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I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 

1. Обектът на обществената поръчка е представяне на застрахователни 

услуги 

2. Предметът на обществената поръчка е застраховане на пътни превозни 

средства (ППС) на Министерство на отбранатна, структурите на пряко подчинение 

на министъра на отбраната и българската армия за 2018г. 

3. Поръчката включва две обособени позиции, както следва: 

3.1. Обособена позиция № 1:  
 
Застраховане на пътните превозни средства (ППС) на Министерство на 

отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската армия със застраховка “Каско” за 2018 г. 

Застраховат се ППС, собственост на МО, СКС, СВ, ВВС, ВМС, СКИС, ВГС, 

ВВМУ “Н. Вапцаров”, ИЦ, ЦВО, ЦАТИП и в.ф.32990-Пловдив.  

 Застраховката се сключва без поименен списък на водачите на МПС и е 

валидна при използването на автомобилната техника за изпълнението на всички 

задачи, свързани с бойната подготовка, учебния процес и осигуряването на 

ежедневната войскова дейност. Изисквания на Възложителя към застраховката са 

описани в Спецификация за услуга № С 94.1216.12. Общият брой ППС – 636  

Таблица № 1 
 Списък на автомобилната техника, подлежаща на застраховане със 

застраховка „Каско” през 2018 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 
1. ЛЕКИ  АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ  НА ДВИГАТЕЛЯ : 
1.1 Леки  автомобили  с  обем  на  двигателя  до  1300 см³   включително: 2 

1 ЛАНП Форд Фиеста 1300 4+1 2003 бензин 1 
2 ЛАНП Шкода Фелиция 1300 4+1 2001 бензин 1 

1.2 Леки  автомобили  с  обем  на  двигателя  над 1300 до  1800 см³   включително: 124 
1 ЛАПП ВАЗ-21213 1700 4+1 1996 бензин 2 
2 ЛАПП ВАЗ-21213 1700 4+1 2003 бензин 5 
3 ЛАПП ВАЗ-21214 1690 4+1 2007 бензин 2 
4 ЛАПП ВАЗ-2121 1600 4+1 1992 бензин 1 
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5 ЛАПП ВАЗ-2121 1700 4+1 2009 бензин 1 
6 ЛАНП Волво S40 1800 4+1 2000 бензин 1 
7 ЛАНП Ауди 80 1800 4+1 1986 бензин 1 
8 ЛАНП БМВ 316i 1600 4+1 1988 бензин 1 
9 ЛАНП Фолксваген Голф 1800 4+1 1994 бензин 2 

10 ЛАНП Фолксваген Голф 1800 4+1 1995 бензин 2 
11 ЛАНП Фолксваген Голф  1600 4+1 1998 бензин 2 
12 ЛАНП Фолксваген Венто 1800 4+1 1994 бензин 6 
13 ЛАНП Фолксваген Венто 1800 4+1 1995 бензин 4 
14 ЛАНП Фолксваген Венто 1600 4+1 1997 бензин 1 
15 ЛАНП Фолксваген Пасат 1800 4+1 1994 бензин 2 
16 ЛАНП Фолксваген Пасат 1800 4+1 1995 бензин 1 
17 ЛАНП Фолксваген Пасат 1600 4+1 1998 бензин 2 
18 ЛАНП Фолксваген Пасат 1800 4+1 2000 бензин 2 
19 ЛАНП Фолксваген Поло 1600 4+1 1998 бензин 5 
20 ЛАНП Фолксваген Поло 1600 4+1 1999 бензин 1 
21 ЛАНП Фолксваген Поло 1400 4+1 2001 бензин 1 
22 ЛАНП Фолксваген Бора 1600 4+1 2001 бензин 1 
23 ЛАНП Фолксваген Джета 1600 4+1 1985 дизел 1 
24 ЛАНП Фолксваген Каравел 1600 7+1 1990 дизел 1 
25 ЛАНП Форд Мондео 1600 4+1 1993 бензин 2 
26 ЛАНП Форд Мондео 1800 4+1 1993 бензин 3 
27 ЛАНП Форд Мондео 1800 4+1 1994 бензин 1 
28 ЛАНП Форд Мондео 1800 4+1 1996 бензин 6 
29 ЛАНП Форд Мондео 1753 4+1 1996 дизел 1 
30 ЛАНП Форд ескорт  1600 4+1 1991 бензин 1 
31 ЛАНП Форд ескорт  1600 4+1 1995 бензин 4 
32 ЛАНП Форд ескорт  1600 4+1 1996 бензин 1 
33 ЛАНП Фиат Темпра 1600 4+1 1994 бензин 2 
34 ЛАНП Фиат Темпра 1600 4+1 1997 бензин 2 
35 ЛАНП Фиат Брава 1600 4+1 1997 бензин 3 
36 ЛАНП Фиат Мареа 1600 4+1 1997 бензин 1 
37 ЛАНП Фиат Мареа 1600 4+1 1998 бензин 1 
38 ЛАНП Опел Астра 1400 4+1 1992 бензин 1 
39 ЛАНП Опел Астра 1600 4+1 2000 бензин 6 
40 ЛАНП Опел Астра 1600 4+1 2003 бензин 1 
41 ЛАНП Опел Астра 1600 4+1 2004 бензин 13 
42 ЛАНП Опел Вектра  1600 4+1 1994 бензин 1 
43 ЛАНП Опел Вектра  1800 4+1 1997 бензин 1 
44 ЛАНП Опел Вектра 1800 4+1 1999 бензин 2 
45 ЛАНП Опел Вектра 1800 4+1 2000 бензин 1 
46 ЛАНП Опел Вектра 1800 4+1 2004 бензин 2 
47 ЛАНП Пежо 407 1600 4+1 2003 бензин 1 
48 ЛАНП Пежо 307 1600 4+1 2001 бензин 1 
49 ЛАНП Пежо 406   1800 4+1 2002 бензин 1 
50 ЛАНП Пежо 406   1800 4+1 2003 бензин 1 
51 ЛАНП Пежо 405 1400 4+1 1989 бензин 1 
52 ЛАНП Пежо 405 1800 4+1 1990 бензин 2 
53 ЛАНП Пежо 405 1800 4+1 1996 бензин 2 
54 ЛАНП Мазда-З23 1600 4+1 1990 дизел 1 
55 ЛАНП Нисан Серена 1600 7+1 1999 бензин 1 
56 ЛАНП Деу Нубира 1600 4+1 2002 бензин  1 
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57 ЛАНП Рено 9 1400 4+1 1991 бензин  1 
58 ЛАНП Ситроен Берлинго 1560 6+1 2007 дизел 1 
59 ЛАНП Тойота Корола Версо 1598 4+1 2004 бензин 1 
60 ЛАНП Нисан Алмера 1392 4+1 2000 бензин 1 
61 ЛАНП Тойота Корола  1400 4+1 2005 дизел 1 
62 ЛАНП Дачия Логан 1400 4+1 2007 бензин 3 

1.3 Леки  автомобили  с  обем  на  двигателя  над 1800 до 2500 см³  включително: 171 
1 ЛАНП Волво S60 2435 4+1 2002 дизел 3 
2 ЛАНП Волво S60 2435 4+1 2003 дизел 7 
3 ЛАНП Волво S60 2400 4+1 2005 дизел 1 
4 ЛАНП Волво S60 2400 4+1 2006 дизел 1 
5 ЛАНП Волво S60 2400 4+1 2007 дизел 1 
6 ЛАНП Волво S40 2000 4+1 1998 бензин 1 
7 ЛАНП Волво 360 GLT  2000 4+1 1988 бензин 1 
8 ЛАПП Тойота RAV 4 2000 4+1 2002 дизел 7 
9 ЛАПП Тойота RAV 4 2000 4+1 2003 дизел 3 

10 ЛАНП Мерцедес 250D 2500 4+1 1990 дизел 1 
11 ЛАНП Тойота Авенсис 2000 4+1 2002 дизел 48 
12 ЛАНП Тойота Авенсис 2000 4+1 2003 дизел 21 
13 ЛАНП Тойота Авенсис 2000 4+1 2004 дизел 6 
14 ЛАНП Тойота Авенсис 2000 4+1 2012 дизел 1 
15 ЛАНП Тойота Корола 1995 4+1 2003 дизел 20 
16 ЛАНП Тойота Корола 1995 4+1 2004 дизел 4 
17 ЛАНП Тойота Корола  2000 4+1 2006 дизел 4 
18 ЛАНП Опел Омега 2000 4+1 1995 бензин 1 
19 ЛАНП Опел Омега 2500 4+1 1996 бензин 1 
20 ЛАНП Опел Омега 2000 4+1 1999 бензин 1 
21 ЛАНП Форд Мондео 2000 4+1 2002 бензин 1 
22 ЛАНП Крайслер Неон 2000 4+1 1996 бензин 1 
23 ЛАНП Деу Есперо 2000 4+1 1993 бензин 1 
24 ЛАНП Деу Есперо 2000 4+1 1995 бензин 1 
25 ЛАНП Деу Леганза  2000 4+1 2002 бензин 2 
26 ЛАНП Тойота HIACE  2400 8+1 1990 дизел 1 
27 ЛАНП Тойота HIACE  2400 8+1 1992 дизел 1 
28 ЛАНП Пежо 309 1900 4+1 1987 дизел 1 
29 ЛАНП Пежо 405 1900 4+1 1989 бензин 1 
30 ЛАНП Пежо 406   2000 4+1 2000 бензин 1 
31 ЛАНП Пежо 406   2000 4+1 2001 дизел 1 
32 ЛАНП Пежо 406   2000 4+1 2002 бензин 1 
33 ЛАНП Пежо 406   2000 4+1 2003 бензин 1 
34 ЛАНП Пежо 406   2000 4+1 2003 дизел 1 
35 ЛАПП Great Wall Hover H6 2000 4+1 2013 дизел 1 
36 ЛАПП Great Wall Steed 5 2400 4+1 2013 бензин 1 
37 ЛАПП Great Wall Steed 5 2000 4+1 2014 дизел 1 
38 ЛАПП Great Wall Steed 5 2000 4+1 2015 дизел 2 
39 ЛАНП БМВ 316i 1900 4+1 1999 бензин 1 
40 ЛАНП БМВ 324 D 2400 4+1 1987 дизел 1 
41 ЛАНП Ауди А6 2400 4+1 2004 бензин 1 
42 ЛАНП Ауди А4 1984 4+1 2004 бензин 2 
43 ЛАНП Рено Меган 1870 4+1 2006 дизел 1 
44 ЛАНП Рено Лагуна 2000 4+1 1994 бензин 1 
45 ЛАНП Нисан Максима 1995 4+1 1998 бензин 1 
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46 ЛАНП Фолксваген Бора 2000 4+1 2000 бензин 1 
47 ЛАНП Фолксваген Пасат 1968 4+1 2004 дизел 1 
48 ЛАНП Фолксваген Пасат 1984 4+1 2005 бензин 1 
49 ЛАНП Хюндай Соната 2000 4+1 2000 бензин 1 
50 ЛАНП Фолксваген Крафтър 2500 8+1 2010 дизел 1 
51 ЛАНП Форд Транзит 1998 8+1 2004 дизел 4 
52 ЛАНП ГАЗ 2410 2400 4+1 1990 бензин 1 

1.4 Леки  автомобили  с  обем  на  двигателя  над  2500 см.³ 80 
1 ЛАПП Мерцедес G 280 CDI 2800 4+1 2008 дизел 24 
2 ЛАПП Мерцедес G 280 CDI 2800 6+1 2009 дизел  10 
3 ЛАПП Мерцедес 280 S 2800 4+1 1984 бензин 1 
4 ЛАПП Мерцедес G 270 CDI 2700 4+1 2004 дизел  12 
5 ЛАПП Мерцедес G 270 CDI 2700 4+1 2005 дизел  3 
6 ЛАПП Мерцедес G 270 CDI 2700 4+1 2006 дизел 19 
7 ЛАПП Мерцедес G 270 CDI 2700 4+1 2007 дизел 1 
8 ЛАНП Фолксваген Фаетон 3189 4+1 2003 бензин 1 
9 ЛАНП БМВ 728  2800 4+1 1996 бензин 5 

10 ЛАНП Мерцедес S 600 6000 4+1 1996 бензин 1 
11 ЛАНП Крайслер 300 C 3000 4+1 2007 дизел 1 
12 ЛАПП Тойота Ланд Круизер 2983 7+1 2002 дизел 1 
13 ЛАПП Тойота Ланд Круизер 2982 7+1 2003 дизел 1 

2. АВТОБУСИ СПОРЕД БРОЯ  НА МЕСТАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТОВА НА ВОДАЧА 
:   

2.1 Автобуси  до   11+1 места 18 
1 АВТОБУС Мерцедес Спринтер 3200 8+1 2008 дизел 3 
2 АВТОБУС Тойота HIACE 2000 8+1 1989 дизел 1 
3 АВТОБУС Тойота HIACE 2400 8+1 1990 дизел 1 
4 АВТОБУС Тойота HIACE 2000 8+1 1991 бензин 2 
5 АВТОБУС Тойота HIACE 2400 8+1 1992 дизел 3 
6 АВТОБУС Тойота HIACE 2694 8+1 1996 бензин 1 
7 АВТОБУС Тойота KOMOTER 2400 8+1 1988 бензин 1 
8 АВТОБУС Фолксваген Транспортер 1600 8+1 1995 бензин 1 
9 АВТОБУС Форд Транзит 2500 8+1 1993 дизел 1 

10 АВТОБУС Форд Транзит 2000 8+1 1996 бензин 1 
11 АВТОБУС Додж Рам D150 3900 4+1 1993 бензин 1 
12 АВТОБУС Додж Рам 350 3900 10+1 1993 бензин 1 
13 АВТОБУС Додж Рам 350 3900 11+1 1993 бензин 1 

2.2 Автобуси  до   22+1 места  33 
1 АВТОБУС Мерцедес Спринтер 3200 13+1 2007 дизел 12 
2 АВТОБУС Мерцедес Спринтер 3200 13+1 2008 дизел 1 
3 АВТОБУС Мерцедес Спринтер 3200 13+1 2009 дизел 4 
4 АВТОБУС Форд Транзит 2000 12+1 1995 бензин 4 
5 АВТОБУС Форд Транзит 2000 12+1 1996 бензин 2 
6 АВТОБУС Форд Транзит 2400 16+1 2004 дизел 2 
7 АВТОБУС Форд Транзит 2400 13+1 2004 дизел 3 
8 АВТОБУС Форд Транзит 2400 16+1 2007 дизел 1 
9 АВТОБУС Ивеко 50С13 2800 19+1 2005 дизел 1 

