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НИКОЛАИ ГРОЗЕВ
КМёрНА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за предоставяне на 
застрахователни услуги на Община Нова Загора"



ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА

№ ИМУЩЕСТВО ПОДЛЕЖАЩО 
НА ЗАСТРАХОВАНЕ ПО ГРУПИ

ЗАСТРАХОВАТЕЛН 
А СТОЙНОСТ 
(балансова 

стойност в лева)
1 Сгради 25 881

2
Машини, съоръжения, 
оборудване 2 717 162

3 Електронна техника 29972,24

1
общ бр. МПС, подлежащи на 
застраховане 17

Служители, подлежащи на застраховане
№ ДПЪЖНОСТ брой служители
1 н-к на отдел „ТСУКС" 1

2
гл. специалист в отдел 
„ТСУКС" 1

3
ст. специалист в отдел 
„ТСУКС" 1

4 специалист в отдел „ТСУКС" 1
ОБЩО 4

Други лица, подлежащи на застраховане

№ лица
общ брой лица за 1 

год.

1

лица, полагащи 
общесгвенополезен труд по 
чл. 12, ал. 1 от ППЗСП

2800

2
членове /доброволци/ на 
доброволните формирования

15



ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА 
НА ОФЕРТИТЕ
1. Общи условия:
Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на 
обществена поръчка, възлагана по реда на глава VIII „а" от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) е Община Нова Загора, с 
административен адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май" № 1.
1. Участникът в процедурата може да бъде всяко българско или 
чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни 
обединения.
2. Участникът е длъжен да съблюдава сроковете и условията, 
посочени в публичната покана и настоящата документацията за 
участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
3. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за 
сметка на Участника.
4. Участникът се представлява от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от 
ЗОП за съответното юридическо лице или от изрично упълномощени 
лица.
2. Описание на предмета на поръчката:
Застрахователните услуги включват:
2.1. Застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите на 
МПС, собственост на Община Нова Загора;
2.2. Застраховка "Каско на МПС"- клауза "Пълно каско" на 
автомобилите, собственост на Община Нова Загора;
2.3. Доброволна застраховка "Злополука" на местата в МПС, 
собственост на Община Нова Загора;
2.4. Имуществено застраховане на сгради общинска собственост, 
машини, съоръжения и оборудване.
2.5. Застраховка „Злополука" на лица, подлежащи на застраховане със 
застраховка „Злополука".
Застрахователните услуги ще се извършват след заявка на 
Възложителя.
Подробна информация за застрахователните услуги, предмет на 
обществената поръчка се съдържа в Технического задание.
3. Съдържание на офертата:
В офертата си участника представя следните документи:
3.1. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и 
подпечатан от Участника.
3.2. Административни сведения - Образец № 1;
3.3. Документи за регистрация, както следва:
3.3.1. Копие на документ за регистрация или единен 
идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския 
регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 
търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е 
физическо лице.
Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или 
юридическо лице или техни обединения, документьт/ите за 
регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е



обединение, документите се представят от всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението;
3.4. Техническо предложение - Образец № 2;
3.5. Заверено копие на Лиценз/Разрешение за извършване на 
застрахователна дейност съгласно Кодекса за застраховането с 
предмет, съответстващ на предмета на поръчката.
3.6. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - 
Образец № 3;
3.7. Ценово предложение - Образец № 4;
3.8. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли 
офертата, в случай, че няма/т представители и функции.
4. Изисквания към оформянето на офертата:
4.1. Офертата се представя скомплектована в запечатан непрозрачен 
плик;
4.2. На плика с офертата участника отбелязва наименованието на 
предмета на обществената поръчка: „Избор на изпълнител за 
предоставяне на застрахователни услуги на Община Нова Загора", 
наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по 
възможност факс и електронен адрес.
4.3. Копия на документи, приложени към офертата се представят от 
участника с гриф „Вярно с оригинала" и заверени с подпис и мокър 
печат на представителя на участника.
4.4. Технического предложение се изготвя по Образец № 2.
4.5. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - 
Образец№ 3;
4.6. Ценовото предложение се подготвя по Образец № 4.
4.7. Участникът може да подава само едно предложение.
4.8. Валидността на предложението е 90 (деветдесет) календарни 
дни от крайния срок за получаване на офертите.
4.9. Цените следва да бъдат представени в лева, без ДДС.
4.10. Цените за изпълнение на поръчката трябва да включат всички 
преки и непреки разходи, конто участникът ще извърши за 
изпълнението на поръчката.
4.11. Условията в образците са задължителни за участниците и не 
могат да бъдат променяни от тях.
4.12. При непредставяне на някой от изискваните документи или 
промяна в образците, ценовото предложение на участника не се 
разглежда.
5. Място и срок за подаване на офертите:
5.1. Офертата се подава в Информационен център - деловодство, 
Община Нова Загора, гр. Нова Загора, ул. „24 май" № 1, не по-късно 
от деня и часа, посочени в публичната покана.
5.2. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него 
представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка.
6. Разглеждане и оценяване на офертите:
Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от 
ЗОП. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите



предложения и предлага по един представител от присъстващите 
участници да подпише техническите и ценовите предложения.
До оценка се допускат участниците, конто са представили 
оферти, отговарящи на предварително обявените условия! 
Определеният критерий за оценка на предложенията е 
,экономически най-изгодна оферта"
Максималният брой точки е 100 точки, определен по следната 
формула:
Ц = Ц1 (шах 20 т.) + Ц2 (тах 15 т.) + ЦЗ (тах 10 т.) 4* Ц4 (шах 
20 т.) + Ц5 (шах 10 т.) + Ц6 (шах 20 т.) + С (тах 5 т.)
където:
Показател: Ц1 - Предлагай годишен размер на застрахователната 
премия за застраховка «Гражданска отговорност» - тежест 20 точки 
(максималният брой точки по този подпоказател е 20 точки), 
определен по следната формула:

ПЦБ (минимум лева)
Ц1 = .............. .....................* 20

ПЦБ (участник)
където „ПЦБ (минимум лева)" е най-ниският предложен общ годишен 
размер на застрахователната премия, за застраховка „Гражданска 
отговорност", а „ПЦБ (участник)" е предложеният общ годишен размер 
на застрахователната премия, за застраховка «Гражданска 
отговорност» от оценявания участник по този подпоказател. 
Участникът с най-ниския предложен общ годишен размер на 
застрахователната премия, за застраховка «Гражданска отговорност», 
получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя 
точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната 
формула.
Показател: Ц2 - Застрахователна премия за застраховка „Каско на 
МПС"- клауза "Пълно каско" - тежест 15 точки (максималният брой 
точки по този показател е 15 точки), определен по следната формула: 

ПК (минимум лева)
Ц2 = -------   —  * 15

ПК (участник)
където „ПК (минимум лева)" е най-ниската застрахователна премия за 
застраховка „Каско на МПС"- клауза "Пълно каско", а „ПК (участник)" 
е предложената застрахователна премия за застраховка „Каско на 
МПС"- клауза "Пълно каско" от оценявания участник по този 
подпоказател.
Участникът с най-ниската предложена застрахователна премия за 
застраховка „Каско на МПС"- клауза "Пълно каско" получава най- 
висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се 
намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула. 
Показател: ЦЗ - Тарифна ставка в %, при застрахователна сума за 1 
(едно) място 1 000,00 лева, за застраховка „Злополука" на местата в 
МПС - тежест 10 точки (максималният брой точки по този показател е 
10 точки), определен по следната формула:

ПЗ (минимум лева)



ЦЗ = ..................  *  10

ПЗ (участник)
където „ПЗ (минимум лева)" е най-ниската предложена тарифна ставка 
в %, при застрахователна сума за 1 (едно) място 1 000,00 лева, за 
застраховка „Злополука" на местата в МПС, а „ПЗ (участник)" е 
предложената тарифна ставка в %, при застрахователна сума за 1 
(едно) място 1 000,00 лева, за застраховка „Злополука" на местата в 
МПС, от оценявания участник по този показател. Участникът с най- 
ниската предложена тарифна ставка в %, при застрахователна сума за 
1 (едно) място 1 000,00 лева, за застраховка „Злополука" на местата в 
МПС получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник 
броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по 
цитираната формула.
Показател: Ц4 - Тарифна ставка в % за застраховане на сгради 
общинска собственост, машини, съоръжения и оборудване - тежест 20 
точки (максималният брой точки по този показател е 20 точки), 
определен по следната формула:

