
 - трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука и/или акутно заболяване; 
 - временна загуба на трудоспособност вследствие на злополука и/или акутно заболяване 
до 40 дни; 
 - временна загуба на трудоспособност вследствие на злополука и/или акутно заболяване 
над 40 дни; 
 - медицински разходи вследствие злополука и/или акутно заболяване; 
 - репатриране вследствие злополука и/или акутно заболяване. 

 (2.) Застраховка „Злополука и медицински разходи” покрива следните рискове: радиация, 
атомни и ядрени експлозии, замърсяване на околната среда, химически и биологически аварии 
или нападения, слънчев удар, топлинен удар,  остри стомашно-чревни инфекции вследствие на  
хранително отравяне, измръзване. 

(3.) Медицински разходи вследствие на злополука и/или актутно заболяване за  едно лице  
включван  покритие на следните разходи:  

- транспортиране до  болничното заведение и прием в него; 
- лечение и престой; 
-изследвания, диагностициране и лечение (терапевтично и хирургично); 
- хонорари на медицински персонал; 
- закупени лекарства по предписана от лекар рецепта; 
- медицински прегледи и тестове; 
- спешно зъболечение; 
- репатриране до България или в чужбина; 
- репатриране на тяло в случай на смърт до бившето му местонахождение в България; 
- транспортиране на придружител. 

Чл.8. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ застрахова ЗАСТРАХОВАНИЯ за следните застрахователни 
суми: Застрахователната сума за застраховка “Злополука и медицински разходи” за всяко лице  
е 100 000 (сто хиляди) лева при смърт вследствие на злополука; при трайна загуба на 
трудоспособност вследствие на злополука за едно лице - % равен на процента загубена 
трудоспособност от 100 000 (сто хиляди) лв.,; Медицински разноски за всяко лице вследствие 
злополука и/или акутно заболяване и за репатриране вследствие злополука и/или акутно 
заболяване е до ……. (........) лева.; Застрахователното обезщетение при временна загуба на 
трудоспособност  до 40 дни, за всяко застрахователно събитие за едно лице е ………. (........) 
лева.; Застрахователното обезщетение при временна загуба на трудоспособност над 40 дни, за 
всяко застрахователно събитие, за едно лице е ……… (...........) лева; 

Чл.9 (1.) ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за настъпилото 
застрахователно събитие по застраховка „Злополука и медицински разходи” писмено, като в 
уведомлението си да предостави информация за пострадалото лице/лица и номера на 
застрахователната полица, удостоверяваща наличието на сключена застраховка. Срокът на 
уведомление на застрахователя за настъпване на застрахователното събитие е………работни 
дни, от датата на получаване на информацията за настъпило такова от Командването на БА на 
територията на операцията. Застраховатият следва да уведоми застрахователя за настъпило 
събитие писмено на e-mail адрес…………………… или факс………………… 

 (2.) ЗАСТРАХОВАНИЯТ доказва наличието на застрахователното събитие с Протокол 
(Акт) и/или друг документ, издаден от Командването на БА на територията на операцията  или 
друг компетентен орган на територията на операцията. 

(3.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ писмено уведомява ЗАСТРАХОВАНИЯ за номера на щетата на 
застрахователното събитие по застраховка „Злополука и медицински разходи”, като и за всички  
документи, необходими за разглеждане на щетата с оглед последващото изплащане на 
застрахователно обезщетение на пострадалото лице/лица. 
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Чл.10. (1.) Застраховка “Каско, валидно за чужбина” осигурява застрахователно покритие 

на имуществени щети вследствие на настъпването на застрахователно събитие с моторни 
превозни средства (МПС)/пътни превозни средства (ППС), собственост на ЗАСТРАХОВАНИЯ 
на територията на операцията при и по повод изпълнение на всички дейности и задачи. 

(2.) Застраховка „Каско, валидно в чужбина” осигурява застрахователна защита срещу 
пълна загуба или частична вреда, съгласно клауза “ВСИЧКИ РИСКОВЕ (пълно Каско)” при 
следните рискове: (посочени в раздел III, т.4.2 от  Спецификация за услуга № С 94.1530.13) 
  

(3.) Застраховка „Каско валидно за чужбина” да покрива всички разумно направени 
разноски за спасяване, ограничение и/или намаляване  на щетата на застрахованото МПС/ППС. 

(4.) Застрахователно обезщетение да покрива 100 %  реално извършени разходи, вследствие 
на настъпилото застрахователно събитие срещу представени и надлежно оформени документи. 

(5). Обезщетение за тотална щета по застраховка „Каско” да се определя като действителна 
стойност на МПС/ППС, определена към датата на настъпване на застрахователното събитие 
намалена  с действителната стойност на годните агрегати възли и детайли. Застрахователно 
обезщетение не може да бъде по-малко от 70 на 100  от застрахователната сума на МПС/ППС, 
при условие, че  не са изплатени и не предстои да бъдат изплащани обезщетения по 
предходните застрахователни събития. Когато на увреденото МПС/ППС са изплащани щети, 
обезщетение за тотална щета не може за бъде по малко от 70 на 100 от застрахователната 
стойност, определена като разлика между първоначална застрахователна сума и изплатените 
застрахователни обезщетения.  

(6.) Оценката на застрахователната стойност на МПС/ППС да се определя както следва: 
За нови - по фактурна стойност; 
За употребявани, включени в каталог “Eurotaxshwacke” – по цена „продава” на текущия 

каталог “Eurotaxshwacke”; 
За МПС/ППС  над 12 години – по цена ново от каталог “Eurotaxshwacke” с овехтяване, 

съгласно таблица с остатъчни стойности на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 
За  употребявани МПС/ППС, невключени  в каталог “Eurotaxshwacke” по цени от друг 

източник, съгласно методика на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. 
(7.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ  не предявява изисквания за наличие на алармени системи на 

автомобили. 
(8.) Застраховка „Каско, валидно за чужбина” покрива разходи за временен (провизорен) 

ремонт до степен, гарантиращ безопасното завръщане на моторното превозно средство в  
Република България на собствен ход са сума, не надхвърляща 10 % от застрахователната сума 
на застрахованото МПС в случай, когато МПС се намира на териториите на Косово и  Босна и 
Херцеговина. 

(9.) При настъпване на застрахователно събитие по застраховка „Каско валидно в чужбина” 
ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да  уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за събитието писмено в срок 
от ………. работни дни, от датата получаване на информация за настъпило такова от 
Командването на БА на територията на операция, като в уведомлението си излага всички 
обстоятелства, които са му известни за настъпване на събътието, размера на нанесените щети и 
номера на застрахователната полица, удостоверяваща наличието на сключена застраховка. 
Застрахованият следва да уведоми застрахователя-……………………. за настъпилото събитие 
писмено на e-mail адрес:…………………… или факс………………… 

(10.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ писмено уведомява ЗАСТРАХОВАНИЯ за номера на  щетата 
по застраховка „Каско валидно в чужбина”, като и за всички  документи, необходими за 
разглеждане на  щетата от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ с оглед последващото изплащане на 
застрахователното обезщетение.  

 (11.) ЗАСТРАХОВАНИЯТ доказва наличието на застрахователното събитие с поисканите 
от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ документи, издадени от Командването на БА на територията на 
съответната операция  и/или други компетентни орган на съответната територия.   
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При невъзможността от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ да осигури своите представители  

за заснемането, огледа и описанието на щетите по конкретно застрахователно събитие по 
застраховка „Каско, валидно в чужбина” на териториите на съответните операции, оценка на  
частична щета и/или пълна загуба на МПС/ППС става чрез разглеждането от страна на 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ предоставените от ЗАСТРАХОВАНИЯ снимкови и други свидетелства. 

