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Приложение № 1 

(образец) 
СПИСЪК 

на представените документи 
В процедура за възлагане на обществена поръчка чрез ограничена процедура по 

ЗОП с предмет: Застраховане на застроени недвижими имоти - публична 
държавна собственост със застраховки "Пожар" и "Природни бедствия" за 

периода от 10.10.2017 г. до 09.10.2020 г. 
 

 

№ Съдържание 

Вид и 
количество на 
документите 

/оригинал, 
копие, заверено 

копие/ 

   

   

   

   

   
   

   

 
Дата:  ________/ _________ / ______ 

Наименование на кандидата:  __________________________ 
Име и фамилия:        __________________________ 

Длъжност: __________________________ 
Подпис и печат: __________________________ 
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Приложение № 2 
(образец) 

 
ДО 
…….............................…………. 
…………....................………….. 

ДАННИ 
за ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 

информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 
кандидатът/подизпълнителя е установен, както и адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането обществена поръчка чрез ограничена процедура по ЗОП с 
предмет: Застраховане на застроени недвижими имоти - публична държавна собственост 
със застраховки "Пожар" и "Природни бедствия" за периода от 10.10.2017 г. до 09.10.2020 

г. 
 

    Административни сведения 

Наименование на участника:  

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 
(или друга идентифицираща информация в съответствие 
със законодателството на държавата, в която 
участникът е установен) 

 

Седалище: 

 – пощенски код, населено място:   

 – ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Адрес за кореспонденция: 

 – пощенски код, населено място:   

 – ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Телефон:  

Факс:  

E-mail адрес:  

(в случай че кандидатът е обединение, информацията се попълва за всеки кандидат в 
обединението, като се добавя необходимият брой полета) 

Лица, представляващи кандидата/подизпълнителя по учредителен акт: 
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес 

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес 
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Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес 

 

 

 

 

Кандидатът/подизпълнителя се представлява заедно или 
поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: 

1. ……......................... 
..................................... 
2. ................................. 
...................................... 

Данни за банковата сметка: 
Обслужваща 
банка:………………………………………………… 
IBAN............................................................................. 
BIC................................................................................ 
Титуляр на сметката:.................................................. 

 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА, 
 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в ограничена процедура по ЗОП за възлагане на 
обществена поръчка с предмет:  Застраховане на застроени недвижими имоти - публична 
държавна собственост със застраховки "Пожар" и "Природни бедствия" за периода от 
10.10.2017 г. до 09.10.2020 г. 
2. Задължаваме се да спазваме всички условия на Възложителя, посочени в документацията за 
участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде 
възложена. 
3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка. 

 
 
 
 

Дата ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис на лицето (и печат) ........................................................................................... 
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Приложение № 3 
(образец) 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЛИПСАТА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО 
ЧЛ. 157, АЛ. 1, И АЛ. 2, Т. 5 ОТ ЗОП 

 

(подава се от кандидат/подизпълнител) 
 
Подписаният/ подписаната : 
…………................................................................................................................................................ 
                                               собствено, бащино, фамилно име  
 
ЕГН ..........................................., притежаващ/ а лична карта №….......................…...., издадена  
на..................................................  от МВР - гр.…………………….............................................. 
                     дата на издаване                                              място на издаване 
 
адрес:............................................................................................…………………............................... 
                                                                      постоянен адрес 
Представляващ/ а………………………………………................................................................................,  
                                               наименование 
в качеството си на.........................................................................................................................                  
                           длъжност 
седалище ....................................................................................................................................., 
адрес на управление:.................................................................................................................., 
тел./факс........................., ЕИК ..................................,  

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм (невярното се зачертава) за: 

а) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс. 
б) престъпление по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс. 
в) престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс. 
г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс. 
д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс. 
е) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс. 
ж) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс. 
з) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс. 
 
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм (невярното се зачертава) за 

престъпление, аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или трета страна. 
3. Не са налице конфликт на интереси по смисъла на § 2, т. 21 от ДР на ЗОП 
4. Не съм представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на липсата на 

основания за отстраняване или на изпълнението на критериите за подбор. 
 
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни. 
Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен 

срок от настъпването им. 
 
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства са: 
1. ...................................................................................................................................... 
2. ..................................................................................................................................... 
3. ...................................................................................................................................... 
 
Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата 
са: 

http://ciela.central.mvr.bg/act.aspx?ID=1&IDNA=5EC03401&IDSTR=0&FIND=_240660
http://ciela.central.mvr.bg/act.aspx?ID=1&IDNA=5EC03401&IDSTR=0&FIND=_1724679
http://ciela.central.mvr.bg/act.aspx?ID=1&IDNA=5EC03401&IDSTR=0&FIND=_1246559
http://ciela.central.mvr.bg/act.aspx?ID=1&IDNA=5EC03401&IDSTR=0&FIND=_240660
http://ciela.central.mvr.bg/act.aspx?ID=1&IDNA=5EC03401&IDSTR=0&FIND=_240668
http://ciela.central.mvr.bg/act.aspx?ID=1&IDNA=5EC03401&IDSTR=0&FIND=_1530229
http://ciela.central.mvr.bg/act.aspx?ID=1&IDNA=5EC03401&IDSTR=0&FIND=_240676
http://ciela.central.mvr.bg/act.aspx?ID=1&IDNA=5EC03401&IDSTR=0&FIND=_1246600
http://ciela.central.mvr.bg/act.aspx?ID=1&IDNA=5EC03401&IDSTR=0&FIND=_344378
http://ciela.central.mvr.bg/act.aspx?ID=1&IDNA=5EC03401&IDSTR=0&FIND=_1246621
http://ciela.central.mvr.bg/act.aspx?ID=1&IDNA=5EC03401&IDSTR=0&FIND=_240690
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1. ...................................................................................................................................... 
2. ...................................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................................... 
 