ПСМ (минимум лева)
ц4  -------  * 20

ПСМ (участник)
където „ПСМ (минимум лева)" е най-ниската предложена тарифна 
ставка в % за застраховане на сгради общинска собственост, машини, 
съоръжения и оборудване, а „ПСМ (участник)" е предложената 
тарифна ставка в % за застраховане на сгради общинска собственост, 
машини, съоръжения и оборудване, от оценявания участник по този 
подпоказател.
Участникът с най-ниската предложена тарифна ставка в % за 
застраховане на сгради общинска собственост, машини, съоръжения и 
оборудване получава най-висок брой точки, а за всеки следващ 
участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени 
по цитираната формула.
Показател: Ц5 - Тарифна ставка в % за застраховане на електронна 
техника общинска собственост, тежест 10 точки (максималният брой 
точки по този подпоказател е 10 точки), определен по следната 
формула:

ПЕ (минимум лева)
Ц5 =  ------- — -------------* 10

ПЕ (участник)
където „ПЕ (минимум лева)" е най-ниската предложена тарифна 
ставка в % за застраховане на електронна техника, а „ПЕ (участник)" 
е предложената тарифна ставка в % за застраховане на електронна 
техника, от оценявания участник по този показател.
Участникът с най-ниската предложена тарифна ставка в % за 
застраховане на електронна техника получава най-висок брой точки, а 
за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно 
стойностите, определени по цитираната формула.
Показател: Ц6 - застраховане на лица, подлежащи на застраховане 
със застраховка „Злополука", тежест 20 точки (максималният брой



точки по този подпоказател е 20 точки), определен по следната 
формула:
Цб = Ц6.1+ Ц6.2+ Ц6.3+ Цб.4
където:
Ц6.1 - Тарифна ставка в % за застраховане на служители, подлежащи 
на застраховане със застраховка „Злополука", тежест 5 точки 
(максималният брой точки по този подпоказател е 5 точки), определен 
по следната формула:

ПСЗ (минимум лева)
Ц6.1 -  — ..........— -....................* 5

ПСЗ (участник)
където „ПСЗ (минимум лева)" е най-ниската предложена тарифна 
ставка в % за застраховане на служители, подлежащи на застраховане 
със застраховка „Злополука", а „ПСЗ (участник)" е предложена 
тарифна ставка в % за застраховане на служители, подлежащи на 
застраховане със застраховка „Злополука", от оценявания участник по 
този подпоказател.
Ц6.2 - Тарифна ставка в % за застраховане на лица, полагащи 
общественополезен труд по чл. 12, ал. 1 от ППЗСП, подлежащи на 
застраховане със застраховка „Злополука", тежест 5 точки 
(максималният брой точки по този подпоказател е 5 точки), определен 
по следната формула:

ПЛЗ (минимум лева)
Ц6.2 = ......-.........— .........- ....... * 5

ПЛЗ (участник)
където „ПЛЗ (минимум лева)" е най-ниската предложена тарифна 
ставка в % за застраховане на лица, полагащи общественополезен 
труд по чл. 12, ал. 1 от ППЗСП, подлежащи на застраховане със 
застраховка „Злополука", а „ПЛЗ (участник)" е предложена тарифна 
ставка в % за застраховане на служители, подлежащи на застраховане 
със застраховка „Злополука", от оценявания участник по този 
подпоказател.
Ц6.3 - Тарифна ставка в % за застраховане на членове /доброволци/ 
на доброволните формирования, подлежащи на застраховане със 
застраховка „Злополука", тежест 5 точки (максималният брой точки 
по този подпоказател е 5 точки), определен по следната формула:

ПДЗ (минимум лева)
Ц6.3 = — ......- ....... --......— ......* 5

ПДЗ (участник)
където „ПДЗ (минимум лева)" е най-ниската предложена тарифна 
ставка в % за застраховане на членове /доброволци/ на доброволните 
формирования, подлежащи на застраховане със застраховка 
„Злополука", а „ПДЗ (участник)" е предложена тарифна ставка в % за 
застраховане на служители, подлежащи на застраховане със 
застраховка „Злополука", от оценявания участник по този 
подпоказател.

Участникът с най-ниската предложена тарифна ставка в % за 
застраховане със застраховка „Злополука" получава най-висок брой



точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно 
стойностите, определени по цитираната формула.
Ц6.4 -  други ангажименти за застраховка „Злополука", тежест 5 точки 
(максималният брой точки по този подпоказател е 5 точки), като всеки 
предложен допълнителен ангажимент носи на участника 1 точка. При 
получаване на Ц6.4>5, същото се приема за равно на 5.

Под други ангажименти се разбира допълнителни покрити 
рискове по този вид застраховка.