10 АВТОБУС Мерцедес-309 Д 3000 17+1 1988 дизел 1 
11 АВТОБУС Додж Рам 350 3900 14+1 1993 бензин 2 

2.3 Автобуси  до   49+1 места 9 
1 АВТОБУС Мерцeдес Интуро  11970 49+1 2004 дизел 6 
2 АВТОБУС Мерцедес-0303 12000 49+1 1991 дизел 1 
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3 АВТОБУС ДАФ SB 4000 Ahial   283 kw 49+1 2001 дизел 2 
2.4 Автобуси до    55+1 места 12 

1 АВТОБУС Мерцeдес Интуро  11980 55+1 2007 дизел 3 
2 АВТОБУС Мерцeдес Интуро 11980 55+1 2008 дизел 3 
3 АВТОБУС Чавдар 11 М4 12800 50+1 1977 дизел 1 
4 АВТОБУС Чавдар 11 М4 12800 50+1 1987 дизел 2 
5 АВТОБУС Чавдар 11 М4 12800 50+1 1988 дизел 2 
6 АВТОБУС Кесборер Сетра С 213 12000 50+1 1991 дизел 1 

3.ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАКСИМАЛНА МАСА:   
3.1.   Товарни автомобили   до   3,5 тона   включително: 3 

1 ТАНП Форд Транзит 2730* 2+1 1996 бензин 1 
2 ТАНП Форд Транзит 3000* 2+1 2010 дизел 1 
3 ТАНП Додж Рам 350 3500* 1+1 1993 бензин 1 

3.2. Товарни автомобили от 3,5 тона до 7,5т включително:   
3.3 Товарни автомобили от 7,5т до 12 тона  включително: 26 

1 ТАПП Мерцедес Унимог U 5000 9500* 1+1 2005 дизел 4 
2 ТАПП Мерцедес Унимог U 5000 9500* 2+1 2007 дизел 1 
3 ТАНП Мерцедес Атего 1224 11990* 1+1 2008 дизел 1 
4 ТАПП Мерцедес Актрос1832 А 9300* 1+1 2004 дизел 3 
5 ТАПП Мерцедес Актрос1832 А 9300* 28+1 2004 дизел 1 
6 ТАПП Мерцедес Актрос1832 А 9300* 1+1 2005 дизел 7 
7 ТАПП Мерцедес Актрос1832 А 9300* 28+1 2005 дизел 1 
8 ТАПП Мерцедес Актрос1832 А 9300* 1+1 2007 дизел 8 

3.4 Товарни автомобили над 12 тона 58 
1 ТАПП Мерцедес Зетрос S1833 16500* 2+1 2008 дизел 6 
2 ТАПП Мерцедес Зетрос S1833 16500* 22+1 2008 дизел 2 
3 ТАПП Мерцедес Зетрос S1833 16500* 27+1 2008 дизел 4 
4 ТАПП Мерцедес Зетрос S1833 16500* 2+1 2009 дизел 4 
5 ТАПП Мерцедес Зетрос S1833 16500* 27+1 2009 дизел 2 
6 ТАПП Мерцедес Унимог U 5000 12500* 22+1 2005 дизел 2 
7 ТАПП Мерцедес Актрос1832 А 18000 21+1 2007 дизел 7 
8 ТАПП Мерцедес Актрос 2032  16500* 2+1 2005 дизел 3 
9 ТАПП Мерцедес Актрос 2032  16500* 22+1 2005 дизел 1 

10 ТАПП Мерцедес Зетрос 2733 А  25000* 2+1 2010 дизел 8 
11 ТАПП Мерцедес Зетрос 2733 А  25000* 2+1 2011 дизел 12 
12 ТАПП Мерцедес Актрос 2732АK 14700* 1+1 2005 дизел 1 
13 ТАПП Мерцедес Актрос 2732А 27000* 2+1 2008 дизел 5 
14 ТАПП Мерцедес Актрос 2732А 27000* 2+1 2009 дизел 1 

4. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВОЕННИ МПС : 90 
1 САПП Мерцедес G 270 CDI FB6 4800* 4+1 2004 дизел 2 
2 САПП Мерцедес G 270 CDI FB6 4800* 4+1 2005 дизел 16 
3 САПП Мерцедес G 270 CDI FB6 4800* 4+1 2007 дизел 8 
4 САПП Мерцедес G 270 CDI 4300* 1+1 2005 дизел 2 
5 САПП Мерцедес G 270 CDI 4300* 4+1 2005 дизел 1 
6 САПП Мерцедес G 270 CDI 4300* 1+1 2006 дизел 1 
7 САПП Мерцедес G 270 CDI 4300* 1+1 2007 дизел 1 
8 САПП Мерцедес G 270 CDI 4300* 7+1 2007 дизел 1 
9 САПП Мерцедес G 280 CDI  3050* 4+1 2008 дизел 1 

10 САНП Мерцедес Спринтер 313CDI 4300* 1+1 2003 дизел 1 
11 САНП Мерцедес Спринтер 313CDI 4300* 1+1 2004 дизел 2 
12 САНП Мерцедес Спринтер 315CDI КА 4200* 5+1 2008 дизел 1 
13 САНП Мерцедес Спринтер-316 3725* 2+1 2002 дизел 1 
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14 САПП Мерцедес Унимог U 5000 9500* 2+1 2007 дизел 3 
15 САПП Мерцедес Aтего 1317 А 13500* 1+1 2008 дизел 1 
16 САПП Мерцедес Aтего 1317 А 4843* 1+1 2009 дизел 1 
17 САНП Мерцедес Актрос  1841 LS  33000* 2+1 2004 дизел 4 
18 САНП Мерцедес Актрос  1841 LS  33000* 2+1 2005 дизел 2 
19 САНП Мерцедес Актрос  1841 LS  40000* 2+1 2008 дизел 2 
20 САНП Мерцедес Актрос 2732АК 20000* 1+1 2005 дизел 2 
21 САНП Мерцедес Актрос 2732АК 20000* 1+1 2009 дизел 1 
22 САПП Мерцедес Актрос 3341АК 40000* 1+1 2006 дизел 2 
23 САПП Мерцедес Актрос 3346  27000* 1+1 2008 дизел 4 
24 САПП Мерцедес Актрос 3346  27000* 2+1 2008 дизел 5 
25 САНП Мерцедес Актрос 3641AK 18000* 1+1 2005 дизел 6 
26 САНП Мерцедес Актрос 3641AK 18000* 1+1 2009 дизел 1 
27 САПП Мерцедес Актрос 4141АК  41000* 2+1 2011 дизел 2 
28 САПП РАВ - Латвия  2740* 3+1 1989 бензин 1 
29 САНП, Опел Виваро-2 3060* 2+1 2010 дизел 1 
30 САНП Ford F-46  9308* 1+1 2006 дизел 1 
31 САПП Navistar 7600 6х4 влекач 13100* 1+1 2008 дизел 2 
32 СМ Ескаватор KOMATSU WB93S-5 9230* 1 2008 дизел 3 
33 СМ Челен товарач KOMATSU WA320-5 14040* 1 2008 дизел 3 
34 Челен вилков товарач САТ TL1055D 19957* 1 2016 дизел 1 
35 Мотокар ATLAS II 19731 1 2011 дизел 2 
36 Мотокар МЕРЛО Панорамик Р101.10К 25300* 1 2003 дизел 1 
37 Товарна платформа Halvorsen 25K 25855* 1 2012 дизел 1 

5. ПРИКАЧНИ УСТРОЙСТВА С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАКСИМАЛНА 
МАСА: 10 

5.1. Над 10 тона:   
1 Полуприцеп товарен  16000*   2008   2 
2 Ремарке полуприцепно 807т9500 36340*   2008   2 
3 Полуприцеп товарен SEMITRAILER 16000*   2004   2 
4 Полуприцеп товарен SEMITRAILER 16000*   2005   2 
5 Полуприцеп специален SEMITRAILER 16200*   2004   2 

  Общ брой         636 
 

3.2. Обособена позиция № 2 : Застраховане на пътните превозни средства 
на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на 
отбраната и Българската армия със задължителна застраховка “Гражданска 
отговорност“ на автомобилистите и застраховка „Злополука на местата в МПС“ за 
2018 г.   

Застраховат се ППС на МО, СКС, СВ, ВВС, ВМС, СКИС, ВГС, ВВМУ “Н. 
Вапцаров”, ИЦ, ЦВО, ЦАТИП и в.ф.32990-Пловдив. Застраховките са валидни 
при използването на автомобилната техника за изпълнението на всички задачи, 
свързани с бойната подготовка, учебния процес и осигуряването на ежедневната 
войскова дейност. Подробни изисквания на възложителя към горепосочените 
застраховки са описани в Спецификация за услуга № С94.1217.12 - приложение 
към документацията. Обемът на поръчката както следва: 

 



Списък на ППС подлежащи за застраховане със задължителна застраховка 
„Гражданска отговорност” на автомобилистите 

                                 
                                                                                                                                     Таблица № 1 
 

№  

по 

ред 

 

                                  ППС 

 

 

       брой ППС 

                 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ: 

1. до 1300 см³ включително 26 

2. над 1300 см³ до 1800 см³ включително 266 

3. над 1800 см³ до 2500 см³ включително 841 

4. над 2500 см³ 108 
АВТОБУСИ СПОРЕД БРОЯ НА МЕСТАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТОВА НА ВОДАЧА 

1. Автобуси  до 11+1 места 48 

2. Автобуси до 22+1 места 56 

3. Автобуси до 35+1 места 19 

4. Автобуси до 42+1 места 15 

5. Автобуси до 49+1 места 89 

6. Автобуси до 55+1 места 32 
ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАКСИМАЛНА МАСА 

1. до 3,5 тона включително 331 

2. от 3,5 тона до 7,5 тона  включително 168 

3. от 7,5 тона до 12 тона включително 1473 

4. над 12 тона 472 
                    СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВОЕННИ МПС 3941 
                    ТРАКТОРИ 172 
ПРИКАЧЕНИ УСТРОЙСТВА С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАКСИМАЛНА МАСА 

1. до 3,5 тона включително 1431 

2. от 3,5 тона до 10 т. включително 505 

3. над 10 тона 188 

Общ брой ППС 10181 

 



 Списък на МПС подлежащи на застраховане със застраховка 

„Злополука на местата в МПС” 

                                                                                                Таблица № 2 
№ по ред  

                                             МПС 

 

  Брой на МПС 

             

             МАШИНИ СПОРЕД БРОЯ НА МЕСТАТА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ 

1. 1+1 МЕСТА 1318 

2. 2+1 МЕСТА 4237 

3. 4+1 МЕСТА 963 

4. 11+1 МЕСТА 925 

5. 22+1 МЕСТА 400 

6. 35+1 МЕСТА 78 

7. 42+1 МЕСТА 13 

8. 49+1 МЕСТА 91 

9. 55+1 МЕСТА 30 

                                                            ОБЩ БРОЙ НА МПС 8055 

                                                            ОБЩ БРОЙ МЕСТА 50059 

 

1. Възложителят запазва правото си да промени посоченият в Таблица № 1 

и Таблица № 2 брой автомобилна техника с до 2 %, като последният може да 

бъде увеличен или намален преди сключване на застрахователният договор.  

Възложителят писмено информира изпълнителя на поръчката за горепосочените 

промени.  

2. В случай, че Възложителят се възползва от правото си по т.1, общата 

застрахователна премия за застраховка „Гражданска отговорност” на 

автомобилистите ще се определи, съгласно броя на ППС от всеки клас и 

годишната застрахователна премия за едно ППС от този клас, съгласно ценовото 

предложение на изпълнителя на поръчката. Общата застрахователна премия за 

застраховка „Злополука на местата в МПС” ще се определи, съгласно броя на 

местата и тарифата за едно място за една година, посочена в ценовото 

предложение на изпълнителя на поръчката. 



 

4. Правно основание. 
 

Чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 20, ал. 1, т. 2; буква „в“, чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 24 и 

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

5. Вид на процедурата. 

Открита процедура. 

6. Срок за изпълнение на поръчката.  

Застрахователните услуги се изпълняват в периода от 01.01.2018 г.  до 
31.12.2018 г.  

7. Място на изпълнение на поръчката - Република България 

8. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката 

Прогнозна стойност на поръчката е до 392000.00 (триста деветдесет и две хиляди) 
лв. без данък върху застрахователната премия, в това число за: 

• Първа обособена позиция:  98000 (деветдесет и осем хиляди) лева 
без данък върху застрахователната премия. 

  
• Втора обособена позиция:  294000 (двеста деветдесет и четири 

хиляди) лева без данък върху застрахователната премия. 
 

II. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 
 
1. Условия и изисквания към начина на плащане: 
Начинът на плащане по договорите за изпълнение на застрахователните 

услуги са съгласно клаузите в проектите на договори - Приложения №№ 9 и 9.1 от 
настоящата документация: 

Обособена позиция № 1: Плащането се извършва на четири  вноски, в срок 
до 15 (петнадесет) работни дни  след получаване от изпълнителя на поръчката 
надлежно оформена фактура/сметка за съответното тримесечие на 2018 г. 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 временна невъзможност да 
осигури финансиране  възложителят запазва правото си да заплати съответната 
вноска на застрахователна премия до 30 (тридесет) календарни дни от датата на 
представяне от страна на изпълнителя на поръчката надлежно оформен 
разплащателен документ без да дължи обезщетение за забавата. Изпълнителят е 
длъжен да представи съответния платежен документ в 5 дневен срок от началото 
на съответното тримесечие. 



 
Обособена позиция № 2: 
Плащането се  извършва на четири вноски, като първото плащане може да 

се извърши до края на 2017 г., при наличие на финансови средства или до 25 
число на януари 2018 г., а другите три вноски се разпределят пропорционално и 
се плащат до 15-я ден, считано от деня на представянето на надлежно оформена 
сметка или фактура за стойността на застрахователната премия за съответното 
тримесечие. Обща задължителна вноска за гаранционен фонд, обезпечителен 
фонд и знак (стикер) на гаранционен фонд за застраховка „Гражданска 
отговорност” се заплаща еднократно с първото плащане.   