 (12.) Ликвидиране на нанесените щети по застраховка „Каско, валидно в чужбина” става в 
оторизирани сервизи на съответната марка автомобил разположени на територията на 
държавата, където е разположена мисията, а при отсъствие на такива – в други сервизи с 
техническите възможности за съответния ремонт. 

(13.) Изплащане на обезщетения по застраховка „Каско, валидно в чужбина” се извършва 
по фактурирана стойност на извършения ремонт в съответните сервизи при отчитане на разходи 
за труд, материали, консумативи и цени, включващи транспортните разходи на нови части, 
действащи при специфичните условия в тези региони. 

Чл.11. (1.) Застраховка “Зелена карта” покрива отговорността на собственика, ползвателя, 
държателя и водача на МПС, свързана с притежаването и/или ползването на застрахованото 
МПС, съгласно законодателството на посещаваната страна. 

(2.) По застраховка “Зелена карта” се покриват обезщетения и разноски в размер до 
минималните лимити на отговорност (минималните застрахователни суми), приложими за 
местните застрахователи, съгласно закони, отнасящи се до задължителна застраховка “ 
Гражданска отговорност” на собственици, ползвателите, държателите и водачите на МПС в 
страната, в която е настъпило застрахователното събитие.  

(3.) Срокът за уведомление на застрахователя за настъпване на застрахователното събитие 
по застраховка „Зелена карта“ е …… работни дни, от датата на получаване на информация за 
настъпило такова от Командавето на БА на територията на операцията. Застрахованият следва 
дауведоми застрахователя-…………… за настъпило събитие писмено на e-mail 
адрес:…………… или факс………… 

Чл.12.  Застраховка “Щети на имущество” осигурява застрахователно покритие срещу 
пълна загуба или частична вреда на движими и недвижими имущества и свързаните с тях 
материални интереси при пълно покритие на всички застрахователни рискове по смисъла на 
застраховка „Други щети на имущество” от Кодекса за застраховането.  

Чл.13. (1.) Застраховка “Пожар и природни бедствия” осигурява застрахователно покритие 
срещу пълна загуба или частична вреда на движими и недвижими имущества и свързаните с тях 
материални интереси при пълно покритие на всички застрахователни рискове по смисъла на 
застраховка „Пожар и природни бедствия” от Кодекса за застраховането.  

(2.) Застраховки „Щети на имущество” и „Пожар и природни бедствия” се сключват при 
покритие та следните рискове…………………………………………………………………. 

              (посочени в раздел III, т.4.2 от  Спецификация за услуга № С 94.1530.13) 
(3.) При настъпване на застрахователно събитие по застраховки „Щети на имущество” и 

„Пожар и природни бедствия ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да  уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 
за събитието писмено в, размера на нанесените щети и номера на застрахователната полица, 
удостоверяваща наличието на сключена срок от ………. работни ,  от датата на получаване на 
информация за настъпило такова от Командването на БА на територията на операцията, като в 
уведомлението си излага всички обстоятелства, които са му известни за настъпване на 
събитието по застраховка. 

(4.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ писмено уведомява ЗАСТРАХОВАНИЯ за номера на  щетата по 
застраховки „Щети на имущество” и/или „Пожар и природни бедствия”,  като и за всички  
документи, необходими за разглеждане на щетата от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ с оглед 
последващото изплащане на застрахователното обезщетение.   
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Чл.14. Застраховка “Карго” осигурява застрахователно покритие съгласно Институтски 

Карго Клаузи (А)-1/1/82 /Пълно покритие/, за всички рискове за загуба и/или повреда на 
застрахованото имущество и техника по време на транспорта вследствие на застрахователно 
събитие, като включва и покритие на следните рискове: (посочени в раздел III, т.2.1 от  
Спецификация за услуга № С 94.1530.13) 

VI. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ 
        Чл.15. Изключени по настоящия договор са рисковете, съгласно Приложение № 1 - Общите 
условия за застраховките, неразделна част от настоящия договор, с изключение на изрично 
споменатите в настоящия договор.  
 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 Чл.16 (1.) ЗАСТРАХОВАНИЯТ определя  необходимите видове застраховки за всяко 

заминаващо лице/лица и информира своевременно ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за това по удобен за 
страните начин, като подава на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ конкретна информация за вида и 
продължителността на застраховката; страна за която да важи застраховката; броя застраховани 
лица и/или индивидуални данни на последните; конкретните характеристики за автомобилната 
техника; видовете и стойностите на товари/материални средства, техника и имущество на БА, 
както и всяка друга информация имаща отношение към застраховките. 
 (2) Всички застраховки да осигуряват 24-часово ефективно застрахователно покритие. 
(3.) Застраховки за автомобилната техника се сключват без поименен списък на водачите на 
МПС. 

    (3.) Всички застраховки по чл.1 от настоящия договор са валидни при следните военни 
рискове: (посочват се рискове, указани  в РАЗДЕЛ IV,  т 5 от Спецификация за услуга № С 
94.1530.13)  

   (4.) При настъпване на застрахователно събитие ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен да плати 
застрахователната сума, частта от нея или застрахователното обезщетение, определени в 
настоящия договор. 
 Чл.17. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да изплаща дължимите застрахователни премии в 
размер и срок, установени в настоящия договор. 
 Чл.18. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен да оказва пълно съдействие на 
ЗАСТРАХОВАНИТЕ ЛИЦА по отношение на всички въпроси, свързани с комплектоване на 
документацията по предявените претенции, както и по отношение на всички въпроси, свързани 
с приключване на щети и заплащане на застрахователни обезщетения. 

 
VIII. ДАВНОСТ И ПРАВО НА РЕГРЕСЕН ИСК 

Чл.19. Всички права, произтичащи от настоящия договор се погасяват с изтичането на 
установената в раздел VIII „Погасителна давност“ от Кодекса за застраховане погасителна 
давност, считано от датата на настъпване на застрахователното събитие. 

 
IХ. УЧАСТИЕ В ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 

Чл.20.(1.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ осигурява на ЗАСТРАХОВАНИЯ участие в положителния 
финансов резултат при квота на щетите от 0% до 40%  за посочените долу застраховки  в 
зависимост от развитието на риска, както следва: 

 
Застраховка размер 

адм.разходи % 
% от нето-
премията 

Злополука и медицински разходи”   
Каско валидно за чужбина   
Карго   
Щети на имущество   
Пожар и природни бедствия   
Зелена карта   
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(2.) Положителният финансов резултат се определя като разлика между внесената нето-

премия и изплатените обезщетения през застрахователния период, при условие, че нето-квота 
на щетите не превишава 40%. Нето квота на щетите се изчислява като отношение между 
изплатените обезщетения и внесената нето премия в %. Нето премия е равна на начислената 
премия намалена с …. % административни разходи, включващи и разходи за презастраховане, 
ако такова е налице. 

 (3.) В срок не по-дълъг от 6 (шест) месеца от датата на изтичане на настоящия 
застрахователния договор или окончателно приключване на съответната операция 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за положителния финансов 
резултат и участието на ЗАСТРАХОВАНИЯ в него, без да отлага това до края на давностния 
срок на застраховката въпреки възможността от евентуални негови загуби. 

 
Х. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 21. (1) Тази гаранция служи за обезпечаване на точното и своевременно изпълнение на 
задълженията на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по договора и се представя от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ към 
момента на подписването му. Гаранцията е в размер на 5 % от прогнозната стойност - 1500 (една 
хиляда и петстотин) лева в една  от следните форми:  

1. Документ (оригинал) за паричен превод по банков път по сметка на: Министерство на 
отбраната, дирекция "Финанси" в Българска Народна Банка, гр. София, пл. „Александър І” № 1  
IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01; 

или 
            2.Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение – оригинал.  

или 
            3.Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя – оригинал. (Изискванията към застраховката са съгласно приложение № 2 към 
настоящия договор.) 