 

…………………………………..…. 
място на деклариране 

ДЕКЛАРАТОР: 
 

…………………………………..…. 
дата на деклариране 

............................../............................./ 
подпис                       фамилия 

           печат 
  

 
 
 
Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. 

Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка, декларацията се 
подава от всеки от тях съобразно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е 
юридическо лице, декларацията се подава от всяко физическо и юридическо лице, включено в обединението съобразно 
горните правила. Отсъствието на обстоятелствата се декларират и от физически лица -кандидати и подизпълнители. 
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Приложение № 4 

(образец) 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЛИПСАТА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО 

ЧЛ. 157, АЛ. 2, т. 1 - 4 и 6 ОТ ЗОП 
(подава се от кандидат/подизпълнител) 

 
Подписаният/ подписаната : 
…………................................................................................................................................................
............... 
                                             собствено, бащино, фамилно име 
ЕГН ..........................................., притежаващ/ а лична карта №….......................................…...., 
издадена  на..................................................  от МВР - 
гр.……………………................................................................. 
                       дата на издаване                                                   място на издаване 
адрес:............................................................................................……………………….………….....
.......................... 
                                                                   постоянен адрес 
Представляващ/ 
а………………………………………..................................................................................................
,  

                                           наименование 
в качеството си 
на............................................................................................................................................                  

                       длъжност 
седалище 
........................................................................................................................................................, 
адрес на 
управление:....................................................................................................................................., 
тел./факс........................., ЕИК .................................., 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
1. Представляваният от мен кандидат/подизпълнител не е обявен в несъстоятелност. 
2. Представляваният кандидат/подизпълнител не е в открито производство по 

несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на 
чл. 740 от Търговския закон, не се намира в подобна процедура съгласно националните закони 
и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда и не е преустановена. 

3. Представляваният от мен кандидат/подизпълнител не е в производство по 
ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови 
актове. 

4. Представляваният от мен кандидат/подизпълнител няма задължения за данъци и 
задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на 
възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 
задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 

5. Представляваният от мен кандидат/подизпълнител не е лишен от правото да 
упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в 
която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти 
в областта на отбраната и сигурността. 

6. Представляваният от мен кандидат/подизпълнител няма влязло в сила съдебно 
решение, с което е установено, че е виновен за неизпълнение на задължения по договор за 

http://ciela.central.mvr.bg/act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0&FIND=_2134345
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обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и 
сигурността на доставките. 

7. Представляваният от мен кандидат/подизпълнител няма установено от службите за 
сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на 
каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава 
необходимата надеждност, поради което е налице риск от заплаха за националната сигурност. 
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни. 
Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-
дневен срок от настъпването им. 
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства са: 
1. ...................................................................................................................................... 
2. ..................................................................................................................................... 
3. ...................................................................................................................................... 
 
Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за 
обстоятелствата са: 
1. ...................................................................................................................................... 
2. ...................................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................................... 
 
 

…………………………………..…. 
място на деклариране ДЕКЛАРАТОР: 

…………………………………..…. 
дата на деклариране 

............................../............................./ 
подпис                           фамилия   

    печат 
 
Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява кандидата 

/подизпълнителя. Когато кандидатът или подизпълнителят са юридически лица е 
достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го 
представляват. Отсъствието на обстоятелствата се декларират и от физически лица - 
участници и подизпълнители. Когато кандидат или подизпълнител в процедурата е 
обединение, което не е юридическо лице, декларацията се подава от всяко физическо и 
юридическо лице, включено в обединението.   
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              Приложение № 11 
(образец) 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
Подписаният/ подписаната : 
…………............................................................................................................................................. 
                                               собствено, бащино, фамилно име  
 
ЕГН ..........................................., притежаващ/ а лична карта №….......................…...., издадена  
на..................................................  от МВР - 
гр.……………………................................................................ 
                     дата на издаване                                              място на издаване 
 
адрес:............................................................................................…………………...........................
.................... 
                                                                      постоянен адрес 
в качеството си на 
......................................................................................................................................................                  
                           длъжност 

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 
В качеството ми на лице на ръководна длъжност/член на управителен орган/лице за 

непосредствено изпълнение на поръчката/служител по сигурността на информация/ 

завеждащ регистратура/………………………………(относимото се подчертава или се 

дописва) съм предприел необходимите действия за подновяване на разрешения за достъп до 

класифицирана информация (РДКИ) , като съм представил в ДА „НС“ всички изискуеми 

документи по чл.173 от ППЗЗКИ на……………………………(посочва се дата).  

 

 

 

 

 

 

…………………………………..…. 
място на деклариране 

ДЕКЛАРАТОР: 
 

…………………………………..…. 
дата на деклариране 

............................../............................./ 
подпис                       фамилия 

           печат 
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Приложение № 15 

                                                                                                                  (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 с предмет: Застраховане на застроени 
недвижими имоти - публична държавна собственост със застраховки "Пожар" и "Природни 
бедствия" за периода от 10.10.2017 г. до 09.10.2020 г. 

 
Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
 В случай, че представляваното от мен дружество, бъде определено за изпълнител и 
сключи договор за застраховане на застроени недвижими имоти - публична държавна 
собственост със застраховки "Пожар" и "Природни бедствия" за периода от 10.10.2017 г. до 
09.10.2020 г. то се ангажира да изпълнява задълженията си пред Министерство на отбраната 
и трети лица, в съответствие с направеното предложение за участие в процедурата и 
Решението за обявяване на класирането на участниците и участника, определен за 
изпълнител от Възложителя и клаузите на проекто–договора, считано за периода от 
10.10.2017 г. до датата на сключване на договора и плащане на уговорената вноска от 
застрахователната премия.  