При временна невъзможност да осигури финансиране  възложителят запазва 
правото си да заплати съответната вноска на застрахователна премия до 30 
(тридесет) календарни дни от датата на представяне от страна на изпълнителя на 
поръчката надлежно оформен разплащателен документ без да дължи обезщетение 
за забавата. 
 

2. Изисквания към условията и размера на гаранцията за изпълнение 
на договора: 

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 на 5 % от стойността му. 

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.  
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.  

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.  

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.  

 
3. Когато гаранциите за изпълнение са под форма на банкова гаранция, 

изискването е всяка банкова гаранция да бъде безусловна и неотменими, като 
текстът й се съгласува предварително с Възложителя. 

 
4. 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. 

 



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

6. 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. 

 
7. Върху посочените гаранции Възложителят не дължи лихви за периода, 

през който средствата законно са престояли при него. 
 

8. Възложителят отстранява от участие в процедурата всеки участник, за 
когото са налице основания за отстраняване, свързани с личното състояние на 
участниците, както следва: 

8.1. 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 ЕЕДОП. 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. 

8.2. По чл. 107 от ЗОП. 
8.3. 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 ЕЕДОП. 

8.4. 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 ЕЕДОП, а за отсътсвието на отбсоятелствата по чл.327, 
ал.1 от ЗОВСРБ се представя декларация към ЕЕДОП.  

В част трета, раздел "Г" от ЕЕДОП се декларира отсъствието на 
обстоятелства по чл.101, ал.11 от ЗОП, както и отсъствието на присъда за 
престъпление по чл.194-208; чл.213а-217; чл.219-252 и чл.254а-260 от НК. 
 

 
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. 
 

http://pp.mod.bg/


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 (ЕЕДОП). 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 ЕЕДОП. 

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. 

1.4. При участник-обединение, което не е юридическо лице, участникът 
представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване 
на обединението, както и информация във връзка с конкретната обществена 
поръчка относно – правата и задълженията на участниците в обединението, 
разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, 
които ще изпълнява всеки член на обединението. Когато участник в процедурата е 
обединение, което не е юридическо лице спазването на изискванията относно 
техническите и професионални способности се доказва общо за обединението, а не 
за всяко от лицата, включени в него. 

1.5. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата 
на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ 
и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството 
на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително 
електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не 
е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на 
настоящата обществена поръчка, участникът, избран за изпълнител следва да 
извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното 
класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата 
обществена поръчка. 

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


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

  1.7. 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. 

• 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 по изключение, когато възникне 
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, на които 
е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и 
вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените 
до момента дейности. 

в) при замяна или включване на подизпълнител изпълнителят 
представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на 
условията по б. „а“ и б. „б“. 

 
 

2. Критерии за подбор 
 

2.1. 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 
ЕЕДОП (част четвърта "Критерии за подбор", раздел А - годност). Участникът, 
определен за изълнител на поръчката следва да представи на възложителя този 



документ преди сключване на договора, съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП. 
Документът може да бъде изискан и при условия на чл.67, ал.5 от ЗОП. 

2.2. Икономически и финансови изисквания към участниците - 
Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на 
участниците. 

2.3. 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, най-много 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 доказателство за 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, т.1б) от ЕЕДОП. Под "сходни" се 
разбира "застрахователни услуги".  

Минимално изискване:Участникът следва да е изпълнил застрахователна 
услуга/услуги за застраховане на не по-малко от 500 бр. ППС/МПС със 
застраховка „Каско“ и/или „Гражданска отговорност“ на автомобилистите,  общо 
за изискуемия период - независимо дали участва за едната  или всички обособени 
позиции и да е изпълнил застрахователни услуги по застраховане на не по-малко 
500 лица и/или места със застраховка „Злополука“, общо през изискуемия период, 
ако участва за обособена позиция № 2. Документите може да бъдат изискани и 
при условия на чл.67, ал.5 от ЗОП. 

3. Срок на валидност на офертите: 

Офертите следва да бъдат със срок на валидност - 120 (сто и двадесет) дни, 
считано от деня, следващ крайния срок за получаване на оферти, 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 до момента на сключване на договора за 
обществената поръчка.  



 
4. Указания за подготовка на офертата: 

4.1. При изготвяне на офертите за участие, участникът да се придържа 
точно към изискванията на ЗОП 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.  

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

4.3. 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.  

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

4.5. 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. 
Върху плика участникът изписва: наименование на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, по възможност - факс, ел. адрес, наименование на 
поръчката и обособени позиции, за които се подават документите. 

4.6. В Общата опаковка по т. 4.5 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 докуменация. 

• 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; 



• Съгласно чл.47, ал.9 от ППЗОП, когато участник подава оферта за 
повече от една обособена позиция, общата опаковка по т.4.5 за  

всяка от позициите трябва да се представи поотделно комплектовани 
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). 

4.7. 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. 

4.8. 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. 

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

4.10. 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. 

 
4.11. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в 

процедурата. 
 
4.12. Всички разходи по изготвянето и представянето на офертата са за 

сметка на съответния участник. 

4.13. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език или в 
превод 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. Всички документи, за които не са представени оригинали, и за 
които не се изисква нотариална заверка, трябва да са заверени (когато са 
фотокопия) с „Вярно с оригинала” и подпис на лицето, представляващо 
участника. 

4.14. Офертите трябва да се представят в Дирекция „Отбранителна 
аквизиция“ на адрес: гр. София - 1080, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5 (сградата на 
„Военно издателство“).  



5.Указания за представяне и съдържание на офертата: 

5.1. 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. 

 
5.2. Документите свързани с участието в процедурата се изготвят по 

приложените в настоящата документация образци. 
 

5.3. 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 официален 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 официален превод.  
 

Общата опаковка по т.4.5. включва (трябва да съдържа) документи: 
 

5.3.1. Отнасящи се до личното състояние, критериите за подбор, 
оферта и ценово предложение и опис на представените документи, както следва: 

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

• Единен европейски документ за обществени поръчки – съгласно 
образеца Приложение № 2 от настоящата документация, 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. 
Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или 
юридическо лице или техни обединения то се представя и в официален 
превод. Критериите за подбор са еднакви за всички обособени 
позиции. Доказателства и информацията за съответствието с 
тях се декларира еднократно в ЕЕДОП 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. 

• Информация  за 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 горепосочената информация в 
ЕЕДОП (част четвърта "Критерии за подбор", раздел А - годност). 
Участникът, определен за изълнител на поръчката следва да представи 
на възложителя този документ преди сключване на договора, съгласно 
чл.67, ал.6 от ЗОП. Документът може да бъде изискан и при условия 
на чл.67, ал.5 от ЗОП. 
 

5.3.2. Оферта, която включва: 

Техническо предложение, съдържащо 

• Документ за упълномощаване (нотариално заверено 
пълномощно), когато лицето, което подава офертата, не е 
законният представител на участника (когато е приложимо). 

 
• Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор – съгласно образеца Приложение № 4 от настоящата 
документация. 

• Декларация за осигуряване на застрахователно покритие – 
съгласно образеца  Приложение № 5 от настоящата 
документация. 

• Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническата спецификация и изискванията на възложителя - 
съгласно образци Приложение №№ 6-6.1 от настоящата 
документация. 

• Декларация за срока на валидност на офертата - съгласно образеца 
Приложение № 7 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 №№ 8-8.1 от настоящата документация и съгласно 
условията и забележки в тях. 

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. 

6.Указания за подготовка на ЕЕДОП: 

6.1. 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 (ЕЕДОП). 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. 

6.2. Когато участникът е посочил, че  ще използва подизпълнители, за всяко 

от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ информация по т.5.1. 

6.3. Лицата по чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП са: 

• Лицата, които представляват участника, съгласно 

законодателството на държавата, в която са установени. 

• Лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на 

участника 

• Други лица, които имат правомощия да упражняват контрол 

при вземането на решения от тези органи. 

6.4. В ЕЕДОП 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. 

6.5. 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 ЕЕДОП. 

6.6. Възложителят може да изисква от участника по всяко време да 

представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, 

посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане 

на процедурата. 

6.7. 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. 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; 

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 

 
ГЛАВА IV 

 
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.  

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И 
КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 
1. Критерий за оценка на офертите 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-
изгодната оферта. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за 
възлагане „оптимално съотношение качество/цена“. 

1.1. По обособена позиция № 1 се оценяват показатели с тежест, както 
следва: 

 
К1 – показател за оценка на застрахователна премия за застраховка „Каско“ за 

автомобилната техника, посочена в таблица № 1, с тежест  – 85 %; 

К2 – показател за оценка на участие в положителния финансов резултат при  

квота на щетите от 0 до 50 %  с тежест  – 10 %; 

K3 – показател за оценка на обща застрахователна сума на ППС, посочени в 

Таблица № 1, с тежест - 5 % 

Оценка на офертите (К общо): 

К общо = K1 + K2 + K3 

Начинът на изчисление по всеки показател: 

 
                                              Min. предложената премия   
       К1. =         ………………………………………………..………… ……………. x 85 %, 
                                          Предложената от участника премия 
 
 

Предложеният от участника редуциран размер на участие 
в пол.финансов резултат (%) 

       К2 .  =    …………………………………………………………………………… х 10 % 
mаx. предложен  редуциран размер  на участие 

в пол. финансов резултат  (%) 
 



 
Предложената от участника застрахователна сума 

     К3 .  =    …………………………………………………………………………… х  5 % 
mаx. предложена  застрахователна сума 

 

Забележки: 
1.   Положителният финансов резултат се определя като разлика между внесената 

нето-премия и изплатените обезщетения през застрахователния период. 
2.  Нето премия е равна на начислената премия намалена с % административни 

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

% от положителния финансов резултат, ако нето-квота на щетите по 
застраховката не превишава 50%. 

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

5. Участникът посочва само една стойност на % участие в положителния финансов 
резултат, валидна при обем на щетите в границите от 0 % до 50%.  

 Не се допуска посочването на различни стойности на  %, съответстващи на 
 различни обеми щети в границите от 0 до 50 % .  
6. Участниците изрично да посочат размера на административни разходи, в % ; 
7. Редуцирания размер на пол. резултат се изчислява като:  
      [(100 - % административни разходи) х % положителен финансов резултат]:100. 
 

1.2. По обособена позиция № 2 се оценяват показатели с тежест: 
 

К1 – показател за оценка на обща застрахователна премия за всички видове 

застраховки с тежест - 80 %; 

К2 – показател на оценка на размера на  обещетение за над 20 дни времена 

загуба на трудоспособност при застраховка „Злополука на местата в МПС”, с 

тежест  - 10 %; 

К3 – показател на оценка на размера на медицински разноски вследствие на 

злополука, с тежест  - 10%.   

Оценка на оферта К (общо) = К 1+ К 2 + К 3, 

Начинът на изчисление по всеки показател: 
 

Min. предложеният сбор от  премии за застраховки „Гр.О“ и „Злополука на местата в МПС“ 
К1. = ………………………………………………..………… ……………………………….. x 80 %, 

Предложеният от участника сбор от премии за застраховки „Гр.О“ и „Злополука на местата в 
МПС“ 



 
 
Предложеният от участника размер на обезщетение за над 20 дни временна нетрудоспособност 

за застраховка „Злополука на местата в МПС“ 
       К2 .  =    ………………………………………………………………………………….. х 10 % 

mаx. предложен размер на обезщетение за над 20 дни временна нетрудоспособност за 
застраховка „Злополука на местата в МПС“ 

 
 
 

Предложеният от участника размер на  мед. разходи за застраховка „Злополука на местата в 
МПС“ 

     К3.  =    …………………………………………………………………………………..… х  10 % 
mаx. предложен размер на мед. разходи за застраховка „Злополука на местата в МПС“ 

 
На първо място се класира участникът получил най-висока комплексна 

оценка съгласно методиката за оценка на офертите. 
 
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 ЕЕДОП 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 горния 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-2017-014 не 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. 

http://web.apis.bg/p.php?i=2785875#p29453764
http://web.apis.bg/p.php?i=2785875#p29453783


Комисията ще отвори 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. 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 всяка отделна самостоятелно обособена позиция 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: За обособена позиция № 1 

1.  По-ниска предложена застрахователна премия за застраховка Каско; 
2. По-голям редуциран процент на участие в положителния финансов 

резултат при квота на щетите до 50 %. 
За обособена позиция № 2 
1. По-ниска предложена застрахователна премия за застраховка 

„Гражданска отговорност“ на автомобилистите 
2. По-голямо обезщетение на временна нетрудоспособност над 20 дни за 

застраховка „Злополука на местата в МПС“ 
 

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-2017-014). При необходимост от допълнителна 
информация относно датата и часа на отваряне на офертите, същата ще бъде 
публикувана в електронната страница на Министерството на отбраната в профила 
на купувача http://pp.mod.bg/MO-DOA-2017-014 

Възложителят сключва договор по образци - Приложения №№ 9-9.1 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-2017-014  
(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-2017-014
http://pp.mod.bg/MO-DOA-2017-014


 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           VI. ПРИЛОЖЕНИЯ (ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 1 
(образец) 

 

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

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  
с предмет „……………………………………………………“ 

 
 

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: __________________________ 

 



 
Приложение №2 

(образец) 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 
 

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия 
орган или възложителя 

 При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на 
Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, 
информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че 
ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП1. Позоваване на 
съответното обявление2, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз: 
OВEС S брой[], дата [], стр.[],  
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи 
информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде 
недвусмислено идентифицирана. 

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на 
Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за 
възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. 
препратка към публикация на национално равнище):  [……] 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие 
че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В 
противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор. 

Идентифициране на възложителя3 Отговор: 

Име:  Министерство на отбраната 

За коя обществена поръчки се отнася? Отговор: 

Название или кратко описание на поръчката4: Застраховане на ППС на Министерство на 

                                           
1 Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на 
възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други 
заинтересовани страни 
2 За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за 
участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка. 
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна 
процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система. 
3 Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна 
процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на 
обществени поръчки. 



отбраната, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската армия за 
2018 г. 

Референтен номер на досието, определен от 
възлагащия орган или възложителя (ако е 
приложимо)5: 

[ 21-39-13] 

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия 
оператор 

 

Част II: Информация за икономическия оператор 

А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Идентификация: Отговор: 

Име: [   ] 

Идентификационен номер по ДДС, ако е 
приложимо: 
Ако не е приложимо, моля посочете друг 
национален идентификационен номер, ако е 
необходимо и приложимо 

[   ] 
[   ] 

Пощенски адрес:  [……] 

Лице или лица за контакт6: 
Телефон: 
Ел. поща: 
Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Обща информация: Отговор: 

Икономическият оператор микро-, малко или 
средно предприятие ли е7? 