 (2) Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение е не по-малък от 30 (тридесет) 
календарни дни след крайния срок за изпълнение на задълженията по чл.20 от настоящия 
договор.  

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава горепосочените гаранции в срок до 30 (тридесет) 
дни след приключване изпълнението на задълженията по договора и задълженията по чл.20 от 
настоящия договор, като има право да приспадне от гаранцията дължимите неустойки 
вследствие забава при изпълнение на задълженията по договора. 

(4) Върху посочените гаранции ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през 
който средствата законно са престояли при него.  

(5) В случай, че гаранциите за изпълнение са под формата на банкова гаранция и са 
издадени от банка, намираща се извън територията на Република България, същите да бъдат 
авизирани или потвърдени от банка, намираща се на територията на Република България. 
(когато е приложимо) 

(6) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 (десет) дни да 
допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова 
гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от 
действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 21, 
ал.1 от Договора. 

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
 

Чл. 22. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено 
от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това 
понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 
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(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към 
момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е 
длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум 
понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до … дни от 
настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и 
възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи 
обезщетение за настъпилите от това вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях 
насрещни задължения се спира. 

 
   

 
ХII. НЕУСТОЙКИ 

Чл.23.(1.) При неизпълнение на задълженията на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по конкретно 
застрахователно събитие от обхвата на този договор, той дължи на застрахования неустойка в 
размер на 0.02 % за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от стойността на неизпълнената 
част. 

 (2.) При цялостно неизпълнение на задълженията по конкретно застрахователно 
събитие, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20% от застрахователната премия 
по конкретната полица. Ако забавата продължи повече от 60 дни ЗАСТРАХОВАНИЯ има 
право да задържи гаранцията за добро изпълнение, определена в чл.21, ал.1. от настоящия 
договор. 

 
ХIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.24.(1.) Договорът може да  бъде прекратен 
3. По взаимно съгласие между страните. 
4. Когато за ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация - по искане на ЗАСТРАХОВАНИЯ. 
 (2.) Договорът се прекратява: 

1.  С изтичане на срока, уреден в чл.13 от същия. 
2.  С изпълнение на всички задължения на страните по него. 
3. При прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство по 

смисъла на законодателството на държавата, в която лице е установено. 
4. При условия по чл.5, ал.1, т.3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 
5. При отнемане на лиценза за  застрахователната дейност и/или при назначаване на 

квестор/синдик  в застрахователното дружество. 
 
 (3.)  Всяка от страните може едностранно, след като отправи писмено предизвестие в 

седемдневен срок, да развали договора, ако другата страна системно не изпълнява 
задълженията си. Системно неизпълнение е налице, когато страна по договора не изпълни свое 
задължение три и повече пъти за срока на договора. 
 (4.) В случаи по ал.2, т.4 ЗАСТРАХОВАНИЯТ не дължи нито връщане на гаранция за 
изпълнение на задълженията по договора, нито заплащане на застрахователните премии, а 
получените от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ плащания подлежат на незабавно възстановяване заедно 
със законната лихва. 

(5.) ЗАСТРАХОВАНИЯТ може да прекрати договора едностранно с 30 дневно писмено 
уведомление до ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ без да дължи неустойки и/или обезщетение за това. 
 

XIV. УВЕДОМЛЕНИЯ 
Чл. 25 (1.) Всички уведомления между страните въвс връзка с този договор се извършват 

в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, 
електронна поща. 
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За целите на този договор данните и лицата за контакт на страните са, както следва: 
1. За Застрахователя:……………………………………… 
Адрес: ………………………., Телефон:………………, Факс: ………………, e-

mail:…………….  Лице за контакт: …………………. 
  2. За Застрахования: Министерство на отбраната, дирекция „Отбранителна аквизиция“. 
Адрес: гр. София, 1092, ул. Иван Вазов № 12, ет.5. Тел.: 02 9220642, Факс: 02 92 20643, e-mail: 
e.doneva@ mod.bg. Лице за контакт: главен експерт Елена Донева. 

(2). За дата на уведомлението се счита: 
6. Датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 
7. Датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 
8. Датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по 

куриер; 
9. Датата на приемането – при изпращане по факс; 
10. Датата на получаване – при изпращане по електронна поща. 

(3). Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 
посочените горе адреси, в т.ч. електронни, чрез посочените по-горе средства за комуникация и 
на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за 
контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 5 дни от 
настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се 
счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните 
средства за комуникация и на посочените за контакт лица. 

 
 

ХIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Чл.26. Възникналите спорове по приложението и тълкуването на настоящия договор се 

уреждан извънсъдебно между страните, съгласно действащите нормативни актовете, а при 
непостигане на съгласие, се отнасят към съда. 

 Чл. 27. Всички правоотношения между страните, произтичащи от настоящия договор и 
неуредени от него, се уреждат съгласно действащото българското законодателство.  

Чл. 28. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по 
Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани 
съгласно приложимото право. 

Чл.29. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 
изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и 
ограниченията на ЗОП. 

 
 Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра със статут на 
оригинали - по един за всяка от страните. 

 
 
 
ЗА ЗАСТРАХОВАН:                            ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛ: 
 
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 
 
………………………………….                                                   
………………………….   
 

  
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКИЯ „ФИНАНСИ”-МО 
…………………………………………………… 
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Приложение № 7.2 
 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 
 

                                       Договор № УД-15-……………/………......г. 
 

  Днес, .................. 20…..г., в гр.София между Министерството на отбраната на 
Република България, гр. София, ул. “Дякон Игнатий” № 3, ЕИК по БУЛСТАТ 000695324, 
представлявано от …………….. …………….. наричано за краткост „ЗАСТРАХОВАН” 
 и  

………… ……….., със седалище и адрес на управление: …………….., ЕИК ……………, 
представлявано от …………………, в качеството на ………….,  наричано за краткост 
ЗАСТРАХОВАТЕЛ, от друга страна, наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 
„Страна“, на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № 
……………. на Възложителя за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 
…………………………………… се сключи този договор  за следното: 
 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1. (1.) ЗАСТРАХОВАНИЯТ възлага, а ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ приема да застрахова 

личния състав, имуществото и автомобилната техника на контингентите от БА, участващи в 
задгранична операция в Афганистан, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА, 
командировани за изпълнение на задачи свързани с операциите  в горепосочените райони и 
екипажите на военно-транспортни самолети на ВВС, изпълняващи полети от и до страните в 
зоната на операциите със следните видове застраховки:“Злополука и медицински разходи” за 
лицата; “Гражданска отговорност за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети 
лица с моторни превозни средства, нанесени извън територията на Р.България в страни извън 
международното споразумение „Зелена карта” и “Каско, валидно в чужбина” за автомобилната 
техника;  “Карго”, “Щети на имущество” и “Пожар и природни бедствия” за имуществото.  

Правата и задълженията на страните по договора са регламентирани в Общите и специални  
условия за застраховките - Приложение № 1, неразделна част от настоящия 
договор:………………………………………………………………………………………………...    
   (посочват се съответните документи на застрахователя)  
доколкото те не противоречат на клаузи от настоящия договор и Спецификация за услуга № 
СС94.1530.13. При противоречие между тях се прилагат разпоредбите на настоящия договор. 

 
II. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ 

Чл.2 (1.) Застрахователната премия за застраховка “Злополука и медицински разходи”  за 
едно лице за един ден е ....... (.......) лв. 

(2.) Застрахователната премия за 100 (сто) лева застрахователна стойност за един ден на 
автомобилната техника за застраховка “Каско валидно в чужбина”  е …….. (…….) лева . 

 (3.) Застрахователната премия за 100 (сто) лева застрахователна стойност на 
имуществото за един ден  за застраховка “Пожар и природни бедствия” е …….. (………) лева.   