 
       Декларатор: ____________________ 
(дата на подписване) 
Забележка 
 Декларацията се подписва задължително от управляващия и представляващия участника по 
регистрация. Когато управителните органи на участника са колективни, декларацията се 
попълва от всички лица от управителните органи на участника, а в случай, че членове са 
юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган. 
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Приложение № 6 

(образец) 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 или наличие на 

изключенията по чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици („ЗИФОДРЮПДРКЛТДС”) 

 
Долуподписаният/ата: _____________________________________________________, 

(име, презиме, фамилия ) 
притежаващ/а лична карта № ________________, издадена на _________________ от МВР -  

  (дата на издаване) 
гр. _______________, адрес _______________________________________________________ 

    (място на издаване)     (постоянен адрес) 
в качеството си на __________________, в __________________________________________, 

(длъжност)                (наименование на юридическото лице, 
физическо лице-ЕТ) 
със седалище ____________ и адрес на управление: __________________________________, 
тел./факс _______________, вписано  в Търговския регистър при Агенцията по вписванията 
с 
ЕИК/БУЛСТАТ ____________ - кандидат/подизпълнител  

(ненужното се зачертава) 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: Застраховане на застроени недвижими имоти 
- публична държавна собственост със застраховки "Пожар" и "Природни бедствия" за 
периода от 10.10.2017 г. до 09.10.2020 г.  
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
Представляваното от мен дружество по смисъла на §1, т.1 от ДР на 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС: 
1. Е регистрирано / Не е регистрирано  в  юрисдикция  с  преференциален данъчен  
                /ненужното се зачертава/ 
режим по смисъла на §1, т.64 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

корпоративното подоходно облагане. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим 
е  ____________________________________________________. 

/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция/ 
1. Не съм контролирано лице/ съм контролирано лице от дружество, регистрирано 

в  
                  /ненужното се зачертава/ 

юрисдикция с преференциален данъчен режим във връзка с §1, т.5 от Допълнителните 
разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим е 
____________________________________________________. 
/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция на контролиращото дружество/ 

3. Попада в изключението на чл.4, т. ______ от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 
/попълва се, ако кандидат/подизпълнител е дружеството, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано лице от дружество, 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим/ 

 
 

apis://Base=NARH&DocCode=40656&ToPar=Par1_Pt64&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40656&ToPar=Par1_Pt64&Type=201/
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_________________ 
(място на деклариране)  

     Декларатор: _________________           
                                                   (подпис и печат)    

_______________ 
(дата на деклариране) 

                         
/_________________________/ 
                                                     (име и 
фамилия)             

 
Забележка: 
1. Попълва се от всички кандидати /подизпълнители. Когато кандидатът е обединение, което 
не е юридическо лице, декларацията се попълва за всяко юридическо лице, включено в 
обединението. 
2. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да 
представляват кандидата или участника/подизпълнителя/трето лице, съгласно представения 
документ за регистрация. 
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Приложение № 7 
      (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) 
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Приложение № 8 

(образец) 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за отсъствие на обстоятелствата по чл.327 „б“, ал.1 и 2 от ЗОВСРБ 

 
 

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

притежаващ/а лична карта № __________, издадена на ____________ от МВР –  
(дата на издаване) 

гр. ___________, адрес ________________________________________________, 
(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 __________________ 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не са налице 
обстоятелствата по чл. 327 „б“, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България. 
 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 
деклариране на неверни обстоятелства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
гр.: …………………….….    ДЕКЛАРАТОР: 
дата: ………………..…….     (име, фамилия и подпис, печат) 
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Приложение № 9 

(образец) 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за вида и дела на работите, които ще бъдат възложени на подизпълнителя  

 
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 подизпълнителя) 
ЕИК/БУЛСТАТ ..........................................................., – в качеството си на кандидат при 

възлагане на обществена поръчка с предмет: Застраховане на застроени недвижими имоти - 
публична държавна собственост със застраховки "Пожар" и "Природни бедствия" за 

периода от 10.10.2017 г. до 09.10.2020 г. 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен 
търговец, юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава): 
......................................................................................................................................... 

(наименование на кандидата в процедурата) 
че ще ползвам/няма да ползвам подизпълнител 
............................................................................................................................................ 

(наименование на лицето подизпълнител ЕИК/БУЛСТАТ) 
при изпълнение на обществена поръчка с предмет: Застраховане на застроени недвижими 
имоти - публична държавна собственост със застраховки "Пожар" и "Природни бедствия" за 
периода от 10.10.2017 г. до 09.10.2020 г. 
................................................................................................................................ 

 (посочва се вида и дела на работите, които ще бъдат възложени на подизпълнителя) 
 
 
 
 

Дата ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис (и печат) ........................................................................................... 
 
 
 
 

Забележка: 
Декларацията се представя от участника, когато се предвижда възлагане на дял от 
поръчката на подизпълнител. 
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Приложение № 16 
    (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 с предмет: Застраховане на застроени недвижими имоти - публична 
държавна собственост със застраховки "Пожар" и "Природни бедствия" за периода от 
10.10.2017 г. до 09.10.2020 г 
 

 
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) 
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Приложение № 14 
(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: Застраховане на застроени недвижими имоти - публична 

държавна собственост със застраховки "Пожар" и "Природни бедствия" за периода от 

10.10.2017 г. до 09.10.2020 г. 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети 

ангажименти са валидни за срок от 90 (деветдесет) календарни 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) 
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Приложение № 12 

                                                                                                                              (образец) 
 

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ.64, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП. 
 