[] Да [] Не 

Само в случай че поръчката е запазена8: 
икономическият оператор защитено 

[] Да [] Не 
 

                                                                                                                                                
4 Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление 
5 Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление 
6 Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо. 
7 Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни 
предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.  
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или 
годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро. 
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или 
годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро. 
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-
малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен 
баланс не надхвърля 43 милиона евро. 
8 Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка 



предприятие ли е или социално предприятие9, 
или ще осигури изпълнението на поръчката в 
контекста на програми за създаване на 
защитени работни места? 
Ако „да“, какъв е съответният процент 
работници с увреждания или в неравностойно 
положение? 
Ако се изисква, моля, посочете въпросните 
служители към коя категория или категории 
работници с увреждания или в неравностойно 
положение принадлежат. 

 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Ако е приложимо, посочете дали 
икономическият оператор е регистриран в 
официалния списък на одобрените 
икономически оператори или дали има 
еквивалентен сертификат (напр. съгласно 
национална квалификационна система 
(система за предварително класиране)? 

[] Да [] Не [] Не се прилага 

Ако „да“: 
Моля, отговорете на въпросите в останалите 
части от този раздел, раздел Б и, когато е 
целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете 
част V, когато е приложимо, и при всички 
случаи попълнете и подпишете част VI.  
а) Моля посочете наименованието на списъка или 
сертификата и съответния регистрационен или 
сертификационен номер, ако е приложимо: 
б) Ако сертификатът за регистрацията или за 
сертифицирането е наличен в електронен 
формат, моля, посочете: 
 
в) Моля, посочете препратки към документите, от 
които става ясно на какво се основава 
регистрацията или сертифицирането и, ако е 
приложимо, класификацията в официалния 
списък10: 
г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли 
всички задължителни критерии за подбор? 
Ако „не“: 
В допълнение моля, попълнете липсващата 
информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г 
според случая  САМО ако това се изисква 
съгласно съответното обявление или 
документацията за обществената поръчка: 
д) Икономическият оператор може ли да представи 
удостоверение за плащането на 
социалноосигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия 
орган или възложителя да получи удостоверението 
чрез пряк безплатен достъп до национална база 
данни във всяка държава членка? 
Ако съответните документи са на разположение 

 
 
 
 
 
 
a) [……] 
 
б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 
в) [……] 
 
 
 
г) [] Да [] Не 
 
 
 
 
 
 
 
д) [] Да [] Не 
 
 
 
 
 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, 
точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 

                                           
9 Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в 
неравностойно положение. 
10 Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията. 



в електронен формат, моля, посочете:  

Форма на участие: Отговор: 

Икономическият оператор участва ли в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка 
заедно с други икономически оператори11? 

[] Да [] Не 

Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП. 

Ако „да“: 
а) моля, посочете ролята на икономическия 
оператор в групата (ръководител на групата, 
отговорник за конкретни задачи...): 
б) моля, посочете другите икономически 
оператори, които участват заедно в процедурата за 
възлагане на обществена поръчка: 
в) когато е приложимо, посочете името на 
участващата група: 

 
а): [……] 
 
 
б): [……] 
 
 
в): [……] 

Обособени позиции Отговор: 

Когато е приложимо, означение на 
обособената/ите позиция/и, за които 
икономическият оператор желае да направи 
оферта: 

[   ] 

 

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и 
да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане 
на обществена поръчка: 

Представителство, ако има такива: Отговор: 

Пълното име  
заедно с датата и мястото на раждане, ако е 
необходимо:  

[……]; 
[……] 

Длъжност/Действащ в качеството си на: [……] 

Пощенски адрес: [……] 

Телефон: [……] 

Ел. поща: [……] 

Ако е необходимо, моля да предоставите 
подробна информация за представителството 
(форми, обхват, цел...): 

[……] 

                                           
11 По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни. 



 

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ 

Използване на чужд капацитет: Отговор: 

Икономическият оператор ще използва ли 
капацитета на други субекти, за да изпълни 
критериите за подбор, посочени в част IV, и 
критериите и правилата (ако има такива), 
посочени в част V по-долу?  

[]Да []Не 

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и 
подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б 
от настоящата част и от част III.  
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които 
не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които 
отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — 
тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.  
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти12, 
доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор 
ще използва. 

 

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва 

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган 
или възложителя) 

Възлагане на подизпълнители: Отговор: 

Икономическият оператор възнамерява ли да 
възложи на трети страни изпълнението на част 
от поръчката? 

[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, 
приложете списък на предлаганите 
подизпълнители:  

[……] 

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в 
допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите 
информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка 
(категория) съответни подизпълнители. 

 

Част III: Основания за изключване 

А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване: 

                                           
12 Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3: 



1. Участие в престъпна организация13: 

Корупция14: 
Измама15: 

Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 
дейности16: 

Изпиране на пари или финансиране на тероризъм17 
Детски труд и други форми на трафик на хора18 

Основания, свързани с наказателни присъди 
съгласно националните разпоредби за 
прилагане на основанията, посочени в 
член 57, параграф 1 от Директивата: 

Отговор: 

Издадена ли е по отношение на 
икономическия оператор или на лице, което 
е член на неговия административен, 
управителен или надзорен орган или което има 
правомощия да го представлява, да взема 
решения или да упражнява контрол в рамките 
на тези органи, окончателна присъда във 
връзка с едно от изброените по-горе 
основания, която е произнесена най-много 
преди пет години, или съгласно която 
продължава да се прилага период на 
изключване, пряко определен в присъдата?  

[] Да [] Не 

Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: (уеб адрес, орган или служба, 
издаващи документа, точно позоваване на 
документа): 
[……][……][……][……]19 

Ако „да“, моля посочете20: 
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 
1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;  

б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; 
в) доколкото е пряко указано в присъдата: 

 
a) дата:[   ], буква(и): [   ], причина(а):[   ]  
 
 
б) [……] 
в) продължителността на срока на изключване 

                                           
13 Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. 
относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42). 
14 Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни 
лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 
25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно 
борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и 
корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на 
икономическия оператор. 
15 По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ 
C 316, 27.11.1995 г., стр. 48). 
16 Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата 
срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, 
помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото 
рамково решение. 
17 Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 
октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и 
финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15). 
18 Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 
април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна 
на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1). 
19 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
20 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 



[……] и съответната(ите) точка(и) [   ] 

Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: (уеб адрес, орган или служба, 
издаващи документа, точно позоваване на 
документа): [……][……][……][……]21 

В случай на присъда, икономическият 
оператор взел ли е мерки, с които да докаже 
своята надеждност въпреки наличието на 
съответните основания за изключване22 
(„реабилитиране по своя инициатива“)? 

[] Да [] Не  

Ако „да“, моля опишете предприетите 
мерки23: 

[……] 

 

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ  

Плащане на данъци или 
социалноосигурителни вноски: 

Отговор: 

Икономическият оператор изпълнил ли е 
всички свои задължения, свързани с 
плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, както в 
страната, в която той е установен, така и в 
държавата членка на възлагащия орган или 
възложителя, ако е различна от страната на 
установяване? 

[] Да [] Не 

 
 
Ако „не“, моля посочете: 
а) съответната страна или държава членка; 

б) размера на съответната сума; 
в) как е установено нарушението на 
задълженията: 
1) чрез съдебно решение или 
административен акт: 

 Решението или актът с 
окончателен и обвързващ 
характер ли е? 

Данъци Социалноосигурителн
и вноски 

 
a) [……] 
б) [……] 
в1) [] Да [] Не 

[] Да [] Не 
[……] 

 
[……] 

 
 

 
a) [……]б) [……] 
 
в1) [] Да [] Не 

[] Да [] Не 
[……] 

 
[……] 

 
 

                                           
21 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
22 В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС. 
23 Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), 
обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.  



Моля, посочете датата на присъдата 
или решението/акта. 

В случай на присъда — срокът на 
изключване, ако е определен 
пряко в присъдата: 

2) по друг начин? Моля, уточнете: 

г) Икономическият оператор изпълнил ли е 
задълженията си, като изплати или поеме 
обвързващ ангажимент да изплати дължимите 
данъци или социалноосигурителни вноски, 
включително, когато е приложимо, всички 
начислени лихви или глоби? 

 

 

 

в2) [ …] 
 

г) [] Да [] Не 
Ако „да“, моля, 
опишете подробно: 
[……] 

 

 

 

в2) [ …] 
 
г) [] Да [] Не 
Ако „да“, моля, 
опишете подробно: 
[……] 

Ако съответните документи по отношение 
на плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски е на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 24 
[……][……][……][……] 

 

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО 
НАРУШЕНИЕ25 

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена 
поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в 
националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в 
националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално 
нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.  

Информация относно евентуална 
несъстоятелност, конфликт на интереси 
или професионално нарушение 

Отговор: 

Икономическият оператор нарушил ли е, 
доколкото му е известно, задълженията си в 
областта на екологичното, социалното или 
трудовото право26? 

[] Да [] Не 

Ако „да“, икономическият оператор взел ли е 
мерки, с които да докаже своята надеждност 
въпреки наличието на основанието за 
изключване („реабилитиране по своя 
инициатива“)? 
[] Да [] Не 

Ако да“, моля опишете предприетите мерки: 
[……] 

                                           
24 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
25 Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС 
26 Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в 
националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, 
параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС 



Икономическият оператор в една от следните 
ситуации ли е: 
а) обявен в несъстоятелност, или  
б) предмет на производство по 
несъстоятелност или ликвидация, или 
в) споразумение с кредиторите, или 
г) всякаква аналогична ситуация, възникваща 
от сходна процедура съгласно националните 
законови и подзаконови актове27, или 
д) неговите активи се администрират от 
ликвидатор или от съда, или 
е) стопанската му дейност е прекратена? 
Ако „да“: 
Моля представете подробности: 
Моля, посочете причините, поради които 

икономическият оператор ще бъде в 
състояние да изпълни поръчката, като 
се вземат предвид приложимите 
национални норми и мерки за 
продължаване на стопанската дейност 
при тези обстоятелства28? 

Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

[] Да [] Не 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[……] 
[……] 

 
 
 
 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 

Икономическият оператор извършил ли е 
тежко професионално нарушение29?  
Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не, 
 
 [……] 

Ако „да“, икономическият оператор предприел 
ли е мерки за реабилитиране по своя 
инициатива? [] Да [] Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 
[……] 

Икономическият оператор сключил ли е 
споразумения с други икономически 
оператори, насочени към нарушаване на 
конкуренцията? 

[] Да [] Не 
 
 
[…] 

                                           
27 Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за 
обществената поръчка. 
28 Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, 
изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е 
възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката. 
29 Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление 
или в документацията за обществената поръчка. 



Ако „да“, моля, опишете подробно: Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е 
мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] 
Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] 

Икономическият оператор има ли информация за 
конфликт на интереси30, свързан с участието 
му в процедурата за възлагане на обществена 
поръчка? 
Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 
 
 
[…] 

Икономическият оператор или свързано с него 
предприятие, предоставял ли е консултантски 
услуги на възлагащия орган или на 
възложителя или участвал ли е по друг 
начин в подготовката на процедурата за 
възлагане на обществена поръчка? 
Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 
 
 
 
[…] 

Случвало ли се е в миналото договор за 
обществена поръчка, договор за поръчка с 
възложител или договор за концесия на 
икономическия оператор да е бил предсрочно 
прекратен или да са му били налагани 
обезщетения или други подобни санкции във 
връзка с такава поръчка в миналото? 
Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 
 
 
 
 
 
[…] 

Ако „да“,  икономическият оператор предприел ли е 
мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] 
Не  

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] 

Може ли икономическият оператор да 
потвърди, че: 
а) не е виновен за подаване на неверни данни 
при предоставянето на информацията, 
необходима за проверката за липса на 
основания за изключване или за изпълнението 
на критериите за подбор; 
б) не е укрил такава информация; 
в) може без забавяне да предостави 
придружаващите документи, изисквани от 
възлагащия орган или възложителя; и 
г) не се е опитал да упражни непозволено 
влияние върху процеса на вземане на решения 
от възлагащия орган или възложителя, да 
получи поверителна информация, която може 
да му даде неоправдани предимства в 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка, или да предостави поради 

[] Да [] Не 

                                           
30 Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията 
за обществената поръчка. 



небрежност подвеждаща информация, която 
може да окаже съществено влияние върху 
решенията по отношение на изключването, 
подбора или възлагането? 

 

Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В 
НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА 

ЧЛЕНКА 

Специфични национални основания за 
изключване 

Отговор: 

Прилагат ли се специфичните национални 
основания за изключване, които са посочени 
в съответното обявление или в 
документацията за обществената поръчка? 
Ако документацията, изисквана в 
съответното обявление или в 
документацията за поръчката са достъпни 
по електронен път, моля, посочете: 

[…] [] Да [] Не 
 
 
  

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……]31 

В случай че се прилага някое специфично 
национално основание за изключване, 
икономическият оператор предприел ли е 
мерки за реабилитиране по своя инициатива?  
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:  

[] Да [] Не 
 
 
[…] 

 

Част IV: Критерии за подбор 

Относно критериите за подбор (разделα илираздели А—Г от настоящата част) 
икономическият оператор заявява, че 

α: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият 
орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за 
поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до 
попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV: 

Спазване на всички изисквани критерии за 
подбор 

Отговор: 

Той отговаря на изискваните критерии за 
подбор: 

[] Да [] Не 

                                           
31 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 



 

А: ГОДНОСТ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в 
документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Годност Отговор: 

1) Той е вписан в съответния 
професионален или търговски регистър в 
държавата членка, в която е установен32: 
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

[…] 
  

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 

2) При поръчки за услуги: 
Необходимо ли е специално разрешение или 
членство в определена организация, за да 
може икономическият оператор да изпълни 
съответната услуга в държавата на 
установяване?  
 