 (4.) Застрахователната премия за 100 (сто) лева застрахователна стойност на 
имуществото за един ден за застраховка “Щети на имущество”   е ……… (…………….) лева  

      (5.) Застрахователната премия за застраховка “Гражданска отговорност за причинени 
имуществени и неимуществени вреди на трети лица с моторни превозни средства,  нанесени в 
извън територията на Р.България в страните извън международното споразумение „Зелена 
карта”  се определя съобразно вида на превозното средство и срока на застраховката на база на 
следните тарифи, в лева : 
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Вид МПС 15 дни 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год. 

Лек автомобил до 1300 см³      
Лек автомобил до 1800 см³      
Лек автомобил до 2500 см³       
Лек автомобил над 2500 см³      
Автобус до 11+1 места      
Автобус до 22+1 места      
Автобус до 35+1 места      
Автобус до 42+1 места      
Автобус до 55+1 места      
Автобус до 147+1 места      
Товарен автомобил до 1,5 т.      
Товарен автомобил до 3,5 т.      
Товарен автомобил до 6 т.      
Товарен автомобил до 10 т.      
Товарен автомобил до 16 т.      
Товарен автомобил над 16т.      
Трактори      
Специализирани военни машини      
Седлови влекач без прикачно устройство      
Прикачно устройство над 1 до 1,5 т. товароносимост      
Прикачно устройство над 1.5 до 3,5 т. 
товароносимост 

     

Прикачно устройство над 3.5 до 6 т. товароносимост      
Прикачно устройство над 6 до 10 т. товароносимост      
Прикачно устройство над 10 до 16 т. товароносимост      
Прикачно устройство над  16 т. товароносимост      

 
 (6.) Застрахователната премия за 100 (сто) лева застрахователна стойност за застраховка 

“Карго”за двете  посоки за  въздушен транспорт е …….. (……………) лева. 
Застрахователна премия по ал.6 в една посока е равна на ½ част от премията в две посоки. 

(7.) Застрахователната премия за застраховка „Злополука и медицински разходи” се 
формира от дневната премия за едно лице, броя на лицата  и продължителността на 
застраховката..  

(8.) Застрахователната премия за застраховка „Каско, валидно за чужбина” се формира от 
премията за 100 лв. застрахователна сума на МПС/ППС, общата застрахователна сума на 
съответното МПС/ППС и продължителността на застраховката. 

 (9.) Застрахователната премия за застраховки „Щети на имущество” и „Пожар и природни 
бедствия” се формира от премията за 100 лв. застрахователна стойност на имущество за един 
ден, общата  стойност на имуществото и продължителността на застраховката. 

(10.) Застрахователната премия за Застраховка „Карго” се формира от премията за 100 лв. 
застрахователна стойност на превозваното имущество и общата застрахователна стойност на 
съответното имущество. 

(11.) ЗАСТРАХОВАНИЯ дължи на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ данък в размер на 2%, съгласно 
Закона за данъка върху застрахователните премии.   

 
III. ТЕРИТОРИАЛНА ВАЛИДНОСТ И ВРЕМЕТРАЕНЕ 

Чл.3. (1.) Застраховки “Злополука и медицински разходи”, ”Щети на имущество”, “Пожар и 
природни бедствия”, “Каско, валидно за чужбина” са валидни от датата на сключване на 
съответната застраховка за събития настъпили по време на пътуването до и от страната в която 
се провежда операцията, както и за територията на съответната операция; застраховка 
“Гражданска отговорност за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица с 
моторни превозни средства, нанесени извън територията на Р.България в страни извън 
международното споразумение „Зелена карта” е валидна за територията на Р. Афганистан;   
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(2.) Застраховка “Злополука и медицински разходи” за личния състав на екипажите от ВВС 
са валидни за териториите, съгласно разрешен коридор на полети до съответната операция и 
страните на съответните операции.  

Чл.4.  (1.) Срок за изпълнение  на настоящия договор е от 00.00 часа на 01.01.2020 г. до 
датата на прекратяване на съответната операция, но не по-късно от 24.00 часа на  31.12.2022 г.  

(2.) Срокът на действие на всяка застрахователна полица за съответното лице/лица  започва 
от датата на отпътуването им и/или техника и имущество, и съдържа информация за нейната 
териториална валидност.  

(3.) ЗАСТРАХОВАНИЯТ може да поиска предсрочно прекратяване на застрахователна 
полица/полици, за което уведомява ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по удобен за страните начин.  
Застраховката се прекратява от датата на уведомлението. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ връща 
разликата между цялата премия и премия за използваната част от периода на застраховката, 
изчислена пропорционално на дневна база, намалена с изплатени и дължими обезщетения. 

 
IV.  НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.5. Застрахователните премии за застраховки, посочени в чл.1. от настоящия договор се 
изчисляват за всяко отделно лице/лица и/или съответното им имущество и/или  автомобилна 
техника, в съответствие с условията,  посочени в чл.2  от настоящия договор, в лева.  

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ издава застрахователни полици за съответните видове застраховки 
на ЗАСТРАХОВАНИЯ и се изчислява обща застрахователна премия. 

Чл.6 (1.). Плащането на застрахователната премия за издадените от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 
полици се извършва еднократно по банков път чрез платежно нареждане, в български лева, в 
срок до 30 дни след представяне от страната на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ надлежно оформен 
платежен документ (фактура/сметка).  В платежния документ се посочва и размера на данъка 
върху застрахователната премия, съгласно Закона за данъка върху застрахователните премии.  

  Плащането се извършва по сметка: …………………………………………………….. 
 
(2.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение, в случай, че 

ползва подизпълнител (когато е приложимо).  
(3.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да предостави искане, отправено от 

подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за директно разплащане заедно със становище дали 
оспорва плащанията по искането или част от тях като недължими, в случаите по чл.66, ал.4 от 
ЗОП (когато е приложимо).   

(4) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ искането заедно 
със становището по ал.3 в 15-дневен срок от получаването му. 

(5) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ (когато е 
приложимо).  
       (6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща директно възнаграждение на подизпълнител при наличие на 
обстоятелствата по чл.66, ал.4 от ЗОП и след представяне на следните документи: 

а. Искане от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отправено чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
б. Становище от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дали оспорва плащанията по искането или част от тях 

като недължими; 
в. Документите, посочени в чл. 6, ал.1 (когато е приложимо) 
 

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАСТРАХОВКИТЕ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ 
Чл.7 (1.) Застраховка “Злополука и медицински разходи” осигурява 24-часова ефективна 

защита на всички застраховани при възникване на застрахователни събития, свързани с живота, 
физическото и психическото здраве на военнослужещи и цивилни служители на МО 
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и БА, настъпили в резултат на злополука и/или акутно заболяване при следните 
застрахователни покрития:  
 - смърт вследствие на злополука и/или акутно заболяване; 
 - трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука и/или акутно заболяване; 
 - временна загуба на трудоспособност вследствие на злополука и/или акутно заболяване 
до 40 дни; 
 - временна загуба на трудоспособност вследствие на злополука и/или акутно заболяване 
над 40 дни; 
 - медицински разходи вследствие злополука и/или акутно заболяване; 
 - репатриране вследствие злополука и/или акутно заболяване. 

 (2.) Застраховка „Злополука и медицински разходи” покрива следните рискове: радиация, 
атомни и ядрени експлозии, замърсяване на околната среда, химически и биологически аварии 
или нападения, слънчев удар, топлинен удар,  остри стомашно-чревни инфекции вследствие на  
хранително отравяне, измръзване. 