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: „Застраховане на застроени недвижими имоти - публична 
държавна собственост със застраховки "Пожар" и "Природни бедствия" за периода от 
10.10.2017 г. до 09.10.2020 г. заявяваме, че през последните 5 (пет) години считано до датата 
на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаните по-долу услуги еднакви или сходни 
с предмета обществената поръчка, както следва: 

  

№ Предмет на изпълнената 
услуга и кратко описание 

Стойност/ цена (без 
2% данък) и  обем 
(застрахователна 

стойност) на 
изпълнената  услуга 

Крайна дата на 
изпълнение на  

услугата 

Получател 
на  услугата 

1.         

2     

3.         
  
В подкрепа на посочените в списъка  услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните 

доказателства по чл.64, ал.1, т. 2 ЗОП и които ще представим в случай че ще бъдем избрани 
за изпълнител на поръчката преди подписване на договор : 

1 .........................................................................................................……………………… 

2 ............................................................................................................................................. 

3 …………………………………………………………………………………………….. 
  
 
 
 
 
 

Дата ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис (и печат) ........................................................................................... 
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Приложение № 19 
(образец) 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА  
 

 
Ние,........................................................................................................................................... 

наименование на участника 
 

в качеството ни на участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
Застраховане на застроени недвижими имоти - публична държавна собственост със 
застраховки "Пожар" и "Природни бедствия" за периода от 10.10.2017 г. до 09.10.2020 г. с 
настоящото Ви представяме ценовото ни предложение за изпълнение на обществената 
поръчка, което ще бъде обвързващо за нас в срока на валидност на офертата ни, а именно: 
 
№  

 
Обекти 

 
 

Застрахователн
а сума, в лв. 

Застраховате
лна премия 
за 100 лв. 

застраховате
лна сума за 
един ден, в 

лв. 

 
 

Обща 
застрахователна 

премия, в лв. 

1 Административни сгради 125955626,99   
2 Щабни, битови, учебни, 

помощни и др. сгради 
403290597,40   

3 ГСМ складове и стопанства, 
складове за РАВ, химически и 
специални материали. 

133675255,23   

4 Съоръжения: летателни писти и 
пътеки за рулиране, пристани по 
бреговата ивица, пристанищни 
кейове и пирсове с прилежащите 
им съоръжения 

167054355,64   

 Общо: 829975835,26 -  
 

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

 
2.Посочените горе цени са без 2 % данък. 
 
 
Забележка: Стойности в горната таблица да са закръглени до втория знак след 

десетичната запетая. 
 

 
Дата ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис (и печат) ........................................................................................... 
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Приложение № 18 
(образец) 

 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
за изпълнение на поръчката в съответствие с  спецификация за услуга №…………………. и 

изискванията на Възложителя 
 
 

от: 
_____________________________________________________________________________ 

наименование на участника 
 

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на 
обществената поръчка с предмет: „Застраховане на застроени недвижими имоти - публична 
държавна собственост със застраховки "Пожар" и "Природни бедствия" за периода от 
10.10.2017 г. до 09.10.2020 г. 

 
 

1.  ………………………………………………………………………………….………………... 
наименование на участника 

 
осигурява застрахователно покритие за причинени вреди и щети от пожар и природни 
бедствия на застроени недвижими имоти, както следва: 

- Административни сгради; 
- Щабни, битови, учебни, помощни и други сгради; 
- ГСМ складове и стопанства, складове за РАВ, химически и специални 

материали; 
- Съоръжения – летателни писти и пътеки за рулиране, пристани по бреговата 

ивица, пристанищни кейове и пирсове с прилежащите им съоръжения. 
2. Застраховките  осигуряват 24-часово ефективно застрахователно покритие. 
3. Териториален обхват – територията на Република България. 
4. Срок на изпълнение на поръчката – от 0.00 ч. 10.10.2017 г. до 24.00ч. 09.10.2020 г. 
5. Срок на изплащане на обезщетение -…………дни,  считано от датата на подписване на 

съвместен протокол за констатация на щетите, придружен с придружен от необходимите 
документи, доказващи щетата по размер и основание. 

6. Застраховки „Пожар“ и „Природни бедствия“ да осигурява застрахователно покритие за 
пълна загуба или частична щета в резултат на следните рискове: 

- Пожар и последиците от гасенето на пожара 
- Пожар, вследствие на злоумишлени действия на трети лица, включително 

умишлен палеж и/или злоумишлено използване на взривни устройства и 
материали; 

- Удар от мълния, експлозия или имплозия; 
- Удар от летателен апарат, части от него или товара му; 
- Природни бедствия (включително буря, ураган, градушка, проливен дъжд, 

наводнение от природно бедствие) 
- Увреждане от падащи дървета, клони и други външни обекти, вследствие на 

природни бедствия 
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- Увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и лед, падане на 
лавина; 

- Земетресение; 
- Действия на подпочвени води или морски вълни; 
- Свличане и срутване на земни пластове; 
- Удар от пътно превозно средство или животно, авария на подемни машини; 
- Авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични 

инсталации. 
- Разходи за намаляване и/или ограничаване размера на щетите, както и 

разходите за ограничаване на последствията от застрахователно събитие 
(разходи направени след настъпване на застрахователното събитие) 
 

7. Обща застрахователна стойност (лимит на отговорност) на която се застраховат имотите 
е 829 975 835,26 (осемстотин двадесет и девет милиона деветстотин седемдесет и пет 
хиляди осемстотин тридесет и пет и 0,26) лв. 

8. Предлагаме на Възложителя участие в положителния финансов резултат, както следва: 

 

         При квота на щетите до 

  

Участие в пол. фин. 