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

 
[] Да [] Не 
 
Ако да, моля посочете какво и дали 
икономическият оператор го притежава: […] [] 
Да [] Не 
  

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 

 

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в 
документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Икономическо и финансово състояние Отговор: 

1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя 
финансови години, изисквани в съответното 
обявление или в документацията за поръчката, 
е както следва: 
и/или  
1б) Неговият среден годишен оборот за броя 
години, изисквани в съответното обявление 

година: [……] оборот:[……][…]валута 
година: [……] оборот:[……][…]валута година: 
[……] оборот:[……][…]валута 
 
(брой години, среден оборот): 
[……],[……][…]валута 
 

                                           
32 Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на 
икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото 
приложение 



или в документацията за поръчката, е 
както следва33(): 
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 

2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в 
стопанската област, обхваната от 
поръчката и посочена в съответното 
обявление,  или в документацията за 
поръчката, за изисквания брой финансови 
години, е както следва: 
и/или 

2б) Неговият среден годишен оборот в 
областта и за броя години, изисквани в 
съответното обявление или документацията 
за поръчката, е както следва34: 
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 
 
 
 
 
(брой години, среден оборот): 
[……],[……][…]валута 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документацията): [……][……][……][……] 

3) В случай че липсва информация относно 
оборота (общия или конкретния) за целия 
изискуем период, моля, посочете датата, на 
която икономическият оператор е учреден или 
е започнал дейността си: 

[……] 

4) Що се отнася до финансовите 
съотношения35, посочени в съответното 
обявление, или в документацията за 
обществената поръчка, икономическият 
оператор заявява, че реалната им стойност е, 
както следва: 
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

(посочване на изискваното съотношение — 
съотношение между х и у36 — и стойността): 
[…], [……]37 
 

 (уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 

5) Застрахователната сума по неговата 
застрахователна полица за риска 
„професионална отговорност“ възлиза на: 
Ако съответната информация е на 
разположение в електронен формат, моля, 

[……],[……][…]валута 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 

                                           
33 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 
34 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 
35 Например съотношението между активите и пасивите. 
36 Например съотношението между активите и пасивите. 
37 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 



посочете: [……][……][……][……] 

6) Що се отнася до другите икономически 
или финансови изисквания, ако има 
такива, които може да са посочени в 
съответното обявление или в документацията 
за обществената поръчка, икономическият 
оператор заявява, че: 
Ако съответната документация, която 
може да е била посочена в съответното 
обявление или в документацията за 
обществената  поръчка, е достъпна по 
електронен път, моля, посочете: 

[…] 
 
 
 
  

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документацията): [……][……][……][……] 

 

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в 
документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Технически и професионални способности Отговор: 

1а) Само за обществените поръчки за 
строителство: 
През референтния период38 икономическият 
оператор е извършил следните строителни 
дейности от конкретния вид:  
Ако съответните документи относно 
доброто изпълнение и резултат от най-
важните строителни работи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

Брой години (този период е определен в 
обявлението или документацията за 
обществената поръчка):  [……] 

Строителни работи:  [……] 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 

1б) Само за обществени поръчки за доставки 
и обществени поръчки за услуги: 
През референтния период39 икономическият 
оператор е извършил следните основни 
доставки или е предоставил следните 
основни услуги от посочения вид: При 
изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, 
датите и получателите, независимо дали са 
публични или частни субекти40: 

 
Брой години (този период е определен в 
обявлението или документацията за 
обществената поръчка): [……] 

Описание Суми Дати Получат
ели 

    
 

                                           
38 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди 
повече от пет години. 
39 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди 
повече от три години. 
40 С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и 
частните клиенти за съответните доставки или услуги. 



2) Той може да използва следните технически 
лица или органи41, особено тези, отговарящи 
за контрола на качеството: 
При обществените поръчки за строителство 
икономическият оператор ще може да 
използва технически лица или органи при 
извършване на строителството: 

[……] 
 
 
[……] 

3) Той използва следните технически 
съоръжения и мерки за гарантиране на 
качество, а съоръженията за проучване и 
изследване са както следва:  

[……] 

4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в 
състояние да прилага следните системи за 
управление и за проследяване на веригата 
на доставка: 

[……] 

5) За комплексни стоки или услуги или, по 
изключение, за стоки или услуги, които са 
със специално предназначение: 
Икономическият оператор ще позволи ли 
извършването на проверки42 на неговия 
производствен или технически капацитет и, 
когато е необходимо, на средствата за 
проучване и изследване, с които разполага, 
както и на мерките за контрол на 
качеството? 

 
 
 
[] Да [] Не 

6) Следната образователна и професионална 
квалификация се притежава от: 
а) доставчика на услуга или самия изпълнител, 
и/или (в зависимост от изискванията, 
посочени в обявлението, или в 
документацията за обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
б) [……] 

7) При изпълнение на поръчката 
икономическият оператор ще може да 
приложи следните мерки за управление на 
околната среда: 

[……] 

8) Средната годишна численост на състава 
на икономическия оператор и броят на  
ръководния персонал през последните три 

Година, средна годишна численост на състава: 
[……],[……], 
[……],[……], 

                                           
41 За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия 
оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни 
ЕЕДОП. 
42 Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от 
компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги; 



години са, както следва: [……],[……], 

Година, брой на ръководните кадри: 
[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……] 

9) Следните инструменти, съоръжения или 
техническо оборудване ще бъдат на негово 
разположение за изпълнение на договора: 

[……] 

10) Икономическият оператор възнамерява 
евентуално да възложи на подизпълнител43 
изпълнението на следната част (процентно 
изражение) от поръчката: 

[……] 

11) За обществени поръчки за доставки: 
Икономическият оператор ще достави 
изискваните мостри, описания или снимки на 
продуктите, които не трябва да са придружени 
от сертификати за автентичност. 
Ако е приложимо, икономическият оператор 
декларира, че ще осигури изискваните 
сертификати за автентичност. 
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

 
[…] [] Да [] Не 
 
 
 
 [] Да[] Не  
 
 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 

12) За обществени поръчки за доставки: 
Икономическият оператор може ли да 
представи изискваните сертификати, 
изготвени от официално признати 
институции или агенции по контрол на 
качеството, доказващи съответствието на 
продуктите, които могат да бъдат ясно 
идентифицирани чрез позоваване на 
технически спецификации или стандарти, 
посочени в обявлението или в документацията 
за поръчката? 
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 
какви други доказателства могат да бъдат 
представени: 
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

 
[] Да [] Не 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 

                                           
43 Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва 
капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. 
част II, раздел В по-горе. 



 

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите 
за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били 
изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за 
обществената поръчка, посочена в обявлението. 

Стандарти за осигуряване на качеството и 
стандарти за екологично управление 

Отговор: 

Икономическият оператор ще може ли да 
представи сертификати, изготвени от 
независими органи и доказващи, че 
икономическият оператор отговаря на 
стандартите за осигуряване на качеството, 
включително тези за достъпност за хора с 
увреждания. 
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 
какви други доказателства относно схемата за 
гарантиране на качеството могат да бъдат 
представени: 
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

[] Да [] Не 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 

Икономическият оператор ще може ли да 
представи сертификати, изготвени от 
независими органи, доказващи, че 
икономическият оператор отговаря на 
задължителните стандарти или системи за 
екологично управление? 
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 
какви други доказателства относно 
стандартите или системите за екологично 
управление могат да бъдат представени: 
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

[] Да [] Не 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 

 

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият 
орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или 
правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, 



които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази 
информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете 
сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва 
да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за 
обществената поръчка, посочена в обявлението. 
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за 
състезателен диалог и партньорства за иновации: 

Икономическият оператор декларира, че: 

Намаляване на броя Отговор: 

Той изпълнява целите и 
недискриминационните критерии или правила, 
които трябва да бъдат приложени, за да се 
ограничи броят на кандидатите по следния 
начин: 
В случай, че се изискват  някои сертификати 
или други форми на документални 
доказателства, моля, посочете за всеки от тях, 
дали икономическият оператор разполага с 
изискваните документи: 
Ако някои от тези сертификати или форми 
на документални доказателства са на 
разположение в електронен формат44, моля, 
посочете за всички от тях:  

[……] 
 
 
[…] [] Да [] Не45 
 
 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документацията): [……][……][……][……]46 

 

Част VI: Заключителни положения 

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и 
точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни 
данни. 

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да 
представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в 
случаите, когато: 

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез 
пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е 
достъпна безплатно47; или 

                                           
44 Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът. 
45 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
46 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
47 При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или 
служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или 
на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за 
достъп.  



б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно48, възлагащият орган или възложителят вече 
притежава съответната документация. 

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя 
съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, 
която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен 
европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане 
на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник 
на Европейския съюз, референтен номер)].  

 

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……] 

 

 

                                           
48 В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от 
Директива 2014/24/ЕС 



                                                                                                                            
Приложение № 3 

(образец) 

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) 



 
 

Приложение № 4 
(образец) 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

(попълва се от лицето, което представлява и управлява участника) 
 

Подписаният/ата ………………………………………………………..………… 
                                                 (трите имена) 

данни по документ за  самоличност …………………....................………………… 
                                                                    (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ……………………………………………………..……………… 
(длъжност) 

на …………………………………………………………..…………………………… 
(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ ………………………………… – участник в процедура за 
възлагане на обществена поръчка по обособена позиция №  

         (изписва се номера и името на обособената позиция, за която участникът подава 
оферта) 

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

 
1. Запознат/а съм и приемам условията в проекта на договор, който е 

неразделна част от документацията за участие в процедурата. 
2. Ако бъдем избрани за изпълнител ще сключим договор в 

законоустановения срок. 
 

 
 
 
Дата: ………………           
       ДЕКЛАРАТОР: ....................... 

                
       Печат         (подпис) 

             
       /......................................................../ 

               
          (име и фамилия) 



 
 

Приложение № 5 
(образец) 

 
 

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 № 
...................................................................................................................................................................... 

         (изписва се номера и името на обособената позиция, за която участникът подава оферта) 

 

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 (изписва се номера и името на обособената позиция, за 
която участникът подава оферта), 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 01.01.2018 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. 

                                             

           

 

 
 



 
Приложение № 6 

(образец) 
    

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 

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

 
Обособена позиция № 1:  Застраховане на ППС на Министерство на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия  със 

застраховка “Каскo“ за 2018 г. 

1. Подробно описание на предлаганите от участника условия за изпълнение на 

поръчката, съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в Спецификация за 

услуга № С94.1216.12 и документацията (описание на предложението на участника в 

свободен текст) 

2.  Срок за изпълнение на поръчката-……………………. 

3. Информация за участие в положителния финансов резултат за застраховка 

„каско“, при обем на щетите в границите от 0% до 50%: 

• Участие в ПФР -…………% 

• Административни разходи-……………..% 

4.  Предоставяне на  формация за застрахователна сума за всяко едно ППС, 

посочено в Таблица № 1 от документацията и обща застрахователна сума за всички 

ППС от същата таблица –  в табличен вид. 

5.  Срок за изплащане на застрахователни обезщетения в дни: 

6. Прилагаме: 

• „Общи условия“ за застраховка „Каско“ 
• Териториалната мрежа на офиси/клонове/представителства на територията 

на Р. България 
• Списък с адресите на авторемонтни сервизи, с които има сключени 

договори. 
7. Приемам, при установяване на грешка  между число, записано в цифри и сдуми 

за валидно да се приема словестното изражение на стойностите. 
8. Приемам, че  при несъответствие между  предложената застрахователна сума за 

всяко отделно МПС от Таблица № 1 и общият размер на застрахователна сума, валидна 
да се счита зцастрахователната сума за всяко отделно МПС на предложенията. В случай 
че бъде открито това несъотствествие , сме наясно че комисията ще изчисли общият 
размер на застрахователнаат сума в съответствие със застрахователните суми на 
отделните МПС от предложението. 

 
гр.: …………………….….    ДЕКЛАРАТОР: 
дата: ………………..…….    (име, фамилия и подпис, печат) 

 

 



    
 
 
 

Приложение № 6.1 
(образец) 

 

      ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
..................................................................................................................................................................... 

                                                                                 /участник/ 

Обособена позиция № 2:  Застраховане на ППС на Министерство на отбраната, структурите 

на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия  със задължителна 

застраховка “Гражданска отговорност“ на автомобилистите“ и застраховка „Злополука на 

местата в МПС“ за 2018 г. 

1. Подробно описание на предлаганите от участника условия за изпълнение на поръчката, 

съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в Спецификация за услуга № 

С94.1217.12 и документацията (описание на  предложението на участника в свободен текст) 

2.   Срок за изпълнение на поръчката -…………………………. 

3.   Срок за изплащане на обезщетения: 

 Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите -…….. 
 Застраховка „Злополука на местата в МПС”-………………… 
 
4. Информация за размера на обезщетение при времена  загуба на трудоспособност вследствие 
на злополука над 20 дни - ………………….. 

5.   Информация за размера на медицински разноски вследствие на злополука при застраховка 

„Злополука на местата в МПС  - ………………… 

 

 

 

 

                                                       
 

 
 

гр.: …………………….….    ДЕКЛАРАТОР: 
дата: ………………..…….    (име, фамилия и подпис, печат) 

 
     

 
 

 



 
Приложение № 7 

(образец) 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за срока на валидност на офертата 

(попълва се от лицето, което представлява и управлява участника) 
 

Подписаният/ата ………………………………………………………..………… 
                                                 (трите имена) 

данни по документ за  самоличност …………………....................………………… 
                                                                    (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ……………………………………………………..……………… 
(длъжност) 

на …………………………………………………………..…………………………… 
(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ ………………………………… – участник в процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „.....................................................”, 
 

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

 
С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети 

ангажименти са валидни за срок от 120 (сто и двадесет) дни, считано от крайния 
срок за подаване на оферта. Ако бъдем определени за изпълнители, настоящата 
оферта ще остане обвързваща за нас до сключването на договор за изпълнение. 

 
 
 
 
Дата: ………………           
        ДЕКЛАРАТОР: ....................... 

                
       Печат         (подпис) 

             
       /......................................................../ 

               
           (име и фамилия) 

 



Приложение № 8.1 
(образец) 

 
/В ОТДЕЛЕН ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН  ПЛИК/  

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

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 ППС на Министерство на 
отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната 
и Българската армия за 2018 г. с настоящото Ви представяме нашето Ценово 
предложение за изпълнение на поръчката по 

 
 Обособена позиция № 2:  Застраховане на ППС на Министерство на 
отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 
Българската армия със задължителна застраховка “Гражданска 
отговорност“ на автомобилистите“ и застраховка „Злополука на местата в 
МПС“ за 2018 г., съгласно изискванията на  Спецификация за услуга ТС 
С94.1217.12 , което ще бъде обвързващо за нас в срока на валидност на офертата 
ни.  
1. Застрахователна премия за застраховка „Гражданска отговорност” на 
автомобилистите за 1 година, както следва: 

 
№ ППС брой Единична 

застрахователна 
премия, лв. 