(3.) Медицински разходи вследствие на злополука и/или актутно заболяване за  едно лице  
включван  покритие на следните разходи:  

- транспортиране до  болничното заведение и прием в него; 
- лечение и престой; 
-изследвания, диагностициране и лечение (терапевтично и хирургично); 
- хонорари на медицински персонал; 
- закупени лекарства по предписана от лекар рецепта; 
- медицински прегледи и тестове; 
- спешно зъболечение; 
- репатриране до България или в чужбина; 
- репатриране на тяло в случай на смърт до бившето му местонахождение в България; 
- транспортиране на придружител.   

Чл.8. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ застрахова ЗАСТРАХОВАНИЯ за следните застрахователни 
суми: Застрахователната сума за застраховка “Злополука и медицински разходи” за всяко лице 
е 100 000 (сто хиляди) лева при смърт вследствие на злополука; при трайна загуба на 
трудоспособност вследствие на злополука за едно лице - % равен на процента загубена 
трудоспособност от 100 000 (сто хиляди) лв.,; Медицински разноски за всяко лице следствие 
злополука и/или акутно заболяване и за репатриране вследствие злополука и/или акутно 
заболяване е до …….. (..............) лева.; Застрахователното обезщетение за временна загуба на 
трудоспособност до 40 дни, за всяко застрахователно събитие за едно лице е ……….. (..........)  
лева.; Застрахователното обезщетение за временна загуба на трудоспособност над 40 дни,  за 
всяко застрахователно събитие за едно лице е ………… (...............) лева; 

Чл.9 (1.) ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за настъпилото 
застрахователно събитие по застраховка „Злополука и медицински разходи” писмено, като в 
уведомлението си да предостави информация за пострадалото лице/лица и номера на 
застрахователната полица, удостоверяваща наличието на сключена застраховка. Срокът на 
уведомление на застрахователя за настъпване на застрахователното събитие е………работни 
дни, от датата на получаване на информацията за настъпило такова от Командването на БА на 
територията на операцията. Застраховатият следва да уведоми застрахователя за настъпило 
събитие писмено на e-mail адрес…………………… или факс………………… 

 (2.) ЗАСТРАХОВАНИЯТ доказва наличието на застрахователното събитие с Протокол 
(Акт) и/или друг документ, издаден от Командването на БА на територията на  операцията  или 
друг компетентен орган на територията на операцията. 

(3.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ писмено уведомява ЗАСТРАХОВАНИЯ за номера на щетата на 
застрахователното събитие по застраховка „Злополука и медицински разходи”, като и за всички  
документи, необходими за разглеждане на щетата с оглед последващото изплащане на 
застрахователно обезщетение на пострадалото лице/лица. 
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Чл.10. (1.) Застраховка “Каско, валидно за чужбина” осигурява застрахователно покритие 
на имуществени щети вследствие на настъпването на застрахователно събитие с моторни 
превозни средства (МПС)/пътни превозни средства (ППС), собственост на ЗАСТРАХОВАНИЯ 
на територията на операция при и по повод изпълнение на всички дейности и задачи. 

(2.) Застраховка „Каско, валидно в чужбина” осигурява застрахователна защита срещу 
пълна загуба или частична вреда, съгласно клауза “ВСИЧКИ РИСКОВЕ (пълно Каско)” при 
следните рискове: (посочени в раздел III, т.4.2 от  Спецификация за услуга № С 94.1530.13) 
 (3.) Застраховка „Каско валидно за чужбина” да покрива всички разумно направени 
разноски за спасяване, ограничение и/или намаляване  на щетата на застрахованото МПС/ППС. 

(4.) Застрахователно обезщетение да покрива 100 %  реално извършени разходи, вследствие 
на настъпилото застрахователно събитие срещу представени и надлежно оформени документи. 

(5). Обезщетение за тотална щета по застраховка „Каско” да се определя като действителна 
стойност на МПС/ППС, определена към датата на настъпване на застрахователното събитие 
намалена  с действителната стойност на годните агрегати възли и детайли. Застрахователно 
обезщетение не може да бъде по-малко от 70 на 100  от застрахователната сума на МПС/ППС, 
при условие, че  не са изплатени и не предстои да бъдат изплащани обезщетения по 
предходните застрахователни събития. Когато на увреденото МПС/ППС са изплащани щети, 
обезщетение за тотална щета не може за бъде по малко от 70 на 100 от застрахователната 
стойност, определена като разлика между първоначална застрахователна сума и изплатените 
застрахователни обезщетения.  

(6.) Оценката на застрахователната стойност на МПС/ППС да се определя както следва: 
За нови - по фактурна стойност; 
За употребявани, включени в каталог “Eurotaxshwacke” – по цена „продава” на текущия 

каталог “Eurotaxshwacke”; 
За МПС/ППС  над 12 години – по цена ново от каталог “Eurotaxshwacke” с овехтяване, 

съгласно таблица с остатъчни стойности на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. 
За  употребявани МПС/ППС, невключени  в каталог “Eurotaxshwacke” по цени от друг 

източник, съгласно методика на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. 
(7.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ  не предявява изисквания за наличие на алармени системи на 

автомобили. 
 (8.) При настъпване на застрахователно събитие по застраховка „Каско валидно в 

чужбина” ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да  уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за събитието 
писмено в срок от ………. работни дни (срокът се уточнява допълнително с изпълнителя на 
поръчката) от датата на настъпване на застрахователното събитие, като в уведомлението си 
излага всички обстоятелства, които са му известни за настъпване на събитието, размера на 
нанесените щети и номера на застрахователната полица, удостоверяваща наличието на 
сключена застраховка. 

(9.) При настъпване на застрахователно събитие по застраховка „Каско валидно в чужбина” 
ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да  уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за събитието писмено в срок 
от ………. работни дни, от датата на получаване на информация за настъпило такова от 
Командването на БА на територията на операция, като в уведомлението си излага всички 
обстоятелства, които са му известни за настъпване на събитието, размера на нанесените щети и 
номера на застрахователната полица, удостоверяваща наличието на сключена застраховка. 
Застрахованият следва да уведоми застрахователя-……………………. за настъпилото събитие 
писмено на e-mail адрес:…………………… или факс………………… 

(10.) ЗАСТРАХОВАНИЯТ доказва наличието на застрахователното събитие с поисканите 
от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ документи, издадени от Командването на БА на територията на  
операцията  и/или други компетентни орган на съответната територия.  При невъзможността от 
страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ да осигури своите представители  за заснемането, огледа и 
описанието на щетите по конкретно застрахователно събитие по застраховка „Каско, валидно в 
чужбина” на териториите на съответните операции, оценка на частична щета и/или пълна 
загуба на МПС/ППС става чрез разглеждането от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 
предоставените от ЗАСТРАХОВАНИЯ снимкови и други свидетелства. 
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 (11.) Ликвидиране на нанесените щети по застраховка „Каско, валидно в чужбина” става в 
оторизирани сервизи на съответната марка автомобил разположени на територията на 
държавата, където е разположена мисията, а при отсъствие на такива – в други сервизи с 
техническите възможности за съответния ремонт. 

(12.) Изплащане на обезщетения по застраховка „Каско, валидно в чужбина” се извършва 
по фактурирана стойност на извършения ремонт в съответните сервизи при отчитане на разходи 
за труд, материали, консумативи и цени, включващи транспортните разходи на нови части, 
действащи при специфичните условия в тези региони. 

 Чл.11 (1.) Застраховка „Гражданска отговорност за причинени имуществени и 
неимуществени вреди на трети лица с моторни превозни средства,  нанесени извън територията 
на Р. България в страни извън международното споразумение „Зелена карта” покрива 
отговорността на ЗАСТРАХОВАНИЯ в качеството му на собственика, ползвателя, държателя и 
водача на МПС,  за причинени  имуществени и неимуществени щети, нанесени на трети лица, в 
т.ч. пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата  на територията 
на Р.Афганистан, в това число: 

- неимуществените и имуществените вреди вследствие на телесно увреждане или смърт; 
- вредите, причинени на чуждо имущество; 
- пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен  резултат от увреждането; 
- Разумно направени разходи във връзка с предявяването на претенция по горепосочените 

точки, включително съдебни разноски, присъдени в тежест на застрахованото лице; 
- Вредите, причинени от превозването на радиоактивните, химически или други материали, 

представляващи повишена опасност. 
 (2.) Застраховка „Гражданска отговорност за причинени имуществени и неимуществени 

вреди на трети лица с моторни превозни средства,  нанесени извън територията на Р. България в 
страни извън международното споразумение „Зелена карта” се сключва за следните 
застрахователни суми:  

За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт: до 
1 000 000 лева за всяко събитие при едно пострадало лице; до 5 000 000 лева за всяко събитие 
при две или повече пострадали лица.  

За вреди на имущество (вещи): до 1 000 000 лева за всяко събитие. 
 (3.) При настъпване на застрахователно събитие по застраховка „Гражданска отговорност 

за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица с моторни превозни средства,  
нанесени извън територията на Р. България в страни извън международното споразумение 
„Зелена карта” ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за събитието 
писмено в срок от ………. работни дни от датата на получаване на информация за настъпило 
такова от Командавето на БА на територията на операцията. Застрахованият следва да уведоми 
застрахователя-…………… за настъпило събитие писмено на e-mail адрес:…………… или 
факс…………, като в уведомлението си излага всички обстоятелства, които са му известни за 
настъпване на събитието, размера на нанесените щети и номера на застрахователната полица, 
удостоверяваща наличието на сключена застраховка.  

(4.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ писмено уведомява ЗАСТРАХОВАНИЯ за номера на  щетата по 
застраховка „Гражданска отговорност за причинени имуществени и неимуществени вреди на 
трети лица с моторни превозни средства,  нанесени извън територията на Р.България в страни 
извън международното споразумение „Зелена карта”, като и за всички документи, необходими 
за разглеждане на конкретната щета с оглед последващото изплащане на застрахователното 
обезщетение на пострадалото лице или на застрахования, когато последния е изплатил  
полагащо се на третото лице обезщетение самостоятелното.     

 (5.) ЗАСТРАХОВАНИЯТ доказва наличието на застрахователното събитие по застраховка 
„Гражданска отговорност за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица с 
моторни превозни средства,  нанесени извън територията на Р. България в страни  
извън международното споразумение „Зелена карта” с поисканите от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 
документи, издадени от Командването на БА на територията на съответната операция и/или 
други компетентни органи на съответната територия. ЗАСТРАХОВАНИЯТ предоставя на  
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ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ снимков материал и други свидетелства за настъпило застрахователно 
събитие. 

 „Гражданска отговорност за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети 
лица с моторни превозни средства,  нанесени извън територията на Р.България в страни извън 
международното споразумение „Зелена карта ” съгласувани с изпълнителя на поръчката.) 

Чл.12.  Застраховка “Щети на имущество” осигурява застрахователно покритие срещу 
пълна загуба или частична вреда на движими и недвижими имущества и свързаните с тях 
материални интереси при пълно покритие на всички застрахователни рискове по смисъла на 
застраховка „Други щети на имущество” от Кодекса за застраховането.  

Чл.13. (1.) Застраховка “Пожар и природни бедствия” осигурява застрахователно покритие 
срещу пълна загуба или частична вреда на движими и недвижими имущества и свързаните с тях 
материални интереси при пълно покритие на всички застрахователни рискове по смисъла на 
застраховка „Пожар и природни бедствия” от Кодекса за застраховането.  

(2.) Застраховки „Щети на имущество” и „Пожар и природни бедствия” се сключват при 
покритие та следните рискове…………………………………………………………………. 

              (посочени в раздел III, т.4.2 от  Спецификация за услуга № С 94.1530.13) 
(3.) При настъпване на застрахователно събитие по застраховки „Щети на имущество” и 

„Пожар и природни бедствия” ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да  уведоми 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за събитието писмено в срок от ………. работни ,  от датата на получаване 
на информация за настъпило такова от Командването на БА на територията на операцията, като 
в уведомлението си излага всички обстоятелства, които са му известни за настъпване на 
събитието, размера на нанесените щети и номера на застрахователната полица, удостоверяваща 
наличието на сключена застраховка. 

(4.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ писмено уведомява ЗАСТРАХОВАНИЯ за номера на  щетата по 
застраховки „Щети на имущество” и/или „Пожар и природни бедствия”,  като и за всички  
документи, необходими за разглеждане на щетата от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ с оглед 
последващото изплащане на застрахователното обезщетение.      

Чл.14. Застраховка “Карго” осигурява застрахователно покритие съгласно Институтски 
Карго Клаузи (А)-1/1/82 /Пълно покритие/, за всички рискове за загуба и/или повреда на 
застрахованото имущество и техника по време на транспорта вследствие на застрахователно 
събитие, като включва и покритие на следните рискове: (посочени в раздел III, т.2.1 от  
Спецификация за услуга № С 94.1530.13) 

 
VI. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ 

        Чл.15. Изключени по настоящия договор са рисковете, съгласно Приложение № 1 - Общите 
условия за застраховките, неразделна част от настоящия договор, с изключение на изрично 
споменатите в настоящия договор.  
 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 Чл.16 (1.) ЗАСТРАХОВАНИЯТ определя  необходимите видове застраховки за всяко 

заминаващо лице/лица и информира своевременно ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за това по удобен за 
страните начин, като подава на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ конкретна информация за вида и 
продължителността на застраховката; страна за която да важи застраховката; броя застраховани 
лица и/или индивидуални данни на последните; конкретните характеристики за автомобилната 
техника; видовете и стойностите на товари/материални средства, техника и имущество на БА, 
както и всяка друга информация имаща отношение към застраховките. 
 (2) Всички застраховки да осигуряват 24-часово ефективно застрахователно покритие. 

 (3.) Застраховки за автомобилната техника се сключват без поименен списък на водачите 
на МПС. 

    (4.) Всички застраховки по чл.1 от настоящия договор са валидни при следните военни 
рискове: (посочват се рискове, указани  в РАЗДЕЛ IV,  т 5 от Спецификация за услуга № С 
94.1530.13)  
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   (5.) При настъпване на застрахователно събитие ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен да плати 
застрахователната сума, частта от нея или застрахователното обезщетение, определени в 
настоящия договор. 
 Чл.17. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да изплаща дължимите застрахователни премии в 
размер и срок, установени в настоящия договор. 
 Чл.18. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен да оказва пълно съдействие на 
ЗАСТРАХОВАНИТЕ ЛИЦА по отношение на всички въпроси, свързани с комплектоване на 
документацията по предявените претенции, както и по отношение на всички въпроси, свързани 
с приключване на щети и заплащане на застрахователни обезщетения. 

 
VIII. ДАВНОСТ И ПРАВО НА РЕГРЕСЕН ИСК 

Чл.19. Всички права, произтичащи от настоящия договор се погасяват с изтичането на 
установената в  раздел VIII „Погасителна давност“  от Кодекса за застраховане погасителна 
давност, считано от датата на настъпване на застрахователното събитие. 

 
IХ. УЧАСТИЕ В ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 

Чл.20.(1.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ осигурява на ЗАСТРАХОВАНИЯ участие в положителния 
финансов резултат при квота на щетите от 0% до 40%  за посочените долу застраховки  в 
зависимост от развитието на риска, както следва: 
 

Застраховка размер 
адм.разходи % 

% от нето-
премията 

Злополука и медицински разходи”   
Каско валидно за чужбина   
Карго   
Щети на имущество   
Пожар и природни бедствия   
Гражданска отговорност   

 
(2.) Положителният финансов резултат се определя като разлика между внесената нето-

премия и изплатените обезщетения през застрахователния период, при условие, че нето-квота 
на щетите не превишава 40%. Нето квота на щетите се изчислява като отношение между 
изплатените обезщетения и внесената нето премия в %. Нето премия е равна на начислената 
премия намалена с …. % административни разходи, включващи и разходи за презастраховане, 
ако такова е налице. 

 (3.) В срок не по-дълъг от 6 (шест) месеца от датата на изтичане на настоящия 
застрахователния договор или окончателно приключване на съответната операция 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за положителния финансов 
резултат и участието на ЗАСТРАХОВАНИЯ в него, без да отлага това до края на давностния 
срок на застраховката въпреки възможността от евентуални негови загуби. 

 
Х. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА   

Чл. 21. (1) Тази гаранция служи за обезпечаване на точното и своевременно изпълнение на 
задълженията на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по договора и се представя от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ към 
момента на подписването му. Гаранцията е в размер на 1 % от прогнозната стойност - 6000 (шест 
хиляди) лева в една  от следните форми:  

1. Документ (оригинал) за паричен превод по банков път по сметка на: Министерство на 
отбраната, дирекция "Финанси" в Българска Народна Банка, гр. София, пл. „Александър І” № 1  
IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01; 

или 
            2.Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение – оригинал.  

или 
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            3.Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя – оригинал. (Изискванията към застраховката са съгласно приложение № 2 към 
настоящия договор.) 

 (2) Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение е не по-малък от 30 (тридесет) 
календарни дни след крайния срок за изпълнение на задълженията по чл.20 от настоящия 
договор.  

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава горепосочените гаранции в срок до 30 (тридесет) 
дни след приключване изпълнението на задълженията по договора и задълженията по чл.20 от 
настоящия договор, като има право да приспадне от гаранцията дължимите неустойки 
вследствие забава при изпълнение на задълженията по договора. 

(4) Върху посочените гаранции ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през 
който средствата законно са престояли при него.  

(5) В случай, че гаранциите за изпълнение са под формата на банкова гаранция и са 
издадени от банка, намираща се извън територията на Република България, същите да бъдат 
авизирани или потвърдени от банка, намираща се на територията на Република България. 
(когато е приложимо) 

(6) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 (десет) дни да 
допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова 
гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от 
действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 21, 
ал.1 от Договора. 

 
 

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
 
Чл. 22. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено 

от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това 
понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към 
момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е 
длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум 
понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до … дни от 
настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и 
възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи 
обезщетение за настъпилите от това вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях 
насрещни задължения се спира.] 

 
   

 
ХII. НЕУСТОЙКИ 

Чл.23.(1.) При неизпълнение на задълженията на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по конкретно 
застрахователно събитие от обхвата на този договор, той дължи на застрахования неустойка в 
размер на 0.02 % за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от стойността на неизпълнената 
част. 

 (2.) При цялостно неизпълнение на задълженията по конкретно застрахователно 
събитие, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20% от застрахователната премия 
по конкретната полица. Ако забавата продължи повече от 60 дни ЗАСТРАХОВАНИЯ има 
право да задържи гаранцията за добро изпълнение, определена в чл.21, ал.1. от настоящия 
договор. 
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ХIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.24.(1.) Договорът може да  бъде прекратен 
5. По взаимно съгласие между страните. 
6. Когато за ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация - по искане на ЗАСТРАХОВАНИЯ. 
 (2.) Договорът се прекратява: 

1.  С изтичане на срока, уреден в чл.13 от същия. 
2.  С изпълнение на всички задължения на страните по него. 
3. При прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство по 

смисъла на законодателството на държавата, в която лице е установено. 
4. При условия по чл.5, ал.1, т.3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 
5. При отнемане на лиценза за  застрахователната дейност и/или при назначаване на 

квестор/синдик  в застрахователното дружество. 
 
 (3.)  Всяка от страните може едностранно, след като отправи писмено предизвестие в 

седемдневен срок, да развали договора, ако другата страна системно не изпълнява 
задълженията си. Системно неизпълнение е налице, когато страна по договора не изпълни свое 
задължение три и повече пъти за срока на договора. 
 (4.) В случаи по ал.2, т.4 ЗАСТРАХОВАНИЯТ не дължи нито връщане на гаранция за 
изпълнение на задълженията по договора, нито заплащане на застрахователните премии, а 
получените от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ плащания подлежат на незабавно възстановяване заедно 
със законната лихва. 

(5.) ЗАСТРАХОВАНИЯТ може да прекрати договора едностранно с 30 дневно писмено 
уведомление до ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ без да дължи неустойки и/или обезщетение за това. 
 

XIV. УВЕДОМЛЕНИЯ 
Чл. 25 (1.) Всички уведомления между страните въвс връзка с този договор се извършват 

в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, 
електронна поща. 

За целите на този договор данните и лицата за контакт на страните са, както следва: 
1. За Застрахователя:……………………………………… 
Адрес: ………………………., Телефон:………………, Факс: ………………, e-

mail:…………….  Лице за контакт: …………………. 
  2. За Застрахования: Министерство на отбраната, дирекция „Отбранителна аквизиция“. 
Адрес: гр. София, 1092, ул. Иван Вазов № 12, ет.5. Тел.: 02 9220642, Факс: 02 92 20643, e-mail: 
e.doneva@ mod.bg. Лице за контакт: главен експерт Елена Донева. 

(2). За дата на уведомлението се счита: 
11. Датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 
12. Датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 
13. Датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по 

куриер; 
14. Датата на приемането – при изпращане по факс; 
15. Датата на получаване – при изпращане по електронна поща. 

(3). Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 
посочените горе адреси, в т.ч. електронни, чрез посочените по-горе средства за комуникация и 
на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за 
контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 5 дни от 
настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се 
счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните 
средства за комуникация и на посочените за контакт лица. 
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ХIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Чл.26. Възникналите спорове по приложението и тълкуването на настоящия договор се 

уреждан извънсъдебно между страните, съгласно действащите нормативни актовете, а при 
непостигане на съгласие, се отнасят към съда. 

 Чл. 27. Всички правоотношения между страните, произтичащи от настоящия договор и 
неуредени от него, се уреждат съгласно действащото българското законодателство.  

Чл. 28. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по 
Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани 
съгласно приложимото право. 

Чл.29. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 
изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и 
ограниченията на ЗОП. 

 
 Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра със статут на 
оригинали - по един за всяка от страните. 
 
ЗА ЗАСТРАХОВАН:                            ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛ: 
 
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 
………………………………….                                                    

  
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКИЯ „ФИНАНСИ”-МО 
…………………………………………………… 
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Приложение към договор  
 

             
ИЗИСКВАНИЯ 

към 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА 

ПРЕДСТАВЕНА КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ,  
КОЯТО ОБЕЗПЕЧАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЧРЕЗ ПОКРИТИЕ 

ОТГОВОРНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
  

1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/ анекс, 
да е в оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на 
Застрахователя, Застрахования (в качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща 
застрахователната премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде издадена 
застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на оригинали.  

Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица. 
2. Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на 

чл.12 от Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.). 
3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и 

заплащане на застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител 
по договора за доставка/услуга/строителство).  

4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в 
пълен размер, като копие от платежен документ се предава на Бенифециента. 

5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на 
Изпълнителя по договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да 
изплати на Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане 
(подписано и подпечатано) за плащане сума, в рамките на застрахователната сума 
в застрахователната полица.  

Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо 
надлежно Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, 
удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е 
изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора за 
доставка/услуга/строителство, независимо от евентуални възражения на 
изпълнителя. Искането за плащане от Бенефициента е единственият документ, въз 
основа на който Застрахователят ще изплаща обезщетението.  

Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и 
лихви и др. уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на 
Бенефициента към Изпълнителя.  

6. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на 
договора за доставка/услуга/строителство, може да се редуцира размерът на 
застрахователната сума, посочен в застрахователната полица. Редуцирането може 
да се извърши в застрахователната полица само след писмено подписано и 
подпечатано уведомление от Министерство на отбраната към застрахователя.  

7. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за 
доставка/услуга/строителство е длъжен да представи добавък/анекс към 
застрахователната полица, в който да е точно и ясно записано, че с 



76 
 

добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на застрахователното 
покритие и всички останали условия по застрахователната полица остават 
непроменени. При представяне на нова застрахователна полица, същата следва да 
влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната застрахователна полица, 
като всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват.  

8. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се 
допуска. 

9. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и 
Бенефициента да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на 
такива в други документи. 

10. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на 
покритието по дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на 
най-ранното от следните обстоятелства: 

10.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените 
към нея добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива); 

10.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента 
на Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя. 

11. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на 
сключения с Министерство на отбраната договор за доставка/услуга/строителство 
и всички други необходими документи свързани с него, с изключение на тези, 
които съдържат класифицирана информация или друга информация, която е 
защитена със закон. 

12. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди 
приемане на застрахователната полица като гаранция за изпълнение. 
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         ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.  
 

Настоящата декларация се попълва и представя преди подписването на договор от 
избраният изпълнител. 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

 
Долуподписаният/ата: ................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 
 
ЕГН ..............................., документ за самоличност ............................, издаден на 
............................... от ......................................................................, 
постоянен адрес: ...................................................................................................................................., 
гражданство/а ........................................................................................................................................,  
в качеството ми на ........................................................................................................., 
в ........................................................................................................................................, 
 
ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер 
................................................... 

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово 
взаимоотношение  ..............................................................................................., 
 
или предмет на следната операция или сделка ............................................................., 
 
в размер …………............................................................................................................, 
(посочват се размерът и видът на валутата) 
 
имат следния произход: ................................................................................................... 
 

При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не 
попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при 
посочване на юридическо лице или друго правно образувание – неговото наименование, 
ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава – наименованието, 
регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в 
съответния регистър на другата държава.  

При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други 
документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или 
подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или 
издали документите.  

При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за 
наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания – периодът, в който са 
натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска 
или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник – периодът, в който са 
генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите. 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 
деклариране на неверни обстоятелства. 
 
ДАТА: ...............                                                ДЕКЛАРАТОР:  ...................................... 
 (име и подпис) 



78 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
Настоящата декларация се попълва и представя преди подписването на договор от 

избраният изпълнител. 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

 
Долуподписаният/ата: 
1. ………………………………………………………………………………… 

(име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за 
установяване на самоличността …………………………….................., 
дата на раждане: ..…………………………….........................................,  
гражданство/а: …………………………………..………………………, 
постоянен адрес: ………………………………..………………………, 
или адрес: ………………………............................................................., 
 (за чужди граждани без постоянен адрес) 
в качеството ми на: 

• законен представител  
• пълномощник 

на ........................................................................................ 
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице 

или видът на правното образувание) 
с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ................................................., 
вписано в регистъра при .............................................................................................................., 

 
Д Е К Л А Р И Р А М : 

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно 
образувание са следните физически лица: 

1. ………………………………………………………………………………... 
 (име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: …………..………………….,. дата на раждане ………………..………..,  
гражданство/а: ……………………….……………………..…………………………, 
(посочва се всяко гражданство на лицето) 
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата  
по гражданството: ………………………………………………....………………, 
постоянен адрес: ……………….………………….………………………………., 
или адрес: …………………………………………………......................................., 
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 
което е: 

• лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете 
или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, 
ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;  

• лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на 
Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ……….……………………..……; 
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• лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава 
на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на  

• дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от 
допълнителните разпоредби на ЗМИП;  

• лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права  
• чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на 

упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи 
възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от 
допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

•  (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, 
бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната 
собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над  

• доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез 
други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно 
посочените; 

• лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или 
дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1-3 от 
допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

• лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се 
установи друго лице като действителен собственик; 

• друго (посочва се)……………………………………………. 
Описание на притежаваните права: ……………….…………………………………… 

 
Повтаря се толкова колкото е необходимо. 
 

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се 
упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са: 

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол: 
………………….…………………………………..……………………………………………, 

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице 
или видът на правното образувание) 

седалище: ………………………………………………………………………………………., 
 (държава, град, община) 
адрес: ……………………………………………………………………………………………., 
вписано в регистър ………………………………………………………..……………………., 
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър …......……………………… 

Представители: 
1. ………………………………………………………………………………………..., 

 (име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: .....………………….……….., дата на раждане: ……………………….………..,  
гражданство/а: ………………………………..………………..……………………………… 
 (посочва се всяко гражданство на лицето) 
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата  
по гражданството: ………………….…...………………………………………………………, 
постоянен адрес: …………………………..……………………………………………………. 
Начин на представляване: ……………………………..…………………………. 
 (заедно, поотделно или по друг начин) 
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Повтаря се толкова колкото е необходимо. 
 

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол: 
………………………………………………………………………………………………….., 

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице 
или видът на правното образувание) 

седалище: ………………………………………………………………………………………., 
 (държава, град, община) 
адрес: ……………………………………..……………………………………………………., 
вписано в регистър ……………………………..……………..........…………………………, 
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ….........…………………… 

Представители: 
1. ………………………………………………………………………………………..., 

 (име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: .....………………….……….., дата на раждане: ……………………….………..,  
гражданство/а: ………………………………..………………..……………………………… 
 (посочва се всяко гражданство на лицето) 
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата  
по гражданството: ………………….…...………………………………………………………, 
постоянен адрес: …………………………..……………………………………………………. 
Начин на представляване: ……………………………..…………………………. 
 (заедно, поотделно или по друг начин) 

Повтаря се толкова колкото е необходимо. 
 

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП: 
………………………………………………………………………………………..…, 

 (име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: ……………………………….., дата на раждане: ………………...……………....,  
гражданство/а: ……………………………………………….…………………………………, 
постоянен адрес на територията на Република България: …......………………………….. 

 
ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП: 
1. ……………………………………….……………………………………………….... 
2. …………………………………….…………………………………………………… 
 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на 

неверни данни. 
 
ДАТА: ...............                                                ДЕКЛАРАТОР:  ...................................... 
 (име и подпис) 
 

Указания:  
Настоящата декларация се попълва и представя преди подписването на рамковото споразумение от 

избраният изпълнител. 
Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните 

разпоредби на ЗМИП, който гласи следното: 
„§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка 

притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или 
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физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и 
които отговарят най-малко на някое от следните условия: 

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е 
лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в 
това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, 
или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват 
на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на 
Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на 
прозрачност по отношение на собствеността. 

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово 
участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание. 

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото 
участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно 
образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество 
юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо 
лице/лица. 

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други 
подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, 
допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е: 

а) учредителят; 
б) доверителният собственик; 
в) пазителят, ако има такъв; 
г) бенефициерът или класът бенефициери, или 
д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато 

физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено; 
е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост 

посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства. 
3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или 

лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2. 
(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, 

секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е 
установен друг действителен собственик. 

(3) „Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и 
всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност 
за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на 
решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, 
прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.  

(4) Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или 
друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени 
по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи 
възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица. 
(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен 
собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е 
действителният собственик, за „действителен собственик“ се счита физическото лице, което изпълнява 
длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с 
цел установяване на действителния собственик по ал. 1.“ 
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