резултат , % 

 

Административни 

разходи, % 

15%   

30%   

40%   

45%   

 
•    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. 

 
9. Прилагаме към настоящо предложение: 

Общи условия за застраховките…………………………………………… 
 

 
 

  
Дата ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис (и печат) ........................................................................................... 
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Приложение № 17 
(образец) 

 
 
                                                               ДЕКЛАРАЦИЯ  

от: 
_____________________________________________________________________________ 

наименование на участника 
 

 
 

С настоящото декларираме, че при изпълнение на поръчка с предмет „Застраховане на 

застроени недвижими имоти - публична държавна собственост със застраховки "Пожар" и 

"Природни бедствия" за периода от 10.10.2017 г. до 09.10.2020 г. с оглед обезпечаването на 

сигурността при изплащане на обезщетения по застраховките, ще  пласираме риска при 

подписвачи и/или презастрахователи както следва:  

 

№  
Наименование 

 
Рейтинг 

 
Форма на 
презастраховане 

 
% участие  по 
презастрахователния 
договор 
 

Дял на 
презастрахователя в 
презастрахователния 
договор 

% на участие на 
презастрахователя 
в оферираната 
премия 

1.       
2.       
3.       

 
 
 
 
 
 
 
 

Дата ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис (и печат) ........................................................................................... 
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Приложение № 13 
(образец) 

 
 
 
                    СПИСЪК НА КЛОНОВЕ/ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА/ОФИСИ 
 
от…………………………………………………………………………………………….. 

наименование на кандидата/подизпълнителя 
 
 
№ Агенция/клон/офис Адрес Тел./факс Управител 
     
     
     

 
 
 
 

Дата ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис (и печат) ........................................................................................... 
 
 
 
 
 
Забележка: Кандидатът/подизпълнителя следва да посочи агенции/офиси/клонове най-малко 
във областните градове, както следва: София, Враца, Шумен, Русе, В. Търново, Варна, 
Бургас, Стара Загора, Пловдив, Смолян, Пазарджик, Благоевград, Ямбол и Ловеч. 
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Приложение № 5 
(образец) 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

за липса на свързаност с друг кандидат/подизпълнител в процедурата  
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 кандидата/подизпълнителя) 
ЕИК/БУЛСТАТ ..............................................  – кандидат в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Застраховане на застроени недвижими имоти - публична 
държавна собственост със застраховки "Пожар" и "Природни бедствия" за периода от 
10.10.2017 г. до 09.10.2020 г. 

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Представляваният от мен кандидат/подизпълнител не е свързано лице по смисъла на §2, 
т.45 от допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 
 
Известна ми е отговорността по чл.313 НК за неверни данни. 
 

Дата ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис (и печат) ........................................................................................... 
 

 
 
Забележка: 

Декларацията се представя от всеки един управител на дружеството. 
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Приложение № 20 
(образец) 

 
 

СПИСЪК 
На лицата, заемащи ръководни длъжности, лицата, на които ще се възложи 

непосредственото изпълнение на поръчката и лицата от административното звено по 
сигурност на информацията 

 
 
 
 

№ Име, презиме, 
фамилия 

длъжност № РДКИ Валидно до 

     
     
     

 
 
 
 
 
 
 

Дата ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис (и печат) ........................................................................................... 
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Приложение № 10 
         

                                                                                                ПРОЕКТ НА  ДОГОВОР  
                                                  
 

      ДОГОВОР № ………………… 
        

Днес, ……………………,  на основание Споразумение № УД-15-6/15.03.2017 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 застроени недвижими имоти публична държавна 
собственост със застраховки „Пожар“ и „Природни бедствия“, се сключи този договор  за 
следното: 

 
                              I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

 Чл.1.(1) ЗАСТРАХОВАНИЯТ възлага, а ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ приема да сключи 
застраховки “ПОЖАР“ и “ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ за застроените недвижими имоти – 
публична държавна собственост в управление на Министерство на отбраната, Съвместното 
командване на силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили, 
Стационарната КИС, Служба „Военна полиция“, Служба „Военна информация“, 
Националния Военноисторически музей, Военно-географска служба, Национална 
гвардейска част, ЦАТИП-Змеево и военно формирование № 32990 - Пловдив със 
застраховки „Пожар“ и „Природни бедствия“, съгласно обобщен Списък на застрахованите 
имоти – Приложение № 1 – „поверителен“. 

Застраховките се сключват съгласно изисквания, посочени в Спецификация за услуга 
№ С 94.2656.17,  и Общи условия за застраховки “Пожар” и „Природни бедствия“ на 
застрахователя - Приложение № 2 към настоящия договор.  

Чл.2. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ удостоверява наличието на застраховки, като издава три 
застрахователни полици, съответно за всяка една година от действието на настоящия 
договор. 

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

 
II. СРОК НА ДОГОВОРА.  МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Чл.4. Договорът се сключва за срок от 36 месеца, считано от 00.00 ч. на 10.10.2017 г. 
до 24.00 ч. на 09.10.2020 г.  
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 Чл.5. Мястото на изпълнение на договора е територията на Република България. 
 

ІІI. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ И ПРЕМИИ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ. 
  Чл. 6.(1.) Застрахователните суми на всеки един имот са посочени в Приложение № 1 
от настоящия договор. Обща застрахователна сума на всички подлежащи на застраховане 
имоти е 829 975 835,26 (осемстотин двадесет и девет милиона, деветстотин седемдесет и пет 
хиляди осемстотин тридесет и пет и 0,26 ) лв. 

(2.) Застрахователна премия за 100 лв. застрахователна стойност за един ден за 
административни сгради е……………..(…………….) лв. 

(3.) Застрахователна премия за 100 лв. застрахователна стойност за един ден за щабни, 
битови, учебни, помощни и др. сгради е ……………….(…………….) лв. 