Обща 
застрахователна 

премия, лв. 
 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ ВА ДВИГАТЕЛЯ 

1. до 1300 см.³ вкл. 26   
2. над 1300 см.³ до 1800 см.³ 266   
3. над 1800 см.³ до 2500 см.³ 841   
4. над 2500 см.³ 108   
 АВТОБУСИ 

1. до 11+1 места 48   
2. до 22+1 места 56   
3. до 35+1 места 19   
4. до 42+1 места 15   
5. до 49+1 места 89   
6. до 55+1 места 32   
 ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ 

1. до 3,5 т. вкл. 331   
2. от 3,5 т. до 7,5 т. вкл. 168   



3. от 7,5 т. до 12 т. вкл. 1473   
4. над 12 т. 472   
 ПРИКАЧЕНИ УСТРОЙСТВА 

1. до 3,5 т. вкл. 1431   
2. от 3,5 т. до 10 т. вкл. 505   
3. над 10 т. 188   
 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВОЕННИ МПС 3941   
 ТРАКТОРИ 172   
                                                                                                      ОБЩО: 10181 

 
Забележка: Общата застрахователна премия за всеки вид ППС  в петата колонка от таблицата се 

получава от произведението на единичната застрахователна премия за всеки вид ППС и техния брой 

(посочен в третата колонка). В последния ред от таблицата се посочва общата застрахователна 

премия, която представлява сбора от общите застрахователни премии за всеки вид ППС в петата 

колонка. 

2. Застрахователна премия за застраховка „Злополука на местата в МПС” за едно място за един ден 

за автомобилите, посочени в Таблица № 2 от точка 3.2 от раздел I „Пълно описание на предмета на 

обществената поръчка” на документацията, в лв.:…………………………..  

3. Застрахователна премия за застраховка „Злополука на местата в МПС” за едно място за една 

година за автомобилите посочени в Таблица № 2 от точка 3.2 от раздел I „Пълно описание на 

предмета на обществената поръчка ” на документацията, в лв.:…………………………..  

4. Обща застрахователна премия за  застраховка “Злополука на местата в МПС” за една година, 

съгласно общия брой места, съгласно Таблица № 2 от точка 3.2 от раздел I „Пълно описание на 

предмета на обществената поръчка  на документацията”, в лв.:…………………………………..  

 
• Приемам, при установяване на грешка между число, записано с цифри и с думи, за 

валидно да се приема словесното изражение на стойностите. 

• Приемам, при несъответствие между предложената единична застрахователна премия за 
едно място за една година и всяко ППС от Таблици № 1 и 2 от документацията и общата стойност на 
застрахователната премия по т.1 и т.4 от ценовото предложение, валидна да се счита 
застрахователната премия за всяко отделно моторно превозно средство и/или място от 
предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, сме наясно, че комисията ще 
изчисли общата стойност на застрахователната премия в съответствие със застрахователните премии 
на отделните ППС или отделно място от предложението. 

  (дата)  
      
  (име, длъжност) 
   …………………………………… 
   (подпис и печат) 

 
Забележка:  

1. Застрахователната премия за застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите  
трябва да включва вноски за Гаранционен фонд, Обезпечителен фонд, както и такса за стикер.  
2. Всички застрахователни премии за бъдат посочени без 2% данък. 
3. Всички застрахователни премии да са закръглени до втория знак след десетичната запетая. 
 

 
 
 
 



 
 
Приложение № 8 

(образец) 
 

/В ОТДЕЛЕН ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН  ПЛИК/  
 

ДО (наименование и адрес на Възложителя): Министерство на отбраната, 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 ППС на Министерство на отбраната, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за 2018 г. с настоящото Ви 
представяме нашето Ценово предложение за изпълнение на поръчката по 
 Обособена позиция № 1: Застраховане на ППС на Министерство на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия със 
застраховка „Каско“ за 2018 г., съгласно изискванията на  Спецификация за услуга ТС 
С94.1216.12, кооето ще бъде обвързващо за нас в срока на валидност на офертата ни.  

Ако бъдем определени за изпълнител на поръчката, настоящото ценово предложение ще 
остане обвързващо за нас до сключването на договор за изпълнение: 

 
Марка 
ППС 

Обем на 
двигателя 

Брой 
места 

Година на 
производство 

Тип на 
двигателя 

Брой 
ППС 

Единична 
застрахователна 
премия за една 

година 

Обща 
застрахователна 
премия за една 

година 
        
        

 
 Общо: Застрахователна премия за една година за всички ППС от Таблица № 1, посочена в т. 3 
от Раздел I „Пълно описание на предмета на отбествената опръчка“ на документацията: 
…..…….(………….) лв. 

Всички горепосочените цени са без данъци. 
 

• Приемам, при установяване на грешка между число, записано с цифри и с думи, 
за валидно да се приема словесното изражение на стойностите. 

• Приемам, при несъответствие между предложената застрахователна премия за 
всяко отделно моторно превозно средство от Таблици № 1 и общата стойност на 
застрахователната премия, валидна да се счита застрахователната премия за всяко отделно 
моторно превозно средство на предложението. В случай, че бъде открито такова 
несъответствие, сме наясно, че комисията ще изчисли общата стойност на застрахователната 
премия в съответствие със застрахователните премии на отделните моторни средства от 
предложението. 

 
 

(дата на подписване)        (подпис) 
 

                                                                                                              
Забележка: Всички застрахователни премии да са закръглени до втория знак след десетичната запетая. 

 
 
 
 



 
 

Приложение № 9 
(образец) 
 

                     № УД 15-................./...............20…..г. 
 
 Днес, ……………………,  на основание Споразумение № УД-15-7/15.03.2017 г.  в гр. 
София между: 
Министерство на отбраната, с адрес: гр. София, ул. Дякон Игнатий № 3, ЕИК BG 000695324, 
представлявано от ……………………………, в качеството на ………………………….,наричано 
за краткост ЗАСТРАХОВАН, от една страна, 
и  
…………………………………..(Наименование на застрахователя), със седалище и адрес на 
управление: ………………………………….., ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / 
регистрационен номер или друг идентификационен код (ако изпълнителят е лице, установено в 
друга държава членка на ЕС или трета страна)…………………., 
представляван/а/о от ……………………………………., в качеството на ……………………….., 
съгласно………………………….. (документ или акт, от който произтичат правомощията на 
лицето или лицата, представляващи изпълнителя),наричан/а/о за краткост ЗАСТРАХОВАТЕЛ, 
от друга страна, наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“); 
 
на основание чл. ……от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № 
………………/…………2017 г. на Възложителя за определяне на изпълнител на обществена 
поръчка с предмет: Застраховане на ППС на министерство на отбраната, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за 2018г. се сключи този договор  
за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1.  ЗАСТРАХОВАНИЯТ възлага, а ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ приема да сключи 

застраховка “КАСКО” на 636 броя  ППС, подробно описани в Приложение № 1 и съгласно 
изискванията, посочени в Спецификация за услуга № С 94.1216.12 и  „Общи” и/или 
„Специални” условия за застраховка на моторно превозни средства „Каско” на 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, Приложение № 2.   

Чл.2. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ издава индивидуални застрахователни полици 
(сертификати) за всяко едно МПС на ЗАСТРАХОВАНИЯ.  
 Чл.3. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ предоставя за целия застрахователен период 
териториалната мрежа на своите клонове на територията на Р. България – Приложение № 3 и 
Списък с адресите на авторемонтни сервизи, с които има сключени договори – Приложение № 
4. Приложения №№ 1, 2,3 и 4  са неразделна част от настоящия договор. 
 

II.ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА 
Чл.4. Застрахователните суми за застраховка „Каско” за всяко едно ППС са посочени в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор. 
 

III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
  Чл.5. (1.) Застрахователната премия по чл.1. от настоящия договор е ……… 
(.................... ) лева; 

 (2.) ЗАСТРАХОВАНИЯТ дължи на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ данък в размер на 
…….. (……………………….) лв., съгласно Закона за данъка върху застрахователните премии 
(Обн., ДВ, бр.86 от 2.11.2010 г. в сила от 01.01.2011г.), представляващ 2 % от застрахователната 
премия по ал.1. 

(3.) ОБЩАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ 
ДОГОВОР с данък е ……… (…………………………) лева, съгласно ценовото предложение на 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ – Приложение № 5 към настоящия договор. 

Чл.6. (1.) Плащането на премията по чл.5, ал. 3  се извършва на четири  вноски, в срок 
до 15 (петнадесет) работни дни  след получаване от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ надлежно оформена 
фактура/сметка за съответното тримесечие на 2018 г. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен да 



представи съответния платежен документ в 5 дневен срок от началото на съответното 
тримесечие. 

(2.)  При временна невъзможност да осигури финансиране на настоящия договор, 
ЗАСТРАХОВАНИЯТ се запазва правото си да плати съответната вноска на застрахователна 
премия до 30 (тридесет) календарни дни от датата на представяне от страна на 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ надлежно оформен разплащателен документ без да дължи обезщетение за 
забавата. ЗАСТРАХОВАТИЯТ е длъжен да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за забавата. 

(3) 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 (1). 
(когато е приложимо) 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане към подизпълнител, когато искането 
за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа (когато е 
приложимо), както и когато не е представен някой от изискуемите документи за плащане 
съгласно клаузите на договора.  
 

IV. ТЕРИТОРИАЛНА ВАЛИДНОСТ И ВРЕМЕТРАЕНЕ 
 Чл.7. Застраховка „Каско”, предмет на настоящия договор е валидна на територията на 
Република България и страните членки на Европейския съюз.  
Чл.8. Срокът на застраховка “Каско”  е  от  01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 
 

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ЗАСТРАХОВКА “КАСКО” 
Чл.9. (1.) Застраховката е валидна при използването на автомобилната техника за 

изпълнението на всички задачи, свързани с бойната подготовка, учебния процес и 
осигуряването на ежедневната войскова дейност. 
(2.)    Настоящият договор се сключва без поименен списък на водачите на МПС. 
(3.)   Настоящият договор се сключва без прилагане на франшиз и  дозастраховане след 
изплащане на обезщетение, независимо от размера на изплатените обезщетения. 

Чл.10. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ предоставя на ЗАСТРАХОВАНИЯ застрахователна 
защита по застраховка “КАСКО”, съгласно изисквания, посочени в Спецификация за услуга № 
С 94.1216.12 и  условия (общи и/или специални) за застраховка  „Каско” на 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ – Приложение № 2 към настоящия договор, покриваща пълна загуба или 
частична щета на ППС, вследствие настъпили застрахователни събития на териториите, 
съгласно чл.7 от настоящия договор от покрити рискове, посочени в чл.11 от настоящия 
договор.  
  Чл.11. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да заплати на ЗАСТРАХОВАНИЯ 
обезщетения за тотална или частична щета на ППС, причинени от застрахователни събития, 
както следва: ………………………………………………………………………………………… 
(посочват се всички покрити рискове, подробно описани в т.3.2 от Спецификация за услуга № С 
94.1216.12.) 
Чл.12. (1.) Застрахователно обезщетение покрива 100 % реално направените разходи вследствие 
на настъпилото застрахователното събитие срещу представени надлежно оформени документи. 

(2.)  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изисква задължителен оглед на ППС. 
(3.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ предоставя на ЗАСТРАХОВАНИЯ копия на снимковият 

материал заснет при оглед на ППС на магнитен носител в срок до пет работни дни след 
окончателното му приключване.     

(4.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не изисква наличие на алармена система на автомобилите.  
(5.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ възстановява на ЗАСТРАХОВАНИЯ всички разумно 

направени разноски за спасяване, ограничение и/или намаляване на щетата на застрахованото 
МПС срещу представени от него фактури с касови бележки за действително направени разходи; 
 (6.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се съгласява, в случай на доказано застрахователно събитие 
по вид и основание по застраховка „Каско” да изплати авансово 50% от стойността на 
предполагаемите вреди, ако ЗАСТРАХОВАНИЯ  писмено поиска такова изплащане. 



 (7.)ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ препоръчва на ЗАСТРАХОВАНИЯ авторемонтни сервизи, 
съгласно Приложение № 4, неразделна част от настоящия договор, с които има сключени 
договори, и в които могат да бъдат отстранени щетите по ППС. 
 (8.) Когато в следствие на застрахователно събитие МПС не може да се движи на 
собствен ход, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ признава разходи за репатриране до местодомуване на 
МПС, или до най-близкия сервиз; 
 (9.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива разходи за престой на увреденото ППС на паркинг 
до 15 дни. Изплащане на услугите по чл.12, ал.8 и ал.9 се извършва срещу представяне на 
фактури от фирмите, извършили услугите; 
 (10.) При настъпили застрахователни събития на територията на Република България 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ предоставя на ЗАСТРАХОВАНИЯ безплатна пътна помощ за 
територията на Република България, без ограничаване на разстоянието за транспортиране и 
броя на случаите, при които може да се ползва;  
 (11.) При настъпило застрахователно събитие извън територията на Република България 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива разходи на ЗАСТРАХОВАНИЯ за временен (провизорен) 
ремонт до степен гарантиращ безопасното завръщане на МПС в Република България на 
собствен ход или покрива транспортни разноски за репатриране до Република България, когато 
същото не е в движение, за сума не надхвърляща 10 % от застрахователната сума на 
застрахованото МПС. 
 (12.) Обезщетение за тотална щета се определя като действителната  стойност на ППС, 
определена към датата на настъпване на застрахователното събитие се намали със 
действителната стойност на  годните агрегати, възли и детайли. Застрахователното обезщетение 
за ППС не може да бъде по-малко от 70 на 100 от застрахователната сума, посочена в 
Приложение № 1 към настоящия договор, при условие, че не са изплатени и не предстои да 
бъдат изплащани обезщетения по предходните застрахователни събития. Когато за увреденото 
МПС са изплащани щети, обезщетение за тотална щета не може да бъде по-малко от 70 % от 
застрахователната стойност, определена като разлика между първоначална застрахователна 
сума и изплатените застрахователни обезщетени 
 (13.) Оценката на частична щета се осъществява по избора на ЗАСТРАХОВАНИЯ от 
долу посочените начини: 
 - чрез възстановяване  на увредено МПС в автосервиз на официалния представител  и по 
представени  оригинални документи  за извършен ремонт от автосервизи на официален 
вносител, отговарящи количествено и качествено на описа на щетите, изготвен от автоексперта 
на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ при оглед на автомобила за съответната марка МПС, ако МПС е до три 
години. 
 - чрез възстановяване на увредено ППС в доверен автосервиз на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 
(Приложение № 4), като разплащането за ремонта се извършва директно между 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и доверения сервиз. 
 - по представени оригинални фактури, отговарящи количествено и качествено на описа 
на щетите, изготвен от автоексперт на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ при оглед на автомобила за нови 
части и извършен ремонт от други автосервизи, след предварително съгласуване със 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. 
 - по експертна оценка съгласно действащата методика на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ чрез 
прилагане на цени и методика, които могат да бъдат узнати по всяко време от 
ЗАСТРАХОВАНИЯ. 
 (14.) Огледите на увредените, вследствие настъпило застрахователно събитие МПС, се 
извършват в най-близкия ликвидационен център на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на територията на 
цялата страна. В случай, че увреденото МПС не може да се придвижи на собствен ход, огледът 
се извършва на посочен от ЗАСТРАХОВАНИЯ адрес. 
Чл.13. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изплаща на ЗАСТРАХОВАНИЯ застрахователното обезщетение 
в срок до …… (…….) работни дни след представяне на всички необходими документи за 
доказване на основанието и размера на застрахователното обезщетение. 