Показател: С -  Срок на застраховане след направена заявка в 
календарни дни, тежест 5 точки (максималният брой точки по този 
показател е 5 точки), определен по следната формула:

С (минимум дни)
С = ......  — ..........— * 5

С (участник)
където „С (минимум дни)" е най-краткият предложен срок в 
календарни дни за застраховане след направена заявка, а „С 
(участник)" е предложеният срок в календарни дни за застраховане 
след направена заявка от оценявания участник. Участникът, 
предложил най-краткия срок за застраховане след направена заявка 
получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броя 
точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната 
формула.

Оценките по отделните показатели се представят в числово 
изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. 
Максималният брой точки, който може да получи един участник 
е 100. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на 
получената комплексна оценка, като на първо място се класира 
участникът, който е получил най-висока оценка на офертата.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са 
равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която 
се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се 
сравняват оценките по подпоказателя с най-висока относителна 
тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност на този 
подпоказател. Ако и оценките на този подпоказател са еднакви тогава 
изпълнителят се определя чрез жребий.

Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя 
за изпълнител на обществената поръчка.

При непредставяне на някой от изискваните документи или 
промяна в образците, ценовото предложение на участника не се 
разглежда.
7. Сключване на договор:
7,1. При сключване на договор определеният за изпълнител представя 
документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване на 
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации 
за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.



ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите на 
МПС, собственост на Община Нова Загора, съгласно чл. 477 от Кодекса 
за застраховането, като собственик и ползвател на МПС за задължителните 
лимити на отговорност съгласно чл. 492 от Кодекса за застраховането за 
превозните средства при следните условия:
1. Основни покрити рискове: гражданската отговорност на застрахованите 
физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица 
имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или 
използването на МПС, за конто застрахованите отговарят съгласно 
българското законодателство или законодателството на държавата, в която е 
настълила вредата.
2. Застрахователна премия: определя се в зависимост от вида на МПС и се 
изплаща в лева.
3. Срок на застраховката: застраховката се сключва за срок от 1 година
с начало 00:00 часа на деня, следващ деня до който е валидна действащата 
полица.
4. Плащане на застрахователна премия: застрахователната премия се 
заплаща на 1 вноска.
5. Не се допуска самоучастие.
II. Застраховка "Каско на МПС"- клауза "Пълно каско" на 
автомобилите, собственост на Община Нова Загора.
1.0бект на застраховане: Моторни превозни средства, собственост на 
Община Нова Загора.
2.Покрити рискове по застраховка "Каско на МПС", клауза "Пълно 
Каско":
-пожар;
-буря (ураган); градушка; наводнение; гръм (мълния); снежно и/или ледено 
натрупване, вследствие на обилен снеговалеж; морски вълни; свличане или 
срутване на земни Пластове;
-авария на водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, 
електропроводни и други подобии съоръжения, както и от експлозия на 
такива съоръжения;
-случайно падане на летателни апарати или други тела върху МПС; 
-сблъскване с или удар от МПС и/или други физически тела, в това число и 
пътнотранслортни произшествия;
-причинени повреди на МПС от трети лица чрез механично въздействие 
(удар с твърд предмет, надраскване, умишлено преобръщане на МПС), 
заливане с химически активни вещества (киселини, основи и др.), палеж и 
взривяване.
-кражба на цяло МПС;
-кражба чрез взлом на трайно монтирано в МПС аудио, радио и др. подобно 
оборудване на единична стойност до 5 % от застрахователната сума на МПС. 
Стойността на допълнителното оборудване се отразява в полицата и не може 
да надвишава общо 20 % от застрахователната сума;
-грабеж на цяло МПС,
3.Териториално покритие: Застраховката покрива причинена пълна загуба 
или частична щета по МПС от застрахователни събития, настъпили на



територията на Република България за всички автомобили, обект на 
застраховане.
4. Застрахователна премия: определя се в зависимосг от вида на МПС и се 
изплаща в лева.
5. Срок на застраховката: Една година от датата на издаване на 
застрахователната полица.
6. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения:
застрахователните обезщетения се изплащат по предложение на 
Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването на 
всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията 
по основание и размер.
7. Плащане на застрахователна премия: застрахователната премия се 
заплаща на 1 вноска.
8. Не се допуска самоучастие.
III. Доброволната застраховка "Злополука" на местата в МПС, 
собственост на Община Нова Загора.
1. Основни покрити рискове: Доброволната застраховка "Злополука" на 
местата в МПС покрива следните рискове, настъпили по време на пътуването 
/включително при качване или слизане/:
1.1.смърт вследствие злополука;
1.2.трайна загуба на работоспособносг вследствие злополука;
1.3.временна загуба на работоспособносг вследствие злополука;
2. Предмет на застраховане: Предмет на застраховане са пътниците в 
МПС, според местата по регисграционен талон на съответния автомобил. 
Застраховат се всички места по регисграционен талон.
3. Териториална валидност: застрахователната защита на територията на 
Република българия и Европейския съюз.
4. Застрахователна сума и лимит на отговорност: за 1 000,00 лева, за 
едно място.
5. Срок на застраховката: Една година от датата на издаване на 
застрахователната полица.
б» Плащане на застрахователна премия: застрахователната премия се 
заплаща на 1 вноска.
7. Изплащане на щети: Застрахователят определя застрахователното 
обезщетение в рамките на определения лимит на отговорност. 
Застрахователното обезщетение се изплаща на увреденото лице, а при смърт 
- на законните му наследници.
Застрахователното обезщетение се изплаща от застрахователя в срок не 
повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването на всички необходими 
документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и 
размер.
Застрахователни обезщетения се изплащат в лева.
8. Не се допуска самоучастие.
IV. Имуществено застраховане на сгради общинска собственост, 
машини, съоръжения и оборудване
1. Основни покрити рискове: застрахователят трябва да осигури 
недвижимото имущество на Община Нова Загора от следните събития: 
земетресение, пожар, вкл. последиците от гасенето му, умишлен пожар, 
мълния, експлозия, имплозия, буря, ураган, наводнение, свличане и 
срутване на земни Пластове, пороен дъжд, градушка, увреждане от тежест 
при натрупване на сняг и лед, спукване на водопроводни, канализационни, 
газопроводни, отоплителни и климатични инсталации, внезапно изтичане на



спринклерни инсгалации, токов удар, удар от летателен апарат или от 
предмет, паднал от него или от падащи дървета или клони, удар от превозно 
средство, чупене на сгькла, злоумишлени действия на трети лица 
(вандализъм), както и допълнителни разходи за отстраняване на 
последиците от настъпило застрахователно събитие до следните размери:
1.1. разходите, направени за ограничаване на вредите вследствие 
застрахователно събитие до 5 ООО лева;
1.2. разходи за отстраняване на развалини и останки до 5 ООО лева;
1.3. разходи за преместване, предпазване и съхранение на застраховано 
имущество за период от датата на застрахователното събитие до 
отстраняване на последствията от него до 5 ООО лв.
2. Обект на застраховката: сгради публична общинска собственост, 
машини, съоръжения и оборудване.
3. Срок на застраховката: застраховката се сключва за срок от 1 година, с 
начало 00,00ч на деня следващ деня на сключване на застрахователната 
полица.
4. Застрахователна сума и лимит на отговорност: 2743043,00 лева. 
Застрахователната сума може да бъде променяна по време на 
договора.
5. Застрахователна премия: определя се от тарифна ставка, която е % от 
застрахователната сума на сгради общинска собственост, машини, 
съоръжения и оборудване и се изплаща в лева.
6. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения:
застрахователните обезщетения се изплащат по предложение на 
Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването на 
всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията 
по основание и размер.
7. Плащане на застрахователна премия: застрахователната премия се 
заплаща разсрочено на 4 вноски.
8. Не се допуска самоучастие.
V. Застраховка „Електронна техника"
1. Основни покрити рискове:
1.1 късо съединение, токов удар, свръхнапрежение, индукция 
(намагнитизиране), непряко попадение на мълния.
1.2 кражба чрез взлом и грабеж.
1.3 пожар (с или без пламък), експлозия, имплозия, пряко попадение на 
мълния, сблъсък или падане на пилотирано или непилотирано летателно 
тяло, негови части или товар, както и щетите от действието на вода, пяна 
или препарати при гасене на пожар, разрушаване и/или разчистване или 
други загуби, причинени от насгьпването на изброените застрахователни 
събития.
1.4 дим, сажди и корозионни газове.
1.5 градушка, буря (ураган), проливен дъжд, наводнение.
1.6 течове от ВиК инсгалации, водостоци и отводнителни инсгалации, 
действие от директна пара, намокряне от други течности.
1.7 злоумишлени действия на трети лица.
2. Обект на застраховката: електронна техника.
3. Срок на застраховката: застраховката се сключва за срок от 1 година, с 
начало 00,0011 на деня следващ деня на сключване на застрахователната 
полица.
4. Застрахователна сума и лимит на отговорност: 29972,24 лева.



Застрахователната сума може да бъде променяна по време на 
договора.
5. Застрахователна премия: определя се от тарифна ставка, която е % от 
застрахователната сума на сгради публична общинска собственост, машини, 
съоръжения и оборудване и се изплаща в лева.
6. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения:
застрахователните обезщетения се изплащат по предложение на 
Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването на 
всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията 
по основание и размер.
7. Плащане на застрахователна премия: застрахователната премия се 
заплаща разсрочено на 4 вноски.
5. Не се допуска самоучастие.

VI. Застраховане на служители, подлежащи на застраховане 
със застраховка „Злополука"
1. Основни покрити рискове:
1.1. смърт на застрахованото лице
1.2. трайно намаляване на работоспособността
1.3. временна неработоспособност
2. Обект на застраховката: служители на община Нова Загора,
осъществяващи контрол по строителсгвото.
3. Срок на застраховката: застраховката се сключва за срок от 1 година, с 
начало 00,00ч на деня следващ деня на сключване на застрахователната 
полица.
4. Застрахователна премия: определя се от тарифна ставка, която е % от 
застрахователната сума на лицата, подлежащи на застраховане.
5. Плащане на застрахователна премия: Застрахователната премия се 
заплаща на 1 вноска.

Покритите рискове, определяне на застрахователната сума, 
застрахователната премия и др. следва да са в съответствие с Наредба за 
задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова 
злополука".

Застрахователят приема да застрахова при условията посочени в 
офертата, както и при по-добри условия служители назначени през 2016 г., 
подлежащи на застраховане със застраховка „Злополука".
6. Не се допуска самоучастие.

VII. Групова застраховка „Злополука" на лица, полагащи 
общественополезен труд по чл. 12, ал. 1 от ППЗСП

Застраховката да покрива рисковете от злополука, възникнала през 
периода на полагане на обществено полезен труд за всяко лице, 
удостоверено с ежемесечен списьк от Дирекция "Социално подпомагане" 
Нова Загора.
1. Основни покрити рискове:
1.1. смърт на застрахования в следствие на злополука по време на полагане 
на общественополезен труд;
1.2. настъпила трайна нетрудоспособност в следствие на злополука по време 
на полагане на общественополезен труд;
1.3. разходи за медикаменти и консумативи, необходими в следствие на 
настъпила злополука.
2. Обект на застраховката: лица, полагащи общественополезен труд по чл. 
12, ал. 1 от ППЗСП.



3. Срок на застраховката: застраховката се сключва за срок от 1 месец, с 
начало 00,00ч на деня следващ деня на сключване на застрахователната 
полица.
4. Застрахователна сума и лимит на отговорност: Застрахователна сума 
на 1 лице - 1000 лв.
5. Застрахователна премия: определя се от тарифна ставка, която е % от 
застрахователната сума на лицата, подлежащи на застраховане.
6. Плащане на застрахователна премия: Застрахователната премия се 
заплаща на 1 вноска.
7. Не се допуска самоучастие.

VIII, Групова застраховка „Злополука" на лица - членове 
/доброволци/ на доброволните формирования по Наредба за реда за 
създаване и организиране на дейността на доброволните 
формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, 
пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците оттях 

Застраховката да покрива рисковете от злополука, настъпила при или 
по повод изпълнение на договорните задължения на доброволците от 
доброволното формирование на Община Нова Загора, съгласно изискванията 
на чл. 42, ал.1, т.З от Закон за защита при бедствия.
1. Основни покрити рискове:
1.1. Смърт - изплаща се размера на застрахователната сума.
1.2. Трайна нетрудоспособносг - изплаща се % от застрахователната сума 
равен на % изгубена трудоспособное^- от ТЕЛК/НЕЛК
1.3. Временна неработоспособное^ - изплаща се % от застрахователната 
сума, при която е сключена застраховката, за всеки започнат месец 
временна неработоспособност в зависимост от продължителността на 
загубената работоспособносг:
- над 10 до 30 календарни дни включително - 3 на сто;
- над 30 до 60 календарни дни включително - 5 на сто;
- над 60 до 120 календарни дни включително - 7 на сто;
- над 121 календарни дни - 10 на сто.
1.4. Разходи за медикаменти, дневни пари за болничен престой, разходи за 
хирургично и болнично лечение.
2. Обект на застраховката: членове /доброволци/ на доброволните 
формирования.
3. Срок на застраховката: застраховката се сключва за срок от 1 година, с 
начало 00,00ч на деня следващ деня на сключване на застрахователната 
полица.
4. Застрахователна сума и лимит на отговорност: застрахователна сума 
5 000 лв. на човек
5. Застрахователна премия: определя се от тарифна ставка, която е % от 
застрахователната сума на лицата, подлежащи на застраховане.
6. Плащане на застрахователна премия: Застрахователната премия се 
заплаща на 1 вноска.
7. Не се допуска самоучастие.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ УСЛУГИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ЗАЯВКА НА 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.



Д О Г О В О Р

№ ......../............. 2016 Г.

Днес, 2016 г. в гр. Нова Загора между:

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, БУЛСТАТ ................... . с адрес: гр. Нова
Загора, ул. „24 май" № 1, представлявана от Николай Георгиев Грозев - Кмет 
на Общината, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и ................. ЕИК ..................   със седалище и адрес на
управление:      , представлявано от ................... .
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящият 
договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) С настоящият договор страните се съгласяват и задължават 
да си сътрудничат за срока на настоящия договор относно застраховането на 
имущесгвените интереси на ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, чрез сключване на 
застраховки, съгласно одобрените оферти.

(2) През времето на действие на настоящия договор Възложителят се 
задължава да сключи упоменати по-долу застраховки при Изпълнителя.

(3) Изпълнителят приема да застрахова при условията на този договор и 
новопридобити през 2016 г. от Възложителя обекти и новопостъпили лица.

(4) За обектите, конто са престанали да бъдат собственост или са 
налуснали Възложителя по време на действието на настоящия договор, 
Възложителят не дължи остатька от вноските по застрахователната премия, 
чийто падеж не е настъпил.

II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Настоящият договор се сключва за период от една година, 

считано от датата на неговото подписване.
(2) Всяка издавана застраховка се сключва за срок от 1 година или 1 

месец, съгласно Техническото задание от документацията за участие, с 
начало 00,00ч на деня следващ деня на сключване на застрахователната 
полица.

Чл. 3. Конкретните застрахователни полици се сключват на етапи, в 
зависимост от изтичането на срока на действащите в момента застраховки 
след писмена заявка от Възложителя.

III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

Чл. 4. Изпълнителят предоставя застрахователна защита на 
имущесгвените интереси на ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА по застраховки "сгради 
общинска собственост, МСО", "Електронна техника", "Каско на МПС", 
задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и 
Злополука на лицата в МПС", застраховане на лица, подлежащи на 
застраховане със застраховка „Злополука", в обхват и при условия, 
регламентирани в представените и приети оферти и Техническото задание.



IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА, ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ, НАЧИН НА
ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. Застрахователните суми и застрахователните премии са 
съгласно техническото задание от документацията за участие, приетите 
оферти, който са неразделна част от настоящия договор.

Чл. 6. Застрахователните премии се плащат в размер, начин и срок, 
уговорени в конкретните застрахователни полици.

Чл. 7. Застрахователните премии се плащат по банкова сметка на 
Изпълнителя:..................

Чл. 8. В случай на новопридобити обекти, зачислени в баланса на 
Възложителя и подлежащи на застраховане, Изпълнителят издава Анекси 
към съществуващи полици или нови застрахователни полици със срок на 
действие: 1 година или от момента на възникване на застрахователен 
интерес до края на действие на настоящия договор при условията на същия, 
по преценка на Възложителя. В случай на подобрени сгради и съоръжения, 
Възложителят се задължава да уведоми своевременно Изпълнителя за 
конкретната промяна в застрахователните суми, като Изпълнителят се 
задължава своевременно да издаде Анекс за оставащия период до края на 
застраховката при условията на договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 9. (1) Възложителят е длъжен да внесе застрахователните премии в 
уговорените срокове, да предоставя на разположение на Изпълнителя 
нужната документация във връзка със застрахованите имущество и лица, 
когато това е необходимо.

(2) Възложителят е длъжен да уведоми своевременно Изпълнителя за 
всички промени, конто са настъпили по отношение управлението на 
собствеността и състоянието на актива.

Чл. 10. Възложителят има право, при настъпване на застрахователно 
събитие да получи обезщетение, съгласно уговореното.

Чл. 11. Изпълнителят се задължава да издаде застрахователните
полици в срок от ..........  календарни дни от получаване на Заявката от
Възложителя. Заявката се изпраща на Изпълнителя по пощата, по факс, по 
електронен път по е-таП или чрез комбинация от тези средства по избор на 
възложителя.

Чл. 12. Изпълнителят е длъжен да осигури ликвидация на щетите по 
всички застраховки, независимо къде е настъпило застрахователното 
събитие.

Чл. 13. Изпълнителят има право да получи застрахователна премия, 
както и да изисква от Възложителя нужните сведения и документи, касаещи 
застрахованите имущества.

Чл. 14. Изпълнителят се задължава да не използва данните, оформени 
като приложения към настоящия договор и информацията, получена при или 
по повод изпълнение на Договора, за цели, конто не са свързани с предмета 
на този Договор, освен с предварителното писмено съгласие на 
Възложителя.

Чл. 15. Изпълнителят и лицата, определени от него да извършат 
услугите, предмет на този Договор, се задължават да не разкриват пред 
трети лица информацията, станала им известна във връзка с изпълнението



на Договора. Изпълнителят носи солидарна отговорност за причинените 
вреди с лицето, предоставило съответната конфиденциална информация.

VI. РАЗМЕР И НАЧИН НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА

Чл. 16. Размерът на обезщетенията и начинът за определянето им се 
извършва съгласно изискванията на КЗ, Техническото задание и одобрените 
оферти.

VII. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА

Чл. 17. Изпълнителят изплаща дължимите застрахователни 
обезщетения в сроковете посочени в Кодекса за застраховането след датата, 
към която засграхованият е представил всички данни и документи, 
удосговеряващи настъпването на застрахователното събитие и размера на 
вредата.

Чл. 18. Обезщетенията се изплащат на Възложителя по посочената от 
него банкова сметка или на трето ползващо или упълномощено лице.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. Страните могат да договарят промени по действащи 
застрахователни полици, чрез подписване на добавъци, в случай, че това е в 
интерес на Възложителя.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. Договорът се прекратява:
1. с изтичане на сроковете по договора;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение;
4. с прекратяване на юридическо лице - страна по договора, без 

правоприемство;
Чл. 21. (1). Възложителят има право едностранно да развали

договора:
1. при пълно или частично неизпълнение, или забавено изпълнение от 

страна на Изпълнителя;
2. при отпадане на основанията за изпълнение на договора в резултат 

на съществена промяна в обстоятелсгвата, по причини, конто Възложителят 
не е могъл да предвиди или предизвика, като в този случай не се дължат 
неустойки;

3. при невъзможност да осигури финансиране за изпълнението на 
договора, като в този случай Възложителят не дължи на Изпълнителя 
неустойки или обезщетения, а му заплаща само дължимото възнаграждение 
за извършеното до момента на прекратяване на изпълнението, прието от 
Възложителя.

4. при започване на процедура по ликвидация на Изпълнителя или на 
член на обединението;

5. при откриване на производство за обявяване в несъстоятелност на 
Изпълнителя или на член на обединението;

(2) При разваляне на договора по предходната алинея, както и в 
случайте на разваляне на договора при условията на чл. 87-88 от ЗЗД



Възложителят/изправната страна е длъжен/длъжна да отправи 7-дневно 
писмено предизвестие до другата страна.

(3) Възложителят може да прекрати конкретните застрахователни 
полици при отпадане на застрахователния интерес, при условията на ал. 1, 
на чл. 20 и по реда на ал. 2

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. Страните по този договор ще решават възникналите спорове, 
относно изпълнението му по споразумение, а когато това се окаже 
невъзможно - по съдебен ред.

Чл. 23. За неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите 
на Кодекса за застраховането, условията, предвидени в застрахователните 
полици, както и дейсгващото българско законодателство.

Чл. 24. Страните се задължават да не разгласяват пред трети лица 
факти и сведения, съставляващи служебна и фирмена тайна, станали им 
известии при осьществяване на предмета на този договор.

Чл. 25. Неразделна част от договора са офертите на Изпълнителя.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра по 
един за всяка от страните и един за договорната книга на Общината.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА
ОБЩ. НОВА ЗАГОРА:

(Н.ГРОЗЕВ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Съгласували!
Гл. счетоводител:  ............

/Р. Димитрова/

Гл. юрисконсулт:...............
/С. Дериволков/