(4.) Застрахователна премия за 100 лв. застрахователна стойност за един ден за ГСМ 
складове и стопанства, складове за РАВ, химически и специални материали 
е………………(…………….) лв. 

(5.) Застрахователна премия за 100 лв. застрахователна стойност за един ден за 
съоръжения (летателни писти, пътеки за рулиране, пристани на пристанищни кейове и 
пирсове с прилежащите им съоръжения) е ………………….(……………) лв. 

(6.) Застрахователна премия за всички имоти посочени в приложение № 1 е в размер 
на  ..................................(………….) лв., съгласно ценовото предложение на 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ – Приложение № 4 към настоящия договор. 

(7.) Данък, 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.7 е …………….. (……….) лв. 

(8.) Обща застрахователна премия е ……………….(………) лв. 
Чл.7 (1.)  Заплащането на премията по чл. 6, ал. 8 от настоящия договор се  

извършва трикратно на равни вноски /за всеки едногодишен период от тригодишния 
срок на застрахователния договор/ по банковата сметка на застрахователя: 
Банка………………….., BIC :……………..  IBAN: ……………………….., както следва: 

Първа вноска: В 15-дневен срок от издаване на застрахователна полица за 
първата година от договора и надлежно оформен платежен документ. 

Втора вноска: В 15-дневен срок от издаване на застрахователна полица за втория 
годишен период от договора и надлежно оформен платежен документ.  

Трета вноска: В  15-дневен срок от издаване на застрахователна полица за третия 
годишен период от договора и надлежно оформен платежен документ.  

Застрахователни полици за втория и третия годишни периоди и платежните 
документи за тях се издават в последния месец на предходния период. 

Чл.8 (1.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение, 
когато е обявил в офертата си ползването на подизпълнител. (когато е приложимо) 

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

(3) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ искането 
заедно със становището по ал.2 в 15-дневен срок от получаването му. (когато е приложимо). 

(4) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. (когато е 
приложимо) 
       (5) 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; 
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б. Становище от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дали оспорва плащанията по искането или част от 
тях като недължими; 

в. Документите, посочени в чл. 7, ал. 1 
(когато е приложимо) 
 

 
 
 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 9. (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. 21, ал. 3 
от настоящия договор.  

   (4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава горепосочените гаранции в срок до 30 
(тридесет) дни след приключване изпълнението на задълженията по договора и 
задълженията по чл. 21, ал. 3 от настоящия договор, като има право да приспадне от 
гаранцията дължимите неустойки вследствие забава при изпълнение на задълженията по 
договора. 

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

   (6) 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. 

(7.) ЗАСТРАХОВАНИЯТ редуцира гаранцията с една трета от размера й в рамките 
на  15 календарни дни след изтичането на всеки един от първия и втория 12- месечен срок от 
изпълнение на договора, ако не са налице условията, посочени в чл. 23. 

 Гаранцията за третият 12-месечен срок се освобождава в рамките на 15 календарни 
дни след изпълнението от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТЯ задължения, посочени в чл. 21., 
ал. 3 от настоящия договор. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
Чл.10. ЗАСТРАХОВАНИЯ приема условията за застраховане със застраховки 

„Пожар” и  „Природни бедствия”, съгласно  Приложение № 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.11 ЗАСТРАХОВАНИЯТ се задължава да изплати дължимата на 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ премия в размера и срокове, посочени в чл. 7 и ( ако е приложимо) чл. 
8 от договора. 
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Чл.12. ЗАСТРАХОВАНИЯТ се задължава да оказва необходимото съдействие за 
изпълнение на задълженията по този договор, както и да предоставя всички необходими 
документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнението на 
договора. 
 Чл.13. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ осигурява на ЗАСТРАХОВАНИЯ застрахователна 
защита по застраховки  “ПОЖАР” и „ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“  за пълна загуба или 
частична щета срещу следните рискове: 

- Пожар и последиците от гасенето на пожара 
- Пожар, вследствие на злоумишлени действия на трети лица, включително 

умишлен палеж и/или злоумишлено използване на взривни устройства и материали; 
- Удар от мълния, експлозия или имплозия; 
- Удар от летателен апарат, части от него или товара му; 
- Природни бедствия (включително буря, ураган, градушка, проливен дъжд, 

наводнение от природно бедствие); 
- Увреждане от падащи дървета, клони и други външни обекти, вследствие на 

природни бедствия 
- Увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и лед, падане на 

лавина; 
- Земетресение; 
- Действия на подпочвени води или морски вълни; 
- Свличане и срутване на земни пластове; 
- Удар от пътно превозно средство или животно, авария на подемни машини; 
- Авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични 

инсталации. 
- Разходи за намаляване и/или ограничаване размера на щетите, както и 

разходите за ограничаване на последствията от застрахователно събитие (разходи направени 
след настъпване на застрахователното събитие). 

Чл.14. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен да изплати дължимото застрахователно 
обезщетение до действителния размер на вредата, претърпяна от ЗАСТРАХОВАНИЯ към 
датата на настъпване на застрахователното събитие. 

Чл.15. При настъпване на застрахователно събитие, ЗАСТРАХОВАНИЯТ следва да 
уведоми съответните държавни органи: при пожар и наводнение - служба „ПАБ“, ако се 
налага от естеството на застрахователния случай и МВР, Служба „Военна полиция“-МО или 
други органи и да извести писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, в рамките на три работни дни от 
узнаването за него, като изложи всички обстоятелства за настъпване на застрахователното 
събитие, които са му били известни. 