Чл. 14 (1.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ връща на ЗАСТРАХОВАНИЯ ……% от положителния 
финансов резултат. 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 50%. 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. 
  (2.) В едномесечен срок след изтичането на  6 (шест) месеца от датата на приключване 
на настоящия застрахователния договор 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. 
 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 
Чл.15. ЗАСТРАХОВАНИЯ приема условията за застраховане на  застраховка „Каско” на  

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, Приложение № 2 на настоящия договор, доколкото те не противоречат на 
клаузи от настоящия договор. При противоречие между тях се прилагат разпоредбите на 
настоящия договор. Всяка настъпила промяна се съгласува между страните. 

Чл.16. ЗАСТРАХОВАНИЯТ и ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължават да не използват и не 
разкриват устно или писмено на трети лица информация, станала им известна при изпълнение 
на функциите им по този договор. 
 Чл.17. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да извади от списъка с автомобилите, подробно 
описани в Приложение № 1 от настоящия договор всяко едно МПС, като на негово място да 
включи друго ППС, за което ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ  предоставя нова застрахователна полица в 
еднодневен срок, след писмено уведомяване от страната на ЗАСТРАХОВАНИЯ, без 
допълнително доплащане от страната на  ЗАСТРАХОВАНИЯ, при условие, че застрахователна 
сума на новопосоченото ППС остава същата, посочена в Приложение № 1 за отчисленото МПС. 
 Чл.18. (1.) В случай, че по време на действието на настоящия договор, застрахователния 
интерес отпадне за отделно/отделни МПС, застрахователния договор по отношение на него/тях 
се прекратява. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ връща на ЗАСТРАХОВАНИЯ разлика между цялата 
премия и премията за използваната част от периода на настоящия договор, изчислена 
пропорционално на дневна база, намалена с изплатени и дължими обезщетения.    
 ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ редуцира размера на дължимата от ЗАСТРАХОВАНИЯ обща 
застрахователна премия по настоящия договор при изготвяне на платежните документи за 
поредната  вноска.   

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение, когато е 
обявил в офертата си ползването на подизпълнител. (когато е приложимо) 

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

(5) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. (когато е приложимо) 

 (6) 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 договора за обществена поръчка се допуска по 
изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно условията, 
посочени в чл. 66, ал. 11 от ЗОП. 

(7) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от 
ЗОП. 

VII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА  
Чл. 19. (1) Тази гаранция служи за обезпечаване на точното и своевременно изпълнение на 

задълженията на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по договора. Като гаранция за изпълнение на задълженията 
по договора ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ представя към момента на подписването му парична сума или 
неотменяема, безусловна банкова гаранция за изпълнение или застраховка в размер на 5% от 
стойността на настоящия договор възлизаща на ………………(…………) лева в една  от 
следните форми: 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 Безусловна и неотменима 
банкова гаранция за изпълнение – оригинал или Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез 
покритие на отговорността на изпълнителя – оригинал. (Изискванията към застраховката са 
съгласно приложение № 6 към настоящия договор. Приложението се прилага само в случай, че 
гаранцията е  под формата на застраховката) 

(2) Паричната сума се внася по сметка на дирекция "Финанси" - МО в Българска 
Народна Банка IBA5N: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01. 
  (3) Срокът на валидност на банковите гаранции за изпълнение е не по-малък от 30 
(тридесет) календарни дни след крайния срок за изпълнение на задълженията по чл.14, ал.2 от 
настоящия договор.  

(4) В случай на неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията по Договора от 
страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право да усвои изцяло или частично 
Гаранцията за изпълнение на договора. 

 (5) ЗАСТРАХОВАНИЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса 
на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване в 
компетентен съд. 
    (6) Върху посочените гаранции ЗАСТРАХОВАНИЯТ не дължи лихви за периода, през 
който средствата законно са престояли при него.  
    (7) 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. 
     (8) ЗАСТРАХОВАНИЯТ освобождава горепосочената гаранция в срок до 14 
(четиринадесет) работни дни след приключване на всички задължения по договора от страната 
на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, включително и по чл. 14, ал. 2, като има право да приспадне от 
гаранцията дължимите неустойки вследствие пълно или частично неизпълнение, неточно или 
забавено изпълнение на задълженията по договора. 

(9) Възложителят може да иска и изпълнителят следва да удължи срока на валидност на 
гаранцията за изпълнение с оглед осигуряване на изпълнението на договора. 
 

VIII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ  
Чл.20. (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 10 % от стойността на неизпълнената 
част. 

 (2.) При цялостно неизпълнение на задълженията по настоящия договор, 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 3% от застрахователната премия по договора. 
Ако забавата продължи повече от 30 дни ЗАСТРАХОВАНИЯ има право да задържи гаранцията 
за добро изпълнение. 

(3.) Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не ограничава правото на 
изправната страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимо право. 
 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.21.(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.  След изтичане на срока . 
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. 



  (3.)  Всяка от страните може едностранно, след като отправи писмено обосновано 
предизвестие в седем дневен срок, да развали договора, ако другата страна не изпълнява 
задълженията си.  
 (4.) В случаи по ал.2, т.4, ал.3 ЗАСТРАХОВАНИЯ 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 14 дневно писмено 
предизвестие  до изпълнителя без да дължи неустойки и/или обезщетение за това. 
 
                                                              X. УВЕДОМЛЕНИЯ 

Чл. 22 (1.) Всички уведомления между страните със 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:…………………………………………………………………… 
Тел.:…………………………………………………………………………………… 
Факс:………………………………………………………………………………….. 
e-mail:…………………………………………………………………………………. 
Лице за контакт:…………………………………………………………………..…. 
2. За Застрахования:…………………………………………………………………….. 
Тел.:…………………………………………………………………………………… 
Факс:………………………………………………………………………………….. 
e-mail:…………………………………………………………………………..…….. 
Лице за контакт:…………………………………………………………………..…. 
(2). За дата на уведомление 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. 
 

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Чл.23. Възникнали спорове по приложението и тълкуването на настоящия договор се 

уреждат извън съдебно между страните, съгласно действащите нормативни актове, а при не 
постигане на съгласие, се отнасят към съда.  
Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, 
всеки със статут на оригинал. 
 
ЗА  ЗАСТРАХОВАН:     ЗА  ЗАСТРАХОВАТЕЛ: 
 

 
 
Директор на дирекция „Финанси”-МО 
…………………………………………  



Приложение № 6  
 

                     
     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.  

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.  

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. 
 
 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        



 
 Приложение № 9.1 

(образец)    
    
        ДОГОВОР 

                 №……..………20…. г. 
  Днес, ……………………,  на основание Споразумение № УД-15-

8/15.03.2017 г.  в гр. София между: 
Министерство на отбраната, с адрес: гр. София, ул. Дякон Игнатий № 3, ЕИК BG 000695324, 
представлявано от ……………………………, в качеството на ………………………….,наричано 
за краткост ЗАСТРАХОВАН, от една страна, 
и  
…………………………………..(Наименование на застрахователя), със седалище и адрес на 
управление: ………………………………….., ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / 
регистрационен номер или друг идентификационен код (ако изпълнителят е лице, установено в 
друга държава членка на ЕС или трета страна)…………………., 
представляван/а/о от ……………………………………., в качеството на ……………………….., 
съгласно………………………….. (документ или акт, от който произтичат правомощията на 
лицето или лицата, представляващи изпълнителя),наричан/а/о за краткост ЗАСТРАХОВАТЕЛ, 
от друга страна, наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“); 
 
на основание чл. ……от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № 
………………/…………2017 г. на Възложителя за определяне на изпълнител на обществена 
поръчка с предмет: Застраховане на ППС на министерство на отбраната, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за 2018г. се сключи този договор  
за следното: 

 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

 
Чл.1.(1) ЗАСТРАХОВАНИЯТ възлага, а ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ приема да сключи 

задължителна застраховка “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” на автомобилистите  и 
застраховка “ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС” на пътните превозни средства (ППС), 
подробно описани в Списък № 1  и Списък № 2. – Приложение № 1 към договора.  

ЗАСТРАХОВАНИЯТ предоставя Приложение № 1 на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на 
електронен носител.  

Застраховките се сключват съгласно изисквания, посочени в Спецификация за услуга № 
С 94.1217.12, Общи условия на застраховка “Злополука” и извлечение от Кодекса за 
застраховането - „Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите - 
Приложение № 2 към настоящия договор.  

Чл.2. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ издава индивидуални застрахователни документи за всяко 
едно ППС на ЗАСТРАХОВАНИЯ, които стават неразделна част на настоящия договор и с 
които удостоверява наличието на действащата задължителна застраховка „Гражданска 
отговорност” на автомобилистите. Всички МПС подлежащи на застраховане със застраховка 
„Злополука на местата в МПС” са посочени в Списък № 2 . 

Чл.3. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ предоставя за целия застрахователен период 
териториалната мрежа на своите клонове на територията на Р. България – Приложение № 3 към 
настоящия договор.  

 
ІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 
  Чл.4. Застрахователната премия за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” 
на автомобилистите се определя, съгласно вида и броя на ППС, описани в Списък № 1 и 
тарифата на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за всяко едно от тях за минимални застрахователни суми, 
съгласно Кодекса за застраховането, както следва: 
 
 



 
 
№  

по 

ред 

 

                                  ППС 

 

Застрахователна премия за 1 

бр. за една година, без 

данък, в лв. 

                 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ: 

1. до 1300 см³ включително  

2. над 1300 см³ до 1800 см³ включително  

3. над 1800 см³ до 2500 см³ включително  

4. над 2500 см³  

АВТОБУСИ СПОРЕД БРОЯ НА МЕСТАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТОВА НА ВОДАЧА 

1. Автобуси  до 11+1 места  

2. Автобуси до 22+1 места  

3. Автобуси до 35+1 места  

4. Автобуси до 42+1 места  

5. Автобуси до 49+1 места  

6. Автобуси до 55+1 места  

7. Автобуси до 147 +1 места  

ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАКСИМАЛНА МАСА 

1. до 3,5 тона включително  

2. от 3,5 тона до 7,5 тона  включително  

3. от 7,5 тона до 12 тона включително 

4. над 12 тона  

                    СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВОЕННИ МПС  

                    ТРАКТОРИ  

ПРИКАЧЕНИ УСТРОЙСТВА С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАКСИМАЛНА МАСА 

1. до 3,5 тона включително  

2. от 3,5 тона до 10 т. включително  

3. над 10 тона  

  

 
Чл.5. Застрахователната премия за застраховка “Злополука на местата в МПС” се 

определя съгласно броя места на автомобилната техника, описана в Списък № 2 и тарифата на 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за едно място за една година. 

Чл.6. Застрахователната премия за застраховка „Гражданска отговорност”  на 
автомобилистите  е ………. (……………….) лева; 

Чл.7. (1.) Застрахователна премия за застраховка „Злополука на местата в МПС” за едно 
място за един ден е …….. (…………………) лева. 

(2.) Застрахователна премия за застраховка „Злополука на местата в МПС” за едно място 
за една година  е …….. (…………………) лева. 



Чл.8. Застрахователната премия за застраховка „Злополука на местата в МПС” е ….. 
(…………) лева; 

Чл.9.(1.) Обща застрахователна премия за застраховки „Злополука на местата в МПС” и 
„Гражданска отговорност” на автомобилистите е …………….. (………………..) лева, съгласно 
ценовото предложение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ – Приложение № 4  към настоящия договор. 

 (2.) ЗАСТРАХОВАНИЯТ дължи на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ данък в размер на ……….. 
(…………….) лв., съгласно Закона за данъка върху застрахователните премии (Обн.,ДВ, бр.86 
от 2.11.2010 г. в сила от 01.01.2011г.), представляващ 2% от застрахователната премия по чл.9, 
ал.1 намалена с ……………..(……….) лв. – обща задължителна вноска за гаранционен фонд, 
обезпечителен фонд и знак (стикер) на гаранционен фонд за застраховка „Гражданска 
отговорност” на автомобилистите за всички ППС, посочени в Списък № 1. 

(3.) Обща застрахователна премия за застраховки „Злополука на местата в МПС” и 
„Гражданска отговорност” на автомобилистите с включен данък,  съгласно Закона за данък 
върху застрахователните премии  е …………….. (………………..) лева. 

Чл.10. (1.) Заплащането на премията по чл.9, ал.3  се  извършва на четири вноски, като 
първото плащане може да се извърши до края на 2017 г., при наличие на финансови средства 
или до 25 число на януари 2018 г., а другите три вноски се разпределят пропорционално и се 
плащат до 15-я  ден, считано от деня на представянето на надлежно оформена сметка или 
фактура за стойността на застрахователната премия за съответното тримесечие.  

(2.) Задължителна вноска за гаранционен фонд, обезпечителен фонд и знак (стикер) на 
гаранционен фонд за застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за едно 
ППС/МПС е ……. (…..) лв. 