Чл.16. (1.) Изготвянето на съвместен протокол за констатация на щетите за 
нережимни обекти/военни формирования на ЗАСТРАХОВАНИЯ се извършва от 
представители на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, на които е издадено валидно разрешение за достъп 
до класифицирана информация от компетентен орган, в присъствието на представители от 
съответния обект/военно формирование на ЗАСТРАХОВАНИЯ. Влизането в района става с 
издаване на съответно разрешение от компетентните лица. 

(2.) Изготвянето на протокол за щетите в режимни обекти /зона 1 и Зона 2/ се 
извършва от комисия от служители назначени със заповед на съответното компетентно 
лице. 

Чл.17. (1.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изплаща застрахователното обезщетение или 
изготвя мотивирано становище за отказ на щетата в срок до ……   дни, който започва да тече 
от датата на изготвянето на съвместен протокол по чл. 16 придружен от необходимите 
документи, доказващи щетата по размер и основание.  

(2.) Застрахователното обезщетение се изплаща по сметка на Министерство на 
отбраната: IBAN BG 96 BNBG 96613300152201 BIG BNBGBGSD, БНБ Дирекция 
„Финанси“-МО.  
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Чл.18. При щети с особено голям размер, изискващи по продължителен период за 
възстановяване или набавяне на документите, но безспорни по основание и размер, 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ предварително авансово ще изплати до 50% от очаквания размер на 
обезщетението. 

Чл.19. В края на всяко тримесечие ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изпраща на 
ЗАСТРАХОВАНИЯ до дирекция „Отбранителна аквизиция“ справка за броя и вида на 
настъпилите през периода застрахователни събития и размера на изплатените 
застрахователни обезщетения. 

Чл.20. (1.) ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право в срока на настоящия договор да намали 
броя на застрахованите имоти, посочени в Приложени № 1, ако за някои от тях отпадне 
застрахователния интерес. В този случай ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен да върне на 
ЗАСТРАХОВАНИЯ разлика между цялата премия за съответният имот и премията за 
използваната част от периода на настоящия договор, изчислена пропорционално на  базата 
на тарифното число за съответната категория имоти, съгласно чл. 6, ал. 2,3,4 и 5,  намалена 
с изплатени и дължими обезщетения.    

(2.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ редуцира размера на дължимата от ЗАСТРАХОВАНИЯ 
обща застрахователна премия по настоящия договор при изготвяне на платежните документи 
за поредната  вноска.  

 
Чл. 21 (1.) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ предоставя на ЗАСТРАХОВАНИЯ  участие в 

положителния финансов резултат под формата на връщане на следните проценти от 
застрахователната премия: 

1. При нето-квота на щети до 15 % -……………..% 
2. При нето-квота на щети до 30% -……………..% 
3. При нето-квота на щети до 40% -……………..% 
4. При нето-квота на щети до 45 % - …………….% 
(2.) Положителният финансов резултат се определя като разлика между внесената 

нето-премия и изплатените обезщетения през застрахователния период, при условие, че 
нето-квота на щетите не превишава посочените в чл. 21, ал. 1 т. 1-4 проценти. 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. 

(3.) 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. 
 

VI. ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
НА ДОГОВОРА 

Чл.22. (1) Лица, отговорни за защитата на класифицираната информация, предоставена и/или 
разработена във връзка с изпълнение на договора са: 

 1. От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
1.1. Служителят по сигурността на информацията /ССИ/ в МО /директорът 

на дирекция „Сигурност на информацията” – МО/ е лицето по чл. 105 от Закона за защита 
на класифицираната информация /ЗЗКИ/, което осъществява контрол по спазване на 
разпоредбите на закона и актовете по неговото прилагане и консултира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
при изпълнението на договора. 

1.2 Командирите/началниците на военни формирования, които се явяват 
място на изпълнение на дейности, свързани с достъп до класифицирана информация по 
настоящия договор, да определят длъжностни лица, отговорни за: 
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1.2.1. Осъществяването на контрол по спазване разпоредбите на ЗЗКИ, 
актовете по неговото прилагане и специфичните изисквания за защита на класифицираната 
информация по договора. 

1.2.2. Изпълнението на договора и съпровождането на дейности, 
свързани със защитата на класифицираната информация. 
 2. От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

2.1. Ръководителят и ССИ, които отговарят за прилагането на мерките за 
защита на класифицираната информация при изпълнение на договора. Те оказват съдействие 
на ССИ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията му по договора. 

2.2. Всички длъжностни лица, на които е възложено непосредственото 
изпълнение на договора. 

(2.) Задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по прилагане специфичните изисквания за 
защита на класифицираната информация по договора са: 

1. Да защитава предоставената и изготвената, във връзка с изпълнение на договора, 
класифицирана информация, съгласно изискванията на ЗЗКИ. 

2. Да използва класифицираната информация само за цели, свързани с предмета на 
договора. 

3. Да не размножава, прекласифицира, унищожава, предоставя на трета страна 
или удължава срока за защита на класифицираната информация, отнасяща се до 
изпълнението на договора, без писмено съгласие от служителя по сигурност на 
информацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 (3.) В срок от 5 /пет/ работни дни след подписването на настоящия договор, да 
изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /на адрес: дирекция “Сигурност на информацията” – МО, ул. 
„Дякон Игнатий“ № 3, гр. София/ списък на лицата, на които е възложено непосредственото 
изпълнение на договора. Списъкът да съдържа следната информация: Име, презиме, 
фамилия; ЕГН; номер на разрешенията за достъп до класифицирана информация /РДКИ/ и 
Задачите, които длъжностното лице изпълнява. 

(4.) При промяна на информацията от Списъка по ал. 3. незабавно да информира 
длъжностните лица по чл. 22, ал. 1, т. 1. 

(5.) Четири месеца преди изтичане на срока на валидност на РДКИ на 
служителите по ал. 3 и удостоверението за сигурност /УС/, както и преди назначаването на 
нови и/или допълнителни лица от Списъка по ал. 3 да подготвя, комплектува и изпраща до 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи за проучване и издаване на разрешения за достъп до 
класифицирана информация /РДКИ/ за тези лица и/или за УС на фирмата. Документите за 
целите на проучването се изпращат на адрес: Дирекция „Сигурност на информацията“ – МО, 
ул. „Дякон Игнатий“ № 3, София 1000. 

(6.) Длъжностните лица от Списъка по ал. 3 подписват декларация в свободен 
текст, с която се задължават да защитават и да не разгласяват класифицирана информация, 
станала им известна във връзка с изпълнението на договора и задачата, която изпълняват и 
да носят отговорност при нерегламентиран достъп до нея. 

1. Да изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заверени копия на подновените УС и/или 
РДКИ по ал. 5 , както и на декларациите по ал. 6. 
 (7.) В случай, че изпълнението на договора налага влизането във военни 
формирования и обекти, в срок от 20 /двадесет/ работни дни след подписването на настоящия 
договор, да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /на адрес: дирекция “Сигурност на информацията” 
– МО, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, гр. София/ списък на лицата, на които ще се налага влизане 
в такива военни формирования и обекти. Списъкът да съдържа следната информация: Име, 
презиме, фамилия; ЕГН; длъжност; лична карта номер и година на издаване; номер, ниво и 
валидност на разрешението за достъп до класифицирана информация /РДКИ/, номер на 
формированието или обекта за допускане. 
 (8.) При сключване на договори с подизпълнители да вписва в съответните 
раздели на договорите специфичните изисквания за защита на класифицираната информация 
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и условията за прекратяване на договорите залегнали в този договор. След сключване на 
такива договори незабавно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
       (9.) Незабавно да уведомява ДАНС и ССИ по чл. 22, ал. 1, т. 1 за всеки опит и 
съмнение за извършване или осъществяване на нерегламентиран достъп до класифицирана 
информация при изпълнение на задачите и дейностите по договора, както и за всяка промяна 
в условията и обстоятелствата, послужили за издаване на УС и РДКИ. 
 (10.) Да осигури достъп на длъжностните лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, определени 
да осъществяват контрол по спазване специфичните изисквания за защитата на 
класифицираната информация, описани в клаузите от настоящия договор. 

      (11.) При изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да получава, обработва 
и съхранява класифицирана информация. При необходимост от ползване на обобщеният 
списък на застрахованите имоти, представители на изпълнителя с валидни РДКИ ще се 
запознават на място в Регистратурата за национална класифицирана информация на МО.  
 (12.) До десет работни дни след приключване или прекратяване изпълнението на 
договора да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата документация и/или материали, получена от  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или създадена по време на преговорите, сключването или изпълнението на 
договора, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е дал съгласие за задържането й. 

(13.) Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по осъществяване на контрол по прилагане на 
специфичните изисквания за защита на класифицираната информация по договора от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и консултирането му: 

1. Чрез лицата по т. 1.1., да осъществява контрол по прилагане на специфичните 
изисквания за защитата на класифицираната информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, залегнали в 
договора. 

2. Да поставя срок за отстраняване на пропуските в прилагането на специфичните 
изисквания за защита на класифицираната информация, а при неспазване на сроковете за 
отстраняването им, да предприема действия за едностранно прекратяване на договора. 

3. Да предприема действия за прекратяване на договора, ако неизпълнението на 
специфичните изисквания за защита на класифицираната информация е довело до 
нерегламентиран достъп до класифицирана информация. 

4. Да прекратява договора в случай, че е отнето издаденото удостоверение за 
сигурност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5. Да консултира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на договора, по отношение 
защитата на класифицираната информация. 
 

VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл.23. (1.) При просрочване изпълнението на задълженията по този договор 

неизправната страна дължи на изправната неустойка по конкретно застрахователно събитие 
от обхвата на този договор в размер на 0.02 % (нула цяло нула две/на сто) за всеки просрочен 
ден, но не повече от 10%  (десет/на сто) от стойността на неизпълнената част. 

(2.) Ако действията посочени в  чл. 23, ал. 1 от настоящия договор продължат повече 
от 60 дни ЗАСТРАХОВАНИЯ може да задържи гаранцията за изпълнение, определена в чл.9  
ал. 1 от настоящия договор; 

(3.) При неизпълнение от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ на задълженията по чл. 22 от 
настоящия договор, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение в целия й 
размер, определен в чл. 9, ал. 1 от договора. 

 (4.) 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. 

  
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.24.(1.) Договорът може да  бъде прекратен 
1. По взаимно съгласие между страните. 
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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.) При не спазване от страната на Застрахователя изискванията на Раздел ІV от 

„Наредба за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност”, а имено: 
1. При отнемане от ДА”НС” на издаденото удостоверение за сигурност на 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ - от датата на отнемането.  
2. При неспазване от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на някое от специфичните изисквания и 

сроковете за отстраняване на констатирано неизпълнение на някое от специфичните 
изисквания по защита на класифицираната информация, което е довело до нерегламентиран 
достъп до класифицирана информация. 

(4.)  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.  
 (5.) 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. 

(6.) ЗАСТРАХОВАНИЯТ може да прекрати договора едностранно с 14-дневно 
писмено предизвестие до изпълнителя без да дължи неустойки и обезщетение за това. 
 

                                       IX. УВЕДОМЛЕНИЯ 
Чл. 25 (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 
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счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните 
средства за комуникация и на посочените за контакт лица. 
 

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Чл.26. 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 
…………………………………………  
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