(3.) Обща задължителната вноска за гаранционен фонд, обезпечителен фонд и знак 
(стикер) на гаранционен фонд за застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 
всички ППС, посочени в Списък № 1 в размер на ……. (…..) лв. се заплаща еднократно с 
първото плащане па настоящия договор. 

Чл.11.(1.) При временна невъзможност да осигури финансиране на договора, 
ЗАСТРАХОВАНИЯТ запазва правото си да заплати съответната вноска на застрахователна 
премия до 30 (тридесет) календарни дни от датата на представяне от страна на 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ надлежно оформен разплащателен документ без да дължи обезщетение за 
забавата. 

(2) 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 (1). (когато е приложимо) 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане към подизпълнител, когато 
искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа (когато е 
приложимо), както и когато не е представен някой от изискуемите документи за плащане 
съгласно клаузите на договора.  
 

III. ТЕРИТОРИАЛНА ВАЛИДНОСТ И ВРЕМЕТРАЕНЕ 
 

 Чл.12. Застраховка „Злополука на местата в МПС” е валидна за територията на 
Република България. Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите  е валидна 
както на територията на Република България, така и в страните-членки на Европейския съюз 
(ЕС), на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и страните извън Европейския съюз, 
които са членки на Международното споразумение „Зелена карта”.  

Чл.13. Срокът на застраховките е от 00.00 часа на 01.01.2017 г. и е до 24.00 часа на 
31.12.2017 г. 
 



IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА 
“ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ на автомобилистите” 

 
 Чл. 14. Задължителна застраховка  “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” на 
автомобилистите осигурява застрахователно покритие за събития, настъпили при използване на 
пътните превозни средства, посочени в Списък № 1 на настоящия договор при изпълнение на 
всички задачи, свързани с бойна подготовка, учебния процес и осигуряването на ежедневна 
войскова дейност.           
 Чл.15.(1) Задължителна застраховка “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” на 
автомобилистите покрива отговорността на ЗАСТРАХОВАНИЯ за причинените от него вреди 
на трети лица, по смисъла на чл. 477, ал.3 от Кодекса за застраховането, вследствие на 
притежаването или използването на пътните превозни средства, посочени в Списък № 1 на 
настоящия договор, съгласно Глава 47 „Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” 
на автомобилистите” от Кодекса за застраховането и покрива минималните застрахователни 
суми, посочените в чл.492 от него: 
 За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт: 
   10 000 000 лв. за всяко събитие независимо от броя на пострадалите лица; 
           За вреди на имущество (вещи) –  2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на 
увредените лица. 
 Чл.15. (2) Покрити рискове: посочват се покрити рискове, съгласно т.3.2.1 от 
Спецификация за услуга № С 94.1217.12, допълнени с предложения от офертата на участника.   
             Чл.16. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не покрива отговорността на ЗАСТРАХОВАНИЯ и на 
упълномощени от него лица за водачи на МПС при случаи, посочени в чл.494, от Кодекса за 
застраховането, с изключение на чл.494, т.6 – вредите, причинени от моторно превозно 
средство, превозващо ядрени или други радиоактивни, както и химически или други материали, 
представляващи повишена опасност. 

Чл.17. ЗАСТРАХОВАНИЯТ не дължи на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ допълнително 
заплащане за издаване на  сертификат „Зелена карта” в случаи, когато ППС застраховани по 
настоящия договор се намират на територията на страните членки на Европейския съюз (ЕС), 
Европейското икономическо пространство (ЕИП) и трети държави – страните извън ЕС, които 
са членки на Международното споразумение „Зелена карта” . 

 
V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ЗАСТРАХОВКА“ЗЛОПОЛУКА НА 

МЕСТАТА В МПС” 
 

 Чл.18. Застраховка  “Злополука на местата в МПС” осигурява застрахователно покритие 
за събития, настъпили при използване на пътните превозни средства, посочени в Списък № 2 на 
настоящия договор при изпълнение на всички задачи, свързани с бойна подготовка, учебния 
процес и осигуряването на ежедневна войскова дейност 

Чл.19. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ осигурява 24-часова ефективна защита и покрива събития 
(злополуки), настъпили вследствие пътно-транспортни произшествия, включително при 
качване и слизане от превозното средство. 

Чл.20. Застраховка “Злополука на местата в МПС” включва ОСНОВНО ПОКРИТИЕ при 
смърт и трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука, и ДОПЪЛНИТЕЛНО 
ПОКРИТИЕ при временна загуба на трудоспособност над 20 дни и медицински разходи 
вследствие злополука. 

Чл.21. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изплаща застрахователни обезщетения, както следва: 
 

 
1. Смърт от злополука /основно покритие/ 

 
20 000 лв. 

 
2. Трайна загуба на трудоспособност,  
вследствие злополука / основно покритие/ 
 

 
% от 20 000 лв. равен на процента 

загубена трудоспособност. 
 



 
3.Временна загуба на трудоспособност над 20  дни, 
вследствие злополука /допълнително покритие/ 
 

 
…..  лв. 

 
4. Медицински разходи вследствие злополука 
/допълнително  покритие/ 
 

 
до ….. лева. реално направени 

медицински разходи 

 
 Чл.22. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изплаща дължимите застрахователни обезщетения в срок 

до … дни след  представяне на необходимите документи за доказване на застрахователното 
събитие по вид, основание и размер. 
 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 
 

Чл.23. ЗАСТРАХОВАНИЯ приема условията за задължително застраховане 
„Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка  „Злополука на местата в МПС”, 
съгласно  Списъци № 1 и № 2 , валидни през целия срок на настоящия договор, доколкото те не 
противоречат на клаузи от настоящия договор. При противоречие между тях се прилагат 
разпоредбите на настоящия договор. Всяка настъпила промяна се съгласува между страните. 
 Чл.24. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава при временно спиране от движение на някое 
ППС, посочено в Списък № 1 да прехвърли застрахователните права на допълнително посочено 
от ЗАСТРАХОВАНИЯ 
МПС, като предостави на ЗАСТРАХОВАНИЯ нов застрахователен документ в замяна на стария 
незабавно в рамките на един работен ден след връщането на стария сертификат, при условие че  
новопосоченото МПС е от подобен клас или изчислената застрахователна премия за него не 
превишава застрахователната премия за временно спряното МПС с повече от 10%. 
 Чл.25. ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право през времето на действие на настоящия договор, 
да заменя окончателно спрените от движение ППС, посочените в Списък № 1 с други такива от 
подобен клас, като последните се считат за застраховани от датата на придобиването им при 
същите условия, пропорционално на оставащите месеци до края на действие на този договор. 
 Чл.26. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ прехвърля полицата от заменения автомобил на ново-
посочения, като издава нов застрахователен документ в рамките на работния ден след 
връщането.  

 Чл.27. В случай, че по време на действието на настоящия договор, застрахователния 
интерес отпадне за отделно ППС, застрахователния договор по отношение на него се 
прекратява. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ връща на ЗАСТРАХОВАНИЯ разлика между цялата 
премия и премията за използваната част от периода на настоящия договор, изчислена 
пропорционално на дневна база, намалена с изплатени и дължими обезщетения.  
 ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ редуцира размера на дължимата от ЗАСТРАХОВАНИЯ обща 
застрахователна премия по настоящия договор при изготвяне на платежните документи за 
поредната  вноска.   
 Чл.28. (1.) За всички ново-постъпили и ново-посочени автомобили ЗАСТРАХОВАНИЯТ 
уведомява ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ с писмено уведомление. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение, когато е 
обявил в офертата си ползването на подизпълнител. (когато е приложимо) 

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

(5) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. (когато е приложимо) 

  (6) 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 договора за обществена поръчка се допуска по 



изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно условията, 
посочени в чл. 66, ал. 11 от ЗОП. 

(7) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от 
ЗОП. 
 
 

IX. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 29. (1) Тази гаранция служи за обезпечаване на точното и своевременно изпълнение на 
задълженията на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по договора. Като гаранция за изпълнение на задълженията 
по договора ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ представя към момента на подписването му парична сума или 
неотменяема, безусловна банкова гаранция за изпълнение или застраховка в размер на 5% от 
стойността на настоящия договор възлизаща на ………………(…………) лева в една  от 
следните форми: 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 Безусловна и неотменима 
банкова гаранция за изпълнение – оригинал или Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез 
покритие на отговорността на изпълнителя – оригинал. (Изискванията към застраховката са 
съгласно приложение № 5 към настоящия договор. Приложението се прилага само в случай, че 
гаранцията е  под формата на застраховката) 

(2) Паричната сума се внася по сметка на дирекция "Финанси" - МО в Българска 
Народна Банка IBA5N: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01. 

 (3) Срокът на валидност на банковите гаранции за изпълнение е не по-малък от 30 
(тридесет) календарни дни след крайния срок за изпълнение на задълженията по чл.14, ал.2 от 
настоящия договор.  

 (4) В случай на неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията по Договора от 
страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право да усвои изцяло или частично 
Гаранцията за изпълнение на договора. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на 
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване в компетентен 
съд.  

(6.) ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право да приспадне от гаранцията дължимите неустойки 
вследствие пълно или частично неизпълнение, неточно или забавено изпълнение на 
задълженията по договора от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. 

      (7) ЗАСТРАХОВАНИЯТ освобождава горепосочената гаранция в срок до 14 
(четиринадесет) работни дни след приключване на изпълнението на договора, като има право 
да приспадне от гаранцията дължимите неустойки вследствие пълно или частично 
неизпълнение, неточно или забавено изпълнение на задълженията по договора.  

 (8) Върху посочените гаранции ЗАСТРАХОВАНИЯТ не дължи лихви за периода, през 
който средствата законно са престояли при него.  
   (9) 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. 

   (10) ЗАСТРАХОВАНИЯТ може да иска и изпълнителят следва да удължи срока на 
валидност на гаранцията за изпълнение с оглед осигуряване на изпълнението на договора. 
 

X. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ  
 

Чл.30. (1.) При неизпълнение на задълженията на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по конкретно 
застрахователно събитие от обхвата на този договор той дължи на ЗАСТРАХОВАНИЯ 
неустойки в размер на 0.02 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността на 
неизпълнената част. 

(2.) Ако действията посочени в чл.30, ал.1 от настоящия договор продължат повече от 60 
дни ЗАСТРАХОВАНИЯ може да задържи гаранцията за изпълнение, определена в чл.29 ал.1 от 
настоящия договор; 



(3.) Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не ограничава правото на 
изправната страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимо право 

 
 

 
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 
Чл.31.(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.  След изтичане на срока . 
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. 
 (3.)  Всяка от страните може едностранно, след като отправи писмено обосновано 

предизвестие в седем дневен срок, да развали договора, ако другата страна не изпълнява 
задълженията си.  
 (4.) В случаи по ал.2, т.4, ал.3 ЗАСТРАХОВАНИЯ 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 14 дневно писмено 
предизвестие  до изпълнителя без да дължи неустойки и/или обезщетение за това. 
 

                                                XI. УВЕДОМЛЕНИЯ 
 
Чл. 32 (1.) Всички уведомления между страните със 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 
3. За Застрахователя:…………………………………………………………………… 

Тел.:…………………………………………………………………………………… 
Факс:………………………………………………………………………………….. 
e-mail:…………………………………………………………………………………. 
Лице за контакт:…………………………………………………………………..…. 

4. За Застрахования:…………………………………………………………………….. 
Тел.:…………………………………………………………………………………… 
Факс:………………………………………………………………………………….. 
e-mail:…………………………………………………………………………..…….. 
Лице за контакт:…………………………………………………………………..…. 

(2). За дата на уведомление 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. 
 
 
 

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 

Чл.33. Възникнали спорове по приложението и тълкуването на настоящия договор се 
уреждат извън съдебно между страните, съгласно действащите нормативни актове, а при не 
постигане на съгласие, се отнасят към съда.  

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

 
 

ЗА  ЗАСТРАХОВАН:     ЗА  ЗАСТРАХОВАТЕЛ: 
 
 
 
Директор на дирекция „Финанси”-МО 
………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 5  

 
                     

     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.  

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.  

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. 
 
 


	Прогнозна стойност на поръчката е до 392000.00 (триста деветдесет и две хиляди) лв. без данък върху застрахователната премия, в това число за:
	с п и с ъ к
	на документите, съдържащи се в офертата
	за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
	с предмет „……………………………………………………“
	за Обособена позиция № ……………………………………………………….
	(изписва се номера и името на обособената позиция, за която участникът подава оферта),
	I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
	Чл.5. (1.) Застрахователната премия по чл.1. от настоящия договор е ……… (.................... ) лева;
	IV. ТЕРИТОРИАЛНА ВАЛИДНОСТ И ВРЕМЕТРАЕНЕ
	V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ЗАСТРАХОВКА “КАСКО”
	Чл. 19. (1) Тази гаранция служи за обезпечаване на точното и своевременно изпълнение на задълженията на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по договора. Като гаранция за изпълнение на задълженията по договора ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ представя към момента на подписването му паричн...
	(2) Паричната сума се внася по сметка на дирекция "Финанси" - МО в Българска Народна Банка IBA5N: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01.
	(3) Срокът на валидност на банковите гаранции за изпълнение е не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок за изпълнение на задълженията по чл.14, ал.2 от настоящия договор.
	(4) В случай на неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията по Договора от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право да усвои изцяло или частично Гаранцията за изпълнение на договора.
	ИЗИСКВАНИЯ
	към
	ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
	ПРЕДСТАВЕНА КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ,
	КОЯТО ОБЕЗПЕЧАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЧРЕЗ ПОКРИТИЕ ОТГОВОРНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


	I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
	III. ТЕРИТОРИАЛНА ВАЛИДНОСТ И ВРЕМЕТРАЕНЕ
	(3) Срокът на валидност на банковите гаранции за изпълнение е не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок за изпълнение на задълженията по чл.14, ал.2 от настоящия договор.
	(4) В случай на неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията по Договора от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право да усвои изцяло или частично Гаранцията за изпълнение на договора.
	(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване в компетентен съд.
	(6.) ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право да приспадне от гаранцията дължимите неустойки вследствие пълно или частично неизпълнение, неточно или забавено изпълнение на задълженията по договора от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
	ИЗИСКВАНИЯ
	към
	ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
	ПРЕДСТАВЕНА КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ,
	КОЯТО ОБЕЗПЕЧАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЧРЕЗ ПОКРИТИЕ ОТГОВОРНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ



