
 

 

 

УТВЪРДИЛ:  

 

................................... 

СНЕЖИНА ДИМИТРОВА ДИНЕВА 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД 

  

  

УКАЗАНИЯ 

 

за подготовка на оферти за участие в обществена поръчка чрез публикуване на обява за 

събиране на оферти по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за 

услуга с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по застраховане 

за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове” 

I. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. Данни за Възложителя: "Напоителни системи" ЕАД, адрес - гр. София 1618, бул. 

"Цар Борис" ІІІ № 136, ет. 3 

Лице за контакт: Наталия Николова 

Тел.: 02 8085001 

E-mail: office@nps.bg 

2. Пълен достъп до обявата и приложенията към нея е предоставен на официалната 

интернет страница на "Напоителни системи" ЕАД (https://nps.bg) в раздел "Профил на 

купувача"  на следния линк на преписката: https://nps.bg/co-2020-0001/ 

ІІ. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1. Обект на поръчката: предоставяне на услуги по чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

2. Предмет на обществената поръчка: „Избор на изпълнител за предоставяне на 

услуги по застраховане за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове”. 

Възлагането на настоящата обществена поръчка цели осигуряване на следните 

застрахователни услуги за нуждите на централно управление и клоновете на 

„Напоителни системи” ЕАД: 

2.1. Застраховка „Гражданска отговорност с включена застраховка злополука на 

местата в МПС” съгласно чл. 461, т.1 относно т.10.1, раздел II, буква „А" от 

приложение №1 от Кодекса за застраховането (КЗ) (изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 

Февруари 2019г.); 

2.2. Застраховка “Задължителна застраховка трудова злополука” на служителите в 

„Напоителни системи” ЕАД съгласно Наредба за задължително застраховане на 

работниците и служителите за риска "трудова злополука" приета с ПМС № 24 от 

6.02.2006 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2010 г. 

2.3. Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижимо имущество, 

собственост на „Напоителни системи” ЕАД. 

3. Правно основание: чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, глава двадесет и шеста от ЗОП – чл. 

186 и следв. и глава девета от ППЗОП (събиране на оферти с обява). 

4. Възможност за представяне на варианти в офертите: не се предвижда възможност 

за представяне на варианти в офертите. 

5. Срок за изпълнение на поръчката:  

5.1. Срокът за изпълнение на поръчката е или до 31.12.2020г. или до възлагането на 

открита процедура с предмет „Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по 

застраховане за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове” под номер 

Подписите са заличени 

на основание чл.59 от 

ЗЗЛД 



 

 

в РОП 02023-2019-0009 или до достигане на прогнозна стойност на обществената 

поръчка в размер на 40 000,00 лева без вкл.2% по ЗДЗП, което от изброените 

обстоятелства настъпи по-рано.  

5.2. Изпълнението на Услугите, започва да тече от деня следващ датата на изтичане на 

валидността, на действащите към момента на сключване на договора, застрахователни 

полици, както е посочено в Техническата спецификация (Приложение №1). 

6. Място на изпълнение:  
6.1. Мястото на изпълнение на поръчка е територията на Република България. 

6.2. Предоставянето на всяка застрахователна услуга следва да има териториално 

застрахователно действие съгласно посоченото в Техническата спецификация.  

7. Прогнозна стойност: 40 000.00 лв. (четиридесет хиляди лева) без вкл.2% по ЗДЗП за 

всички дейности, включени в настоящата поръчка, която стойност се явява и 

максимална (пределна) цена за срока на изпълнение на договора. 

8. Финансиране: обществената поръчка ще се финансира със средства на "Напоителни 

системи" ЕАД. 

9. Цена и начин на плащане: Заплащането на услугата ще се извършва със средства 

на „Напоителни системи” ЕАД, в български лева, по банков път на посочена от 

Изпълнителя банкова сметка, съгласно приложения към настоящата документация 

проект на договор. 

За всяка издадена застрахователна полица, Възложителят ще заплаща на Изпълнителя, 

стойността на предложената от него единична застрахователна премия съгласно 

Ценовото му предложение. 

!!! Предложените в т.1 от образец №6 „Ценово предложение” общи 

застрахователни премии по видове застраховки, не формират стойността на 

Договора за обществената поръчка, а служат само за целите на методиката за 

оценка на офертите.  

10. Обхват на дейностите: услугите, включени в предмета на обществената поръчка са 

посочени в Техническата спецификация  (Приложение № 1 към настоящите указания). 

III. УСЛОВИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ, 

ИЗИСКВАНИЯ 

1. Условия и право на участие 

1.1. Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има 

право да изпълнява услугата съгласно законодателството на държавата, в която то е 

установено. Участник не може да бъде отстранен на основание на неговия статут или 

на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да 

предоставят дейността в държавата членка, в която са установени.  

1.2. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник, ако може 

самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори 

съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В тези случаи, ако за 

доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, 

технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на 

търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на 

разположение тези ресурси. 

1.3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на 

друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

1.4. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

1.5. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, се представя копие от документ за създаване на обединението, както 

и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

1). правата и задълженията на участниците в обединението; 

2). разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

3). дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 



 

 

4). всички членове на обединението следва да поемат отговорност заедно и поотделно 

за изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка; 

5). да определят партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите 

за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в 

него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго 

условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 

лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 

обединението. 

1.5. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще 

им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да 

представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 

отстраняване. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, 

посочени в офертата.  

1.6. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети 

лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани 

с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните 

способности. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и 

опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на 

трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за 

която е необходим този капацитет. Когато участникът се позовава на капацитета на 

трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като 

представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да 

отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се 

позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 

поръчката. 

 

2. Представителство: Когато документи, свързани с участието в обществената 

поръчка, се подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в 

Декларацията за липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за 

подбор (образец № 2) се посочва информация относно обхвата на представителната му 

власт. 

 

3. Изисквания за личното състояние: 

Възложителят отстранява от участие участник, когато:  

3.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 

172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 

352 – 353е от Наказателния кодекс; 

3.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 3.1, в 

друга държава членка или трета страна; 

3.3.  Има 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 участника, или 

аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът 

или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган; 

 !!! Обстоятелството по т. 3.3 не се прилага, когато размерът на неплатените 

дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на 

годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 

000 лева. 



 

 

3.4. Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

3.5. Установено е, че участникът: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

3.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, 

ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 

миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен; 

3.7. Когато е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.  

"Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от 

него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на 

обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който 

може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да 

се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с 

възлагането на обществената поръчка. 

!!!Забележка: основанията по т.3.1, т.3.2 и т.3.7 се отнасят за лицата, които 

представляват участника. Основанията по т. 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 се декларират само от 

лицето, което може самостоятелно да представлява участника.  

Обстоятелствата по 3.1., 3.2 и 3.7 се декларират в образец № 3, а обстоятелствата 

по т. 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 се декларират в образец № 4 към настоящите указания. 

 Участник, за когото е налице някое от изброените в т. 3.1 до т. 3.7 основания за 

отстраняване има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които 

гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за 

отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че: 

 е погасил задълженията си по т. 3.3, включително начислените лихви и/или глоби 

или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

 е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

 е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, 

организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или 

нарушения; 

 е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса 

на труда. 

 Предприетите мерки за надежност се описват подробно в Декларацията за липсата на 

основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор (образец № 2), а 

доказателствата за тях се представят в офертата, както следва: 

 по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП: документ за 

извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане 



 

 

на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение (когато 

е приложимо); 

 по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП: документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства (когато е 

приложимо). 

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 

конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че 

предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, 

възложителят не го отстранява от участие в поръчката. 

3.8. Национални основания за отстраняване: 

3.8.1. Наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в 

конкретна поръчка (чл. 107, т. 4 от ЗОП). "Свързани лица" са тези по смисъла на §1, т.13 

и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.  

"Свързани лица" са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия 

до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен 

включително. 

"Контрол" е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с 

друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или 

друго юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във 

връзка с дейността на юридическо лице. 

3.8.2. Наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на 

контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в поръчката по 

обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по 

прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, 

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

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

3.8.3. Обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество. 

!!! Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване по 

т. 3.8 се декларира в Декларацията за липсата на основания за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор (образец № 2), част III „Други основания“, като 

се декларира вярното от следните две твърдения: отговор „НЕ“ се отнася за липсата 

на всички обстоятелства. При отговор „ДА“ лицето трябва да посочи конкретното 

обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност. 

Важно: Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от 

настъпване на някое от гореизброените обстоятелства.  



 

 

 

4. Изисквания към участниците  

4.1 Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност  

 Участниците трябва да притежават валиден лиценз за извършване на застраховане 

съгласно чл.12 от КЗ, както и лицензи за отделните видове застраховки, предмет на 

обществената поръчка, съгласно чл.17, ал.4 или ал.5 от КЗ. 

 При участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз - 

еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени. При участници, 

установени в друга държава членка на Европейския съюз, следва да са изпълнени 

относимите към участника специфични изисквания на чл. 52 - 55 от Кодекса на 

застраховането. 

За доказване на съответствие с изискването: 

 На етап подаване на оферти за доказване на изискването, участниците попълват 

съответната информация в част IV, буква „А“ от Декларацията за липсата на основания 

за отстраняване и съответствие с критериите за подбор (образец № 2). 

 На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да 

представи доказателство за декларираното в ЕЕДОП. За чуждестранни лица – 

аналогичен документ доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно 

законодателството на държавата, в която са установени. 

 

4.2.Изисквания за икономическото и финансово състояние  

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на 

участниците. 

 

4.3. Технически и професионални способности: 
 През последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, участниците 

трябва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или 

сходен с тази на поръчката. 

 Под „идентични или сходни с предмета на поръчката дейности” следва да се 

разбира предоставянето на следните три вида застрахователни услуги за нуждите 

на един или повече получатели, а именно: „Гражданска отговорност”/„Злополука на 

местата в МПС”, “Задължителна застраховка трудова злополука” и „Пожар и 

природни бедствия”. 

Възложителят приема и еквивалентни на посочените по-горе застраховки, като 

задължение на участника е да докаже еквивалентността.  

 !!! Възложителят не поставя минимално изискване към обема (брой, количество на 

застрахованите обекти) на всяка от изпълнените застрахователни услуги. 

За доказване на съответствие с изискването: 

 На етап подаване на оферти участниците следва да декларират съответствието с 

поставеното изискване в Декларацията за липсата на основания за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор (образец № 2) - част IV, б."Б", като посочват – 

предмет на услугата, суми, дати и получатели;  

 На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи 

доказателство/а за декларираното, а именно списък на услугите, които са идентични 

или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и 

получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга. 

 

5. Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор 

5.1. При подаване на оферта, участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на Декларацията 

за липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор 



 

 

(образец № 2) и декларации по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (образец № 3 и № 4). В тях се 

предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват 

националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.  

5.2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица (съгл. чл. 65 

от ЗОП) за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва 

подизпълнители (съгл. чл. 66 от ЗОП), за всяко от тези лица се представя отделна 

Декларация за липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за 

подбор (образец № 2) и декларации по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (образец № 3 и № 4), които 

съдържат информацията по т. 5.1  за липсата на основания за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор. 

5.3. Декларацията за липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите 

за подбор (образец № 2) се предоставя в електронен вид или на хартиен носител, по 

преценка на участника. 

При предоставянето на Декларацията в електронен вид е задължително тя да бъде 

цифрово подписана и приложена на подходящ оптичен носител към офертата за 

участие в обществената поръчка. Форматът, в който се предоставя документът не 

следва да позволява редактиране на неговото съдържание.  

5.4. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите 

представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, 

посочена в Декларациите, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане 

на поръчката. 

5.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, Декларацията за 

липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор (образец 

№ 2) и декларации по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (образец № 3 и № 4) се подават от всеки от 

участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, 

относими към обединението, декларациите се подава и за обединението. 

5.6. В Декларацията за липсата на основания за отстраняване и съответствие с 

критериите за подбор (образец № 2) се представят данни относно публичните регистри, 

в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния 

орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да 

предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 

IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА, СЪДЪРЖАНИЕ И ПОДАВАНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ 

1. Общи изисквания към офертата    

1.1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия; 

1.2. Офертите се изготвят на български език; 

1.3. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да 

допълни или да оттегли офертата си;  

1.4. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта; 

1.5. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се 

позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. 



 

 

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка; 

1.6. Офертата се представя в писмена форма на хартиен носител. Образец № 2 се 

предоставя в електронен вид или на хартиен носител, по преценка на участника; 

1.7. Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език. Ако 

участникът представя документи на чужд език, същите следва да бъдат придружени с 

превод на български език; 

1.8. Всички документи, за които не са представени оригинали, трябва да са заверени 

(когато са фотокопия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на лицето, представляващо 

участника и печат; 

1.9. Възложителят си запазва правото в случай на съмнение във верността или в 

автентичността на представени копия от документи да поиска от участника нотариално 

заверени копия на оригиналите; 

1.10. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на 

участниците. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи 

по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на 

прекратяване на реда за възлагане по ЗОП. 

 

2. Подаване на оферти 

2.1. С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на 

възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на 

договор. Определеният срок за валидност на офертите е 3 (три) месеца, считано от 

крайния срок за подаване на оферти. Срокът на валидност на офертите е времето, през 

което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. 

Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато 

той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да 

потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който 

не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от 

участие. 

2.2. Документите, свързани с участието в поръчката, се представят от участника, или от 

упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска 

услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. 

Оферти, подадени по този начин, следва да бъдат получени при възложителя в срока, 

определен за получаване на офертите, посочен в обявата за поръчка. Възложителят не 

се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от 

него. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

2.3. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочва: 

До  

"Напоителни системи" ЕАД  

гр. София, 1618, бул. "Цар Борис" ІІІ № 136, ет. 3 

 

ОФЕРТА 

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда  чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) за услуга с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по 

застраховане за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове” 

___________________________________________ 

наименование на участника/участниците в обединението (когато е приложимо) 

_________________________________________________ 



 

 

 

2.4. Офертите се подават на адреса на централно управление на „Напоителни системи” 

ЕАД в гр.София, 1618, бул. ”Цар Борис III” № 136, ет. 3, стая № 4 - Деловодство, всеки 

работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа, в срока посочен в обявата за поръчката. 

2.5. Възложителят удължава срока по т. 2.4 с най-малко с 3 (три) дни, когато в 

първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичането 

на този срок, възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от 

техния брой. 

 

3. Съдържание на офертата: 

3.1. Опис на представените документи – образец № 1; 

3.2. Декларацията за липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите 

за подбор - образец № 2; 

3.3. Документи за доказване на предприетите мерки за доказване на надеждност по чл. 

56 от ЗОП (в случай, че е приложимо); 

3.4. Копие от документ за създаване на обединението, когато участникът е обединение, 

което не е юридическо лице (в случай, че е приложимо); 

3.5. Декларация по чл. 192, ал.3 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 

ЗОП - образец № 3;  

3.6. Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП 

- образец № 4; 

Важно! Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от 

ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се 

представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 3 - 6 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го 

представлява. 

3.7. Техническо предложение - образец № 5, съдържащо:  

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя; 

б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд. 

Органи, от които може да се получи информация за задължения, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р България и 

относими към настоящата поръчка, както следва: 

Относно задължения, свързани с данъци и осигуровки: 

- Национална агенция по приходите, интернет адрес: www.nap.bg 

Относно задължения, свързани с опазване на околната среда: 

- Министерство на околната среда, интернет адрес: http://www.moew.government.bg/ 

Относно задължения, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: 

- Министерство на труда и социалната политика, интернет адрес: www.mtsp.goverment.bg 

- Агенция по заетостта, интернет адрес: www.az.goverment.bg 

- ИА "Главна инспекция по труда", интернет адрес: www.gli.goverment.bg. 

Важно!  
1. При неприложено техническо предложение участникът ще бъде отстранен от 

участие; 

адрес за кореспонденция 

______________________________________________ 

лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес 



 

 

2. Декларацията по т. б) се съдържа в образец № 5 "Техническо предложение" и не е 

необходимо участниците да представят допълнителна декларация; 

3. Към настоящото техническо предложение участниците следва да приложат: 

o Общи условия за застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, с 

включена застраховка злополука на местата в МПС; 

o Общи условия за застраховка “Задължителна застраховка трудова злополука”; 

o Общи условия за застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижимото 

имущество. 

3.8. Ценово предложение - образец № 6 съдържащо предложението на участника 

относно цената за изпълнение на поръчката с приложени към него приложения от т. 6.1 

до 6.3 по образец. 

!!! 1. Цените се посочват в български левове с точност до втория знак след 

десетичната запетая; 

2. При разлика между сумите без 2% ЗДЗП и сумите с 2% ЗДЗП, участникът ще бъде 

отстранен; 

3. При разлика между сумите изразени с цифри и думи, участникът ще бъде 

отстранен; 

4. Сборът на единичните застрахователни премии в приложения №6.1-6.3 към образец 

№6 за отделните застрахователни услуги, следва да съвпада с общата предложена 

застрахователна премия за съответния вид застраховка посочена в т.1 от образец 

№6, в противен случай участникът ще бъде отстранен от участие. 

!!!. Общите застрахователни премии по видове застраховки посочени в т. 1 от 

ценовото предложение служат само и единствено за оценка на офертите 

съгласно одобрената методика. 

V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

1. Критерий за възлагане на поръчката 

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

която се определя въз основа на критерия за възлагане на настоящата обществена 

поръчка, съобразно разпоредбата на чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП - „най-ниска цена”. 

 

2. Показатели и методика за оценка на офертите 

Класирането на офертите допуснатите до оценка се извършва на база получената за 

всяка оферта „Комплексна оценка” (КО) с максимален брой точки-100. 

Комплексната оценка (КО) на офертите на участниците се изчислява по формулата: 

 

КО = П1+ П2+ П3 

 

КО се определя на база следните показатели: 

Показатели  

(наименование) 

Максимален 

брой точки 

(П1) Стойност на застрахователните премии за застраховка 

„Гражданска отговорност с включена застраховка злополука на 

местата в МПС” 

32 

(П2) Стойност на застрахователната премия за застраховка 

“Задължителна застраховка трудова злополука” 
34 

(П3) Стойност на застрахователните премии за застраховка “Пожар и 

природни бедствия”  
34 



 

 

Общ брой точки: 100 

 

Показателите се изчисляват по следния начин: 

 

(П1) Стойност на застрахователните премии за застраховка „Гражданска 

отговорност с включена застраховка злополука на местата в МПС” 

Участникът предложил най-ниската обща застрахователна премия за застраховката, 

получава максималния брой точки, а точките на останалите участници се изчисляват по 

следната формула:   

    П2 = (Хmin/Xn) х 32, където: 

- Хmin - най-ниската предложена премия за застраховката; 

- Хn - премията на участника, чието предложение се разглежда; 

- 32 - максималния брой точки по този подпоказател. 

 

(П2) Стойност на застрахователната премия за застраховка “Задължителна 

застраховка трудова злополука” 

Участникът предложил най-ниската обща застрахователна премия за застраховката, 

получава максималния брой точки, а точките на останалите участници се изчисляват по 

следната формула:   

    П3 = (Хmin/Xn) х 34, където: 

- Хmin - най-ниската предложена премия за застраховката; 

- Хn - премията на участника, чието предложение се разглежда; 

- 34 - максималния брой точки по този подпоказател. 

 

 

(П3)  Стойност на застрахователните премии за застраховка „Пожар и природни 

бедствия”  

Участникът предложил най-ниската обща застрахователна премия за застраховката, 

получава максималния брой точки, а точките на останалите участници се изчисляват по 

следната формула:   

    П5 = (Хmin/Xn) х 34, където: 

- Хmin - най-ниската предложена премия за застраховката; 

- Хn - премията на участника, чието предложение се разглежда; 

- 34 - максималния брой точки по този подпоказател. 

VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ  

1. Разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците се извършва от 

специално назначена от Възложителя комисия, съгласно чл. 97 от ППЗОП.  

2. Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва във възходящ ред, на база 

получаната обща комплексна оценка. Офертата с най-висока обща комплексна оценка, 

се класира на първо място. 

3. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за 

класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, 

след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на 

купувача. 

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  

1. Възложителят сключва договор, в съответствие с предложения Проект на договор в 

разделX от настоящите указания, с класирания на първо място участник в 

обществената поръчка в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнители. 

2. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена 

поръчка, при условие че при подписване на договора: 



 

 

- представи документи, удостоверяващ и липсата на основанията за отстраняване от 

поръчката, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за 

третите лица и подизпълнителите, ако има такива;  

- извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, 

което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен 

или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената 

поръчка. 

3. При сключване на договора, класираният на първо място участник следва да 

представи подписани декларации по чл. 42, ал. 2, т. 2 и по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона 

за мерките срещу изпирането на пари. 

4. Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато 

избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за 

сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни 

причини. 

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Възложителят не поставя изискване за представяне на гаранция за изпълнение на 

договора. 

IХ. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

1. Комуникация между Възложителя и участниците 

1.1. Възложителят предоставя пълен и неограничен достъп по електронен път до 

документацията за участие в настоящата поръчка като я публикува в своя Профил на 

купувача в електронната преписка на конкретната обществена поръчка. 

1.2. Комуникацията между възложителя и участниците в настоящата поръчка се 

извършва в писмен вид. Обменът на информация между възложителя и участника може 

да се извършва по един от следните начини: 

а) лично - срещу подпис; 

б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от 

участника адрес; 

в) чрез куриерска служба; 

г) по факс; 

д) по електронен път,  при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис;  

е) чрез комбинация от тези средства. 

1.3. Възложителят е длъжен да изпраща на участниците, чрез някой от посочените по-

горе способи само документи по поръчката, за които това е изрично предвидено в ЗОП.  

1.4. С публикуването на документите на Профила на купувача се приема, че 

заинтересованите лица и участниците са уведомени относно отразените в тях 

обстоятелства освен, ако друго не е предвидено в ЗОП. 

2. Сроковете, посочени в тази документация, се изчисляват в календарни дни. Когато 

сроковете са посочени в работни дни, това е изрично указано при посочването на 

съответния срок. Когато последният ден от срока съвпада с почивен ден, счита се, че 

срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния. 

3. Във връзка с провеждането на поръчката и подготовката на офертите от участниците, 

за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП и ППЗОП. 

Х. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  

 

ДОГОВОР 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

№ [попълва се номер, определен от Възложителя] 

 



 

 

Днес, ...................2020г., в гр. София, между: 

 

“НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, 

район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ЕИК 831160078, представлявано от 

Снежина Димитрова Динева – Изпълнителен директор и Иванка Ценова- главен 

счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и  

[Наименование на изпълнителя], [с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и 

адрес на управление: [седалище и адрес на управление на изпълнителя] [да се попълни 

приложимото според случая], [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) […] [и ДДС номер […]] [да се попълни 

приложимото според случая], представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, 

представляващи изпълнителя], в качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, 

представляващи изпълнителя], [съгласно [документ или акт, от който произтичат 

правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя – ако е 

приложимо]], наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 

поотделно „Страна“); 

 

на основание чл. [посочват се приложимите разпоредби] от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) и [посочват се наименование, номер и дата на акта на възложителя за 

избор на изпълнител] на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на 

обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по 

застраховане за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове” се 

сключи този договор („Договорът“) за следното: 

  

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу 

възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги, наричани за 

краткост „Услугите“: 

1. Застраховка „Гражданска отговорност с включена застраховка злополука на 

местата в МПС” 

2. Застраховка “Задължителна застраховка трудова злополука” 

3. Застраховка „Пожар и природни бедствия” 

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с 

Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения № 1, 

2 и 3 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него. 

[Чл. .....
 1

 В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно 

преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, 

посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 

изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното 

обстоятелство (ако е приложимо)].  

СРОК И ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА, УСЛУГИТЕ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ 

ПОЛИЦИ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Чл.3 (1) Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване от Страните и е със 

срок на действие или до 31.12.2020г. или до възлагането на открита процедура с 

предмет „Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по застраховане за нуждите 
                                                           
1 Клаузата се включва при необходимост. Всички клаузи в този образец на договор, касаещи отношения с подизпълнители, са 
приложими, само ако участието на подизпълнители е посочено в офертата на изпълнителя, като в такъв случай следва да се 

имат предвид и относимите разпоредби на ЗОП.  



 

 

на „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове” под номер в РОП 02023-2019-0009 

или до достигане на прогнозна стойност на обществената поръчка в размер на 40 000,00 

лева без вкл.2% по ЗДЗП, което от изброените обстоятелства настъпи по-рано. 

(2) В случай че след изтичане срока на Договора, има действаща/и застрахователни 

полици, задълженията на Страните се считат за валидни до изтичане на валидността на 

последната сключена полица по Договора. 

Чл.4.(1) Изпълнението на Услугите, започва да тече от деня следващ датата на 

изтичане на валидността на действащите към момента на сключване на договора 

застрахователни полици. 

(2) Датите на които изтича валидността на застрахователни полици, действащи към 

датата на влизане в сила на настоящия Договор, са посочени в Техническото 

предложение - Приложение №1.  

Чл.5. Всяка застрахователна полица следва да се издава за срок не по-дълъг от 12 

(дванадесет) месеца и същата да съдържа конкретен срок /час и дата/ от нейното 

влизане в сила и срок на валидност. 

Чл.6. (1) Мястото на изпълнение на Договора е територията на Република България. 

(2) Предоставяните Услуги следва да имат териториално застрахователно действие 

съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и общите условия за всеки 

вид застраховка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ  

Чл.8. (1) За всяка издадена годишна застрахователна полица, предмет на Договора, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответната й застрахователна премия 

с включени 2% ЗДЗП, съгласно единичните премии в Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (наричана за краткост „Премия/та“). 

(2) Единичните застрахователни премии за отделните Услуги, са посочени в Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са фиксирани/крайни за времето на 

изпълнение на Договора и не подлежат на промяна, освен в случаите, изрично 

уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП. 

(3) Относно застраховките по чл.1, т.1 от Договора: 

1. в случай на новозакупено/новопридобито МПС, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва 

застрахователна полица за съответното, като за изчисляване на застрахователната 

премия следва да се прилагат предложените от него ценови условия за сходно МПС. 

2. за МПС, за което е сключена застрахователна полица, но необходимостта от 

застраховката отпадне, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сторнира сумата спрямо оставащото време 

по валидността на застрахователната полица.  

(4) Относно застраховката по чл.1, т.2 от Договора: 

1. При промяна в числеността и/или размера на общата брутна месечна работна заплата 

на служителите на Възложителя, упомената в тримесечна справка на Възложителя, 

Изпълнителят се задължава да отрази промяната с анекс към застрахователната полица, 

като запази предложените при сключване на застраховката тарифни числа, на 

пропорционална база за остатъка от периода на застраховката. 

2. Изравнителните плащания на застрахователната премия се извършват в края на 

застрахователната година, при условие че разликата в брутното трудово 

възнаграждение на напусналите и новопостъпилите работници и служители е по-

голяма от 5% от трудовото възнаграждение на всички застраховани по договора 

работници и служители при сключването му. 

(5) Относно застраховката по чл.1, т.3 от Договора: 

1. при застраховане на нови сгради, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нова застрахователната 

полица за обекта/обектите, за което се дължи застрахователна премия, изчислена на 

база тарифното число, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

застрахователната сума на имота. Премията за новата застраховка се заплаща при 

условията на чл.8, ал.1.  



 

 

2. за имот/и, които отпадат от Таблица: „Списък на недвижимото имущество, 

подлежащо на застраховка “Пожар и природни бедствия” към Техническата 

спецификация (Приложение №1) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сторнира 

сума спрямо оставащото време по валидността на застрахователната полица.  

 

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ еднократно Премия по чл.8, ал.1 

от Договора.  

Чл.10. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните 

документи: 

1. оригинал на застрахователна полица, при съответно спазване на разпоредбите на 

Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора; и 

2. фактура за дължимата застрахователна премия, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 

(тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на 

условията по ал.1. 

Чл.11(1) Всяко плащане на обезщетение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се 

извършва в срок до ……… работни дни (но не повече от 20 работни дни) и започва да 

тече от деня, в който Възложителят е представил всички необходими документи, 

съгласно общите условия, удостоверяващи настъпването на застрахователното събитие 

и размера на щетата. 

(2) Всички плащания на обезщетения се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в лева, чрез 

банков превод по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Банка: […………………………….] 

BIC: […………………………….] 

IBAN: […………………………….]. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ оформя всяко обезщетение към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с индивидуален 

платежен документ, като в него ясно посочва индивидуалната стойност на заявеното и 

изплатено застрахователно събитие. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изплащането на всяко застрахователно обезщетение в срок до 3 

(три) работни дни от неговото изплащане. 

Чл.12. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод 

по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: […………………………….] 

BIC: […………………………….] 

IBAN: […………………………….]. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени по ал.1 в срок до 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В 

случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 

плащанията са надлежно извършени. 

[Чл. .......
2
 (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, 

изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, 

подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната 

част от Услугите за съответния период, заедно с искане за плащане на тази част пряко 

на подизпълнителя. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и 

искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването 

му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях 

като недължими. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно 

спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от 

Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 

                                                           
2 Включването на клаузи относно директни разплащания с подизпълнители е възможност, предвидена в чл.66, ал. 7 

– 10 ЗОП. 



 

 

(тридесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа (ако е 

приложимо)].  

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.13. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 

Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 

приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от 

Страните. 

 

Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл.8 – 12 от 

договора; 

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение 

на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация 

и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.  

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 

уговорените срокове и качествено, в съответствие с клаузите на Договора и  

Приложенията, в.т.ч. Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

3. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тримесечни отчети които да съдържат най- малко 

следното: информация за сключените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ застрахователни полици 

вкл. валидност и сумите изплатени по тях;  

4. да издава застрахователни полици, за всяка застрахователна година, които са 

неразделна част от този договор. Застрахователните полици се издават по седалището 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

5. да осигури ликвидация на щетите по всички застраховки в клоновата си мрежа; 

6. при настъпване на застрахователното събитие ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да плати 

застрахователно обезщетение в срок до ................(...............) работни дни (но не повече 

от 20 работни дни) считано от деня, в който Възложителят е представил всички 

необходими документи, съгласно общите условия, удостоверяващи настъпването на 

застрахователното събитие и размера на щетата. 

7. при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предостави пакет от необходимите за 

попълване документи-образци при настъпване на застрахователно събитие 

8. в срок до 30 (тридесет) дни след изтичането на всяка застрахователна година, да 

издава справка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за размера на изплатените застрахователни 

обезщетения, по отделните видове застраховки и за размера на висящите плащания по 

предявени застрахователни претенции. Справките се издават за всяка застрахователна 

година отделно без натрупване. 

9. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното 

в чл. 39 от Договора;   

10. [да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП]] / 

[да възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е 

приложимо)]; 

11. [ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на 

настоящия Договор. В срок до 5 (пет) дни от сключването на договор за 

подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата 

подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното 



 

 

споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията 

по чл.66, ал.2 и 14 от ЗОП (ако е приложимо)] 

 

Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество; 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да 

иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или 

да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но 

без с това да пречи на изпълнението; 

3. да получи обезщетение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при настъпване на застрахователно 

събитие, при условията и сроковете на Договора; 

4. да актуализира информацията относно броя на застрахованите обектите (МПС, 

служители и/или недвижимо имущество) по застраховките предмет на Договора. 

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да приеме изпълнението на Услугите, когато отговаря на договореното, по реда и 

при условията на този Договор; 

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Премия в размера, по реда и при условията 

предвидени в този Договор; 

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима 

за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите 

изисквания или ограничения съгласно приложимото право; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното 

в чл. 39 от Договора; 

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този 

Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на 

Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това. 

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно 

клаузите на Договора; 

7. в срок до .................(...........) работни дни (но не по-малко от 3 работни дни) да 

уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за настъпилото застрахователно събитие за всеки вид 

застраховка по чл.1.  

8. при настъпване на застрахователно събитие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 

представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документите, посочени в Техническото му предложение 

– Приложение към настоящия Договор; 

9. да  подава до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ тримесечна справка, която да съдржа общият брой на 

служителите и общата им брутна месечна работна заплата.  

 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл.18. Предаването на изпълнението на Услугите за всеки отделен тримесечен период 

се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – 

по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“).  

 

Чл. 19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното. 

(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се 

извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от 

Страните в срок до 10 (десет) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 3 от 

Договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в 

изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-предавателен протокол и се 

определя подходящ срок за отстраняването им или налагане на санкции съгл. чл.20 и 

чл.21. 



 

 

 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.20. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 

дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 

Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи 

допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на 

услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора.  

Чл. 21. 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 приложимото право. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.22 (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока на действие на Договора по чл.3, ал.1 и с изпълнението на всички 

задължения на Страните по него включително по чл.3, ал.2 от Договора;  

2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) 

дни от настъпване на невъзможността; 

3. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по 

смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

4. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 

(2) Договорът може да бъде прекратен: 

1.по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2.когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация – по искане на всяка от Страните. 

Чл. 23. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 

съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 

съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на 

писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на 

подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато 

неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната 

Страна. 

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без 

да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на 

Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  

Чл. 25. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 

юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 

извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 

плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, 

каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в изпълнение 

на Договора до датата на прекратяването; и 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета 

на Договора. 

Чл. 26. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги. 

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  



 

 

Чл.27. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, 

използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните 

дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои 

понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в 

Договора и Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора. 

Спазване на приложими норми  

Чл.28. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] 

е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, 

стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички 

приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 

към чл. 115 от ЗОП. 

Конфиденциалност  

Чл. 29. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и 

да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна 

при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). 

Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, 

свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на 

Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен 

характер, свързани с изпълнението на Договора.  

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална 

информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от 

другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 

информация, когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 

Договор от която и да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 

Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 

орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, 

уведомява незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички поделения, 

контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него 

физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на 

тези задължения от страна на такива лица.  

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в 

сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

Публични изявления 

Чл.30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 

разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 

извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на 

данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което 

съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

Авторски права 

Чл. 31. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското 

право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и 

всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с 



 

 

изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в 

който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети 

лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от 

изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.  

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 

използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този 

Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със 

същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или 

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, 

чиито права са нарушени. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени 

авторски права от страна на трети лица в срок до 5 (пет)] дни от узнаването им. В 

случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи 

пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с 

изпълнението по Договора. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди 

и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски 

права на трети лица. 

Прехвърляне на права и задължения 

Чл. 32. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 

произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания 

по Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или 

залагани съгласно приложимото право. 

Изменения 

Чл. 33. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 

изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с 

изискванията и ограниченията на ЗОП. 

Непреодолима сила 

Чл. 34. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено 

от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението 

на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към 

момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е 

длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до 

минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 

до 3 дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои 

непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. 

При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с 

тях насрещни задължения се спира. 

Нищожност на отделни клаузи 

Чл.35. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или 

неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима 

клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.  

Уведомления 

Чл.36.(1) Всички уведомления между Страните във 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. 



 

 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: гр.София, 1618, бул.”Цар Борис III” №136, ет.3 

Тел.: 02 808 50 04 ; 02 808 50 01 

Факс: 02 808 50 22;  

e-mail: office@nps.bg 

Лице за контакт: ……………………… , тел.............................., e-mail:…………………… 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: ……………………… , тел.............................., e-mail:…………………… 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по 

куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 

посочените по-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 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на 

това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 

посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 

лица за контакт. 

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 

дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 

срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър. 

Език
3
 

Чл.37 (1) Този Договор се сключва на български и английски език. В случай на 

несъответствия, водещ е българският език. 

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви 

документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, 

отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, 

ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови представители или служители], 

са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Приложимо право 

Чл. 38. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или 

свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 

подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право. 

Разрешаване на спорове 

Чл.39. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 

недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 

празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще 

се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще 

се отнася за решаване от компетентния български съд. 

Екземпляри 

                                                           
3 Тази клауза е приложима, когато изпълнителят е чуждестранно лице. 



 

 

Чл. 40. Този Договор се състои от [… (…)] страници и е изготвен и подписан в 2 (два) 

еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните. 

Приложения 

Чл.41. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните 

приложения: 

Приложение № 1 - Техническа спецификация с приложения; 

Приложение № 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приложения; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приложения; 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

„Напоителни системи” ЕАД: ....................................: 

  

________________________ ________________________ 

Снежина Динева .............................. - ................ 

Изпълнителен директор   

  

________________________  

.............. 

 Главен счетоводител 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Към всяка употреба в текста по-долу (заедно с всички форми на членуване, в единствено или 

множествено число) на: стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга 

техническа референция, както и на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, 

патент, тип, произход или производство по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, ако 

изрично не е указано друго, следва автоматично да се счита за добавено:“ИЛИ 

ЕКВИВАЛЕНТ/НО/И". 

 

I. ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ 

 

1. ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” С ВКЛЮЧЕНА 

ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС  

Моторните превозни средства (МПС), собственост на Възложителя, за които е 

необходима застраховката са посочени в Приложение №1.1 към настоящото. 

1.1. Териториална валидност 

Покритието по тази застраховка е валидно за територията на Република България, 

EC, EИП, както и Андора, Швейцария и Сърбия. 

1.2. Покрити рискове 

 Застрахователят по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на 

автомобилистите покрива отговорността на застрахования за причинените на трети 

лица вреди (в т.ч. пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по 

пътищата) в следствие на притежаването или използването на моторно превозно 

средство, съобразно изискванията предвидени в чл. 493 от Кодекса за застраховането, 

както и осигурява застраховка злополука на местата в МПС.  

 За застраховка “Злополука на местата в МПС”, включително мястото на водача, 

застрахователят ще обезщети лицата, намиращи се в МПС, за трайна загуба на 

работоспособност или смърт, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие 

до размера на застрахователната сума за всяко събитие. Застрахователното покритие се 

простира от момента на качване в МПС до момента на слизане от същото. 

 

 1.3. Срок на застрахователната полица: 12 месеца, считано от датата на изтичане 

на валидността на текущата застрахователната полица за съответното МПС. 

1.4. Застрахователни суми (лимити на обезщетение) 

 Минималните застрахователни суми по застраховка „Гражданска отговорност” 

се определят съобразно изискванията предвидени в чл.492 от Кодекса за 

застраховането. 

 Застраховка “Злополука на местата в МПС”, включително мястото на водача се 

сключва при застрахователна сума за едно място, включително мястото на водача, в 

размер на 1 000 (хиляда) лева. 

Застраховат се всички места в МПС, включително и мястото на водача, съгласно 

броя им, обявен в регистрационните документи на МПС. 

 

 1.5. Дължими обезщетения 

 Застрахователното обезщетение за застраховка „Гражданска отговорност” се 

определя съобразно изискванията предвидени в чл.499 от  Кодекса за застраховането. 



 

 

 Застраховка “Злополука на местата в МПС”, включително мястото на водача при 

смърт на Застрахования, настъпила вследствие на злополука, на законните наследници 

и/или на ползващите се лица се изплаща пълния размер на застрахователната сума за 

едно лице. 

 При трайно намалена работоспособност, настъпила в резултат на злополука, на 

застрахования се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента на 

загубена работоспособност, установен по надлежния ред от ТЕЛК или Застрахователна 

медицинска комисия (ЗМК). 

 

2. ЗАСТРАХОВКА “ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА ТРУДОВА 

ЗЛОПОЛУКА” 

 

На застраховка “Задължителна застраховка трудова злополука” подлежат 

работниците и служителите в „Напоителни системи” ЕАД съгласно чл.1 и чл.2 от 

„Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

трудова злополука”, приета с ПМС № 24 от 6.02.2006 г. (доп., бр. 19 от 2.03.2018 г.).  

Задължително застраховане за риска "Трудова злополука" следва да се осигури за 

следния брой работници и служители: 

Общ брой 

персонал 

Основна 

заплата (лева) 

Прослужено 

време/по 

специалност 

Платен 

отпуск (дни) 

Обща месечна 

брутна работна 

заплата (лева) 

1704 1 217 835.05 251 941.73 137 541.50 1 834 944.12 

 

2.1. Териториална валидност: 
Застраховка “Задължителна застраховка трудова злополука” на служителите в 

„Напоителни системи” ЕАД следва да има покритие на територията на Република 

България. Застраховката следва да е валидна за събития, настъпили в Република 

България и класифицирани като „Трудова злополука“, съгласно „Наредба за 

установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки“.  

 

2.2. Покрити рискове: 
Застрахователят осигурява застрахователно покритие на застрахованите лица при: 

 смърт в следствие на трудова злополука; 

 смърт и/или инвалидност следствие на професионално заболяване; 

 трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука; 

 временна неработоспособност вследствие на трудова злополука; 

 медицински разходи (вкл. разходи за: медикаменти, болничен престой, 

хирургическо лечение) при трудова злополука.  

 

2.3. Срок и изисквания към застрахователната полица: 12 месеца, считано от 

датата на изтичане на валидността на текущата застрахователната полица. 

 

2.4. Застрахователни суми (лимити на обезщетение) 

 Застрахователната сума по застрахователен риск „Трудова злополука” на 

работниците и служителите ще се определя на база общата месечната брутна работна 

заплата на застрахованите работници и служители. 

 Застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на 

годишната брутна заплата на съответния работник или служител, определен като 12 

пъти месечната брутна работна заплата. 



 

 

 Минималните застрахователни суми при временна нетрудоспособност в 

следствие на трудова злополука: 

o Над 10 до 30 календарни дни вкл. – 3 на сто от МБРЗ; 

o Над 30 до 60 календарни дни вкл. – 5 на сто от МБРЗ; 

o Над 60 до 120 календарни дни вкл. – 7 на сто от МБРЗ; 

o Над 120 календарни дни – 10 на сто от МБРЗ. 

 При възникване на права по рисковете трайна или временна нетрудоспособност 

от трудова злополука, на застрахования се възстановяват фактически извършени 

разходи за преглед, изследвания, медикаменти, спешен медицински транспорт, 

медицинско транспортиране от и до специализирано болнично заведение - до 1000 

(хиляда) лева. 

 Застрахователната сума за риска “смърт и/или инвалидност следствие на 

професионално заболяване” e 1 000 (хиляда) лева.  

 При инвалидност се изплаща процент от застрахователната сума, равен на 

процента определен от ТЕЛК. 

 

 2.5. Дължими обезщетения 

2.5.1. За застраховка “Задължителна застраховка трудова злополука” при смърт на 

застраховано лице вследствие на трудова злополука, Изпълнителят изплаща 

обезщетение в размер на застрахователната сума за съответния работник или служител, 

която не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна заплата на 

съответния работник или служител, определен като 12 пъти месечната брутна работна 

заплата. 

2.5.2. При трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука, 

Изпълнителят изплаща обезщетение в размер на процент от застрахователната сума за 

съответния работник или служител, равен на процента трайно намалена 

работоспособност, установен от съответния компетентен орган на медицинската 

експертиза на работоспособността. 

2.5.3. При временна неработоспособност вследствие на трудова злополука, 

Изпълнителят изплаща обезщетение в размер на процент от месечната брутна работна 

заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката, за всеки 

започнат месец временна неработоспособност, в зависимост от продължителността на 

загубената работоспособност: 

 Над 10 до 30 календарни дни вкл. – 3 на сто от МБРЗ; 

 Над 30 до 60 календарни дни вкл. – 5 на сто от МБРЗ; 

 Над 60 до 120 календарни дни вкл. – 7 на сто от МБРЗ; 

 Над 120 календарни дни – 10 на сто от МБРЗ. 

2.5.4. Изпълнителят няма право да откаже изплащане на застрахователната сума 

или застрахователното обезщетение по задължителната застраховка, в случай че за 

настъпилата злополука е издадено разпореждане на ТП на НОИ за признаване на 

злополуката за трудова; 

2.5.5. Обезпечаване на наследниците на застрахованото лице. 

 

2.6. Допълнителни изисквания 

2.6.1. Сключва се групова застраховка на база списък съдържащ общ брой на 

служителите и работниците в „Напоителни системи” ЕАД, както и общата им брутна 

месечна работна заплата (актуален списък ще бъде предоставен непосредствено преди 

сключване на застраховката). 

Възложителя ще подава до изпълнителя тримесечна справка, която ще съдържа 

общият брой на служителите и общата им брутна месечна работна заплата. 

В случай на промяна в числеността и/или заплатите им, Изпълнителят се задължава 

да отрази промяната с анекс към застрахователната полица. Изравняването на 

застрахователната премия се извършва в края на застрахователната година, при условие 

че разликата в брутното трудово възнаграждение на напусналите и новопостъпилите 



 

 

работници и служители е по-голяма от 5% от трудово възнаграждение на всички 

застраховани по договора работници и служители при сключването му. 

2.6.2. Изпълнителят приема да носи авансово риска по застраховката за 

застрахованите работници и служители на база застрахователна сума, формирана въз 

основа на актуалната обща брутна месечна заплата на застрахованите работници и 

служители, към датата на настъпване на застрахователното събитие, изчислени на база 

пълен работен месец. 

2.6.3. Всички новоназначени служители през периода на застраховката са 

автоматично покрити от датата на назначаване. За напусналите служители, 

застраховката се прекратява в 00.00 часа на деня, следващ напускането. 

2.6.4. За лицата, които са в отпуск по болест в момента на сключване на 

застраховката, отговорността се носи от 00.00 часа на деня, в който са се върнали на 

работа. 

2.6.5. За лицата, които са в отпуск по майчинство в момента на сключване на 

застраховката, отговорността се носи от 00.00 часа на деня, в който са се върнали на 

работа. 

 

3. ЗАСТРАХОВКА „ПОЖАР И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ” НА НЕДВИЖИМО 

ИМУЩЕСТВО, СОБСТВЕНОСТ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД 

Недвижимото имущество подлежащо на този вид застраховка е посочено в 

Приложение № 1.2.  

 

3.1.Териториална валидност 

Застраховката следва да има покритие на територията на Република България. 

 

3.2. Покрити рискове: 

Застрахованите рискове следва да покриват пълните загуби или частични вреди 

върху застрахованите активи, които са предмет на обезпечение и които биха могли да 

настъпят в резултат на непредвидими и внезапно появили се застрахователни събития, 

както следва: 

 Пожар, мълния, експлозия, сблъсък или падане на пилотирано летящо тяло, 

негови части или товар. 

 Умишлен пожар, предизвикан умишлено от трети лица (палеж), включително и 

чрез злоумишлени действия. 

 Природни бедствия, включително буря (падане на дървета и клони), градушка, 

проливен дъжд, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг 

и/или лед, измръзване. 

 Земетресение. 

 Изтичане на вода и пара от тръбопроводни инсталации и/или включените към 

тях уреди, включително и при изтичане в резултат на забравени отворени кранове на 

чешми. 

 Имплозия. 

 Свличане или срутване на земни пластове и/или увреждане от действие на 

подпочвени води. 

 Увреждане от действието на морски вълни, /ако е релевантно/. 

 Увреждане вследствие на удар от превозно средство. 

 Увреждане вследствие на авария с товарни и разтоварни машини. 

 Чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели при злоумишлени 

действия на трети лица. 

 Внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации. 

 Вреди на имуществата при промяна на адреса. 

 Ударна/звукова вълна. 

 



 

 

 3.3. Срок на застрахователната полица: 12 месеца, считано от датата на изтичане 

на валидността на текущата застрахователната полица. 

 

3.4. Застрахователни суми (лимити на обезщетение) 
 Застрахователна сума се определя на база действителната пазарна стойност на 

съответния недвижим имот. 

 Лимитът на отговорност на застрахованото недвижимото имущество е в размер на 

общата стойност на имотите, която следва да бъде приета за възстановителна стойност, 

като пазарните стойности на отделните имоти са посочени в таблица: „Списък на 

недвижимото имущество, подлежащо на застраховка “Пожар и природни бедствия” 

към Техническата спецификация на Възложителя, представляваща Приложение № 1.3. 

  

3.5. Дължими обезщетения 
Застрахователното обезщетение се определя в рамките на застрахователната 

отговорност за различните групи имущества.  

Сумата на обезщетенията за всички застрахователни събития, през 

застрахователния период не може да надвишава застрахователната сума на съответното 

имущество.    

 

II. ИЗСКВАНИЯ КЪМ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПОЛИЦИ 

1. Застрахователните полици се издават по седалището на „Напоителни системи” 

ЕАД в гр. София. Застрахователните полици се издават за всяка застрахователна 

година, по отделно за всеки вид застраховка. 

2. Всяка издавана застрахователна полица трябва да има срок на валидност, 

следващ срока на действащите към момента на сключване на договора застраховки, 

посочени в настоящата Техническа спецификация и/или в Приложения №1.1 и №1.2 

към нея. 

3. Всяка отделна застрахователна полица следва да се издава за период не по-дълъг 

от 12 (дванадесет) месеца и същата да съдържа конкретен срок /час и дата/ от нейното 

влизане в сила и до кога е валидна. 

4. Застрахователната полица по застраховка „Гражданска отговорност” на 

автомобилистите се издава поотделно за всяко МПС, съгласно Списъка на моторните 

превозни средства - Приложение № 1.1 към настоящото или при издадени общи 

застрахователни полици, следва да се издават застрахователни сертификати поотделно 

за всяко МПС, съгласно Списъка на моторните превозни средства. 

III. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

1. За застраховки: „Гражданска отговорност” и „Пожар и природни бедствия”: 

1.1. За срока на действие на договора, броят на обект/и (под „обект/и” следва да се 

разбира МПС както и недвижимото имущество (пр.сгради)) посочени в Приложения  

№ 1.1 и 1.2 към настоящата спецификация, могат да бъдат намалявани или 

увеличавани, за което Възложителят писмено уведомява участника избран за 

изпълнител на поръчката. Възложителят има право да предостави актуален списък с 

обектите непосредствено преди сключване на застраховката.  

1.2. За срока на договора, в случай на необходимост от застраховане на нов обект, 

Изпълнителят следва да представи оферта за дължимата застрахователна премия за 

обекта, изчислена на база предложеното от Изпълнителя в ценовата му офертата му за 

сходен обект и след съгласуване с Възложителя да издаде застрахователна полица. 

В този случай, за застраховки „Гражданска отговорност” и „Пожар и природни 

бедствия” ще се прилагат общите условия за съответния вид застраховка и при спазване 

изискванията на Възложителя съгласно договора и приложенията към него. 

2. За застраховка “Задължителна застраховка трудова злополука”: 



 

 

2.1. Възложителят си запазва правото, към момента на сключване на договора за 

застраховане да актуализира броя на работници и служители подлежащи на 

застраховане; 

2.2. При сключването на договора, на участника избран за изпълнител на поръчката 

ще се предостави актуален списък съдържащ броя на работниците и служителите и 

индивидуалните им брутни месечни работни заплати; 

2.3. За срока на действие на договора, Възложителят ще предоставя на 

Изпълнителя актуална информация касаеща броя на работници и служители 

подлежащи на застраховане, както и индивидуалните им брутни месечни заплати. 

Отчетния период е 3 (три) месечен, считано от началната дата на застрахователната 

полица. 

IV. САМОУЧАСТИЕ ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ  

 Възложителят не допуска клаузи за самоучастие при настъпване на 

застрахователно събитие, за всички видове застраховки. Оферта на участник, която 

включва самоучастие, ще бъде предложена за отстраняване от участие. 

 

Неразделна част от настоящата Техническа спецификация са: 

1. Приложение № 1.1 - Списък на моторните превозни средства, подлежащи на 

застраховка „Гражданска отговорност с включена застраховка злополука на местата в 

МПС”;  

2. Приложение № 1.2 - Списък на недвижимото имущество, подлежащо на 

застраховка



 
 

 

 Приложение №1.1 

 

СПИСЪК 

НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАСТРАХОВКА 

„ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” С ВКЛЮЧЕНА ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС 

№ по 

ред 
Вид Марка,  модел  Г-во 

V      

см3 
К.С. 

Год. на  

произв 

Общо 

тегло-

t 

Това-

ронос- 

t 

ДК №  Шаси № Двигател № Места 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Лек "Рено-Клио-Симбол" Д 1461 50 / 68 2007 1,5 0,48 СА 67-36 КВ VF 1 LB 290537355044 K 9 KV 714 D 138325 5 

2 Лек Киа Рио Б 1343 60 / 80 2003 1,5 0,5 А 01-67 ММ 
KNEDC2412                

36138529 
A3E311093 5 

3 Лек ВАЗ-2107 Б/Г 1568 53 / 72 1993 1,46 0,4 А 36-62 ВР ХТА 210700 R 0821974 21213806140 5 

4 Лек ВАЗ 2105 Б 1294 48 / 64 1985 1,46 0,4 А 59-26 ВМ XTA210500E0590943 21057502151 5 

5 Товарен УАЗ - 39094 Б/Г 2890 114 2004 3,05 0,8 А 59-77 ВА ХТТ39094   040489157 42180040203811 5 

6 Лек Опел Астра Б 1389 40   /  53 1993 1,4 0,4 А 70-22 ВТ 
W0L000059                

P4148722 
C14NZ19958886 5 

7 Лек Форд-Транзит Д 2500 70 1994 2,3 0,8 В 06-73 СН WFOHXXGBVHPE 31591 4CCPE31591 9 

8 Товарен /сам Шкода  МС 24 Д 11940 154 / 209 1985 16,0 7,0 В 10-45 КХ 211171985061 E 011420734 2 

9 Спец. Автокран ИФА -        АДК-125-3 Д 12000 180 / 245 1985 18,0 0,2 В 10-47 КХ 1253480485 208703102 2 

10 Товарен КАМАЗ 53212 Д 10850 191 / 260 1990 15,4 7,4 В 10-48 КХ 0062170 608042 3 



 
 

 

11 Товарен ГАЗ - 53  Д 3900 57 / 78 1985 6,85 4.0 В 10-49 КХ 50746 27508 2 

12 Товарен УАЗ-374101 Б 2445 57 / 78 1996 2,6 0,8 В 10-51 КХ 0396М0009 51102124 2 

13 Товарен Форд-Транзит Д 2500 70 1993 3,2 1,5 В 18-17 СН WFOCXXGBVCPJ  46997 4DAPJ46997B 6 

14 Лек Рено - Мастер Д 2464 88 / 120 2008 3,5 1,45 В 20-36 РХ VF1JDC1H 637574081 G9UA650C 048253 9 

15 Лек Фиат Добло Д 1910 88/117 2008 2 0,5 В 39-83 ВХ ZFA22300005659563 186A90006061757 7 

16 Лек ВАЗ - 21214 Б 1690 60 / 82 2006 1,51 0,41 В 57-08 КК ХТА 21214061819669 8483852 5 

17 Лек ВАЗ - 21214 Б 1690 60 / 82 2006 1,51 0,41 В 57-10 КК ХТА 21214061818853 8479214 5 

18 Товарен ВАЗ - 232900 Б 1690 60 / 82 2008 1,92 0,6 В 72-18 РХ Х 98232 900 90006735 9240446 4 

19 Лек ВАЗ - 21214 Б 1690 60 / 82 2008 1,61 0,32 В 72-26 РХ ХТА 21214 081909299 21214 9251608 4 

20 Лек Форд-Транзит Д 2500 95 1994 2,3   В 73-08 СК WFOFXXGBVF PK  35140 PK 35140 9 

21 Лек Санг Йонг Рекстон Д 2700 83 / 111 2005 2,55 0,6 В 86-85 ВХ KPTG0B1FS5P172126 66592512511379 7 

22 Лек ВАЗ-21214 Б 1700 60 / 82 2005 1,61 0,4 ВТ 16-84 АМ ХТА 2121406 1800792 212148406451 5 

23 Лек УАЗ - 3183 Б 2590 94 / 128 2006 2,87 0,8 ВТ 18-05 ВН ХТТ31630060006430 40900R63027577 9 

24 Лек  Рено - Еспас Б 2068 88 1995 1,9 0,8 ВТ 49-67 АТ VF8J635250 R537561 J8S4610 F246617 7 

25 Тов.-самосвал ЗИЛ-555 Б 6000 110 / 150 1990 9.37 5,07 ВТ 65-47 АН 3028153 632036 3 

26 Автобагер CASE WX 210 Д 

     

ВН 03614 NSUWX210N8LB02531 486268 1 

27 Тов. /борд/ УАЗ - 3909 Б 2500 80 2000 2,7 0.8 ВН 04-83 ВВ ТО 370401 60900895 7 

28 Трактор/кол/ ТК - 80 Д 4750 80 1984 3.1   ВН 05-89 ЕР 43101307 652548 1 

29 Тракт.кол.   а/б ЮМЗ Д 4940 45 / 61 1990 6,7 0,1 ВН 21-91 ЕР 047881985 ОА 3273 1 



 
 

 

30 Лек "Шкода-Фабия" Д 1896 47 / 64 2005 1,67 0,51 ВН 50-93 ВК ТМВJF 16 Y 154335676 ASY300566 5 

31 Лек ВАЗ - 21214 Б 1690 59,5 / 81 2008 1,61 0,325 ВН 56-92 ВМ ХТА21214 091915774 21214 9266897 4 

32 Лек ВАЗ - 21214 Б 1690 59,5 / 81 2007 1,61 0,32 ВН 63-36 ВК ХТА21214 0818979719 212148678074 5 

33 Лек ВАЗ - 2107 Б 1500 62 / 84 2000 1,46 0,4 ВН 73-44 ВВ ХТА210700 Х 1187946 21035372541 5 

34 Лек ВАЗ - 21214 Б 1690 60 / 82 2007 1,61 0,32 ВН 88-70 ВР ХТА 21214 081872404  21214 8658635 4 

35 Лек "Шкода-Фелиция" Б 1300 59 2000 1,2 0,4 С 30-92 КР ТМВЕЕА 61315330752 7811353086391 5 

36 Лек Опел-Зафира Д 1910 92 / 125 2006 2,2 0,58 ВР 33-55 АР W0L0AHM 756G169811 Z19DT5101865 7 

37 Лек Нисан-Патрол Д 2800 140 1992 2,45 0,8 Вр 38-92 АХ VSKWYG 260 U 0530550 RD28186625A 7 

38 Товарен/с Мерцедес 2648 Д 15928 350/476 2000 26 16,27 ВР 55-14 ВВ WDB 9542411 K 503348 54292100 138377 2 

39 Товарен УАЗ-39094 Б 2890 114 2004 3,05 1,15 ВР 63-71 АК ХТТ 39094040492706 42180040401735 5 

40 Товарен УАЗ-39094 Б 2890 114 2004 3,05 1,15 ВР 63-72 АК ХТТ 39094040489164 42180040201757 5 

41 Спец. а/к ИФА - АДК 70 Д 6560 92 / 125 1988 11,2 0,02 ВР 82-05 АН 17650 13221 2 

42 Лек ВАЗ - 2121  Б 1568 53 / 73 1992 1,6 0,52 ВН 11-25 ВА ХТА212100 N 0927347 21212277878 5 

43 Трактор - кол.  а/б ЮМЗ-6Л Д 4940 45 / 61 1993 4,16 0,8 КН 03070 677436 9120894 1 

44 Трактор - кол.  а/б Багер БХ-03 Д 4940 44 / 60 1990 4,16 0,8 КН 03097 654607 92392 1 

45 Лек УАЗ - 469 Б Б 2445 53 / 72 1977 2,29 0,75 КН 09-58 АН 0992 М 059 451 Е 00208 7778011 7 

46 Товарен   т/п УАЗ - 452 Д Б 2445 53 / 72 1991 2,67 0,95 КН 09-62 АН ХТТ 374106 L 0059913 41786000 802829 L 10 8 

47 Лек Форд Мондео Д 1753 92 / 123 2008 2,26 0,6 КН 13-78 ВР WF0GXXG   BBG7E78564 QYBA7E78564 5 

48 Лек ВАЗ -2121  Нива- 221 Б 1568 54 / 73 1993 1,59 0,44 КН 29-51 ВМ ХТА212100 R 1026539 12958286 5 



 
 

 

49 Товарен УАЗ - 390900 Б 2440 90 2001 2,82 0.8 КН 44-58 АВ ХТТ 390900 Т 0027439 41780060901482 Т 50 7 

50 Лек ВАЗ - 2107 Б 1451 52 / 71 1988 1,46 0,43 КН 47-82 АН ХТА 210700 J 0345930 21039981076 5 

51 Лек Рено-Клио Б 1400 75 2000 1.5. 0,5 КН 59-93 АК VF1LB 030523433850 K7JA700R 030599 5 

52 Фадрома L 200 Д   115 1991     ВР 03713 2461 28125 1 

53 Лек ПЕЖО-306 Б 1400 55 / 75 1994 1,45 0,47 М 16-46 АК VF37BK2D 230631165 10FS5W 1649864 5 

54 Лек Хонда - Акорд Б 1850 85 / 116 1996 1,82 0,46 М 42-44 АН SHHCE 75700 U002458 F18A3E302387 5 

55 Лек Рено Еспас Б 2165 81 / 110 1992 2,07 0,58 М 71-49 АТ VF8J637050 R 201929 F 335504 6 

56 Тов /с/ КАМАЗ-55111 Д 12000 180 1992 22,2 10,0 М 72-66 АМ 55111004815690 687612 3 

57 Тов. Форд- Транзит Б 1993 57 / 78 1989 3,5 1,43 М 83-07 АН WFODXXGBVDKJ 04407 KJ 04407 6 

58 Тов. Фолксва ген ЛТ 35 Б 2382 66 / 90 1988 3,5 1,06 М 83-09 АН WV2ZZZ29ZJH 020726 DL 026365 6 

59 Колесен Багер Хюндай Д     2008   0.2 РА 02488 N50310585 S6S043288 1 

60 Товарен Ифа В 50 Л Б 6560 92 / 125 1988 10,0 4,8 РА 25-47 ВТ J510231 27994118817841 2 

61 Ремарке т.а Шварц  мюлер       2006 24,0 18,0 РА 42-70 ЕЕ VAVAHT3306 H 231694   x 

62 Лек Рено Клио Б 1400 55 / 74 2003 1,4 0,4 РА 66-88 АС WF1LB03C529665585 K7JA700R190765 4 

63 Лек ВАЗ - 21214 Б 1690 59 / 80 2005 1,61 0,51 РА 73-41 АТ ХТА 21214 051778683 7919778 5 

64 Лек ВАЗ - 21214 Б 1690 59 / 80 2005 1,61 0,51 РА 73-42 АТ ХТА 21214 051778746 7919872 5 

65 Лек ВАЗ - 21214 Б 1690 59 / 80 2005 1,61 0,51 РА 73-44 АТ ХТА 21214 051778555 7919177 5 

66 Лек ВАЗ - 21214 Б 1690 59 / 80 2005 1,61 0,51 РА 73-45 АТ ХТА 21214 051778736 7919261 5 

67 Лек ВАЗ - 21214 Б 1690 59 / 80 2005 1,61 0,51 РА 73-47 АТ ХТА 21214 051778695 7919388 5 



 
 

 

68 Лек ВАЗ - 21214 Б 1690 59 / 80 2005 1,61 0,51 РА 73-48 АТ ХТА 21214 051778693 7919393 5 

69 Лек Шкода Суперб Б 1798 118 / 158 2008 2.09 0.5 РА 75-53 ВН TMBAB73T199017928 CDA009214 5 

70 Лек ВАЗ - 21213 Б 1600 76 2001 1,6 0,5 РА 83-96 АА ХТА 21213 011548638 6045566 5 

71 Лек ВАЗ - 21213 Б 1600 76 2001 1,6 0,5 РА 83-97 АА ХТА 21213 011548752 6045531 5 

72 Лек ВАЗ - 21213 Б 1600 76 2001 1,6 0,5 РА 83-99 АА ХТА 212130 11548507 6044876 5 

73 Лек Пежо-306 SR Б 1800 71/ 97 1997 1,45 0,5 РА 88-83 АН VF37BL6A-231093015 10KJD22004529 5 

74 Багер БХ 0,25 Д 4750 44 / 60 1989 5,7 0.3 РК 00307   0090360 1 

75 Трактор ДТ 75 М Д           РК 00308 15738-121494   1 

76 Лек ВАЗ - 21213 Б 1600 80 2001 1,61   РК 16-62 АК ХТА 212130 11585452 212136620637 5 

77 Лек Шкода-Октавия Б 1600 75 2000 1,33 0,5 РК 51-50 АА TMBZZZ1UOX 2215184 AKL473475 5 

78 Лек УАЗ - 390900 Б/газ 2440 80 2001 2,82   РК 59-88 АА ХТТ 390900 Т 0370540  41780060903161 7 

79 Товарен  ГАЗ - 53 Д Д 3900 115 1985 6,85 4.0 РК 61-13 АА 56097 340014511 2 

80 Лек ВАЗ-2121-        Нива-221 Б 1568 54 / 73 1993 1,59 0,41 РК 74-87 АН ХТА212100 Р 0970419 21212583435 5 

81 Товарен /брд  УАЗ - 3303 Б/газ 2445 72 / 98 1993 2,6 0,82 РК 74-91 АН ХТТ330300 Р 0215871 30605307 2 

82 Тов Рено Експрес Д 1390 55 / 75 1994 1,35 0,6 КН 12-80 ВР VF 1 F40 P 3512919197 F 80 S 732 B    432165 2 

83 Багер вержен ЕО 4121-Россия Д           КН 02932 709246   1 

84 Лек ВАЗ 21214 Б 1700 59 / 80 2005 1,61 0,32 ЕН 07-02 КР XTA21214051791558   212147973069 5 

85 Товарен УАЗ - 3303 Б 2500 90 1994 2,6 0.8 ЕН 13-88 АМ Р0253365 40300663 2 

86 Товарен - фургон УАЗ - 374101 Б 2500 90 1993 1.9 0.8 ЕН 13-97 АМ 0198564 30309849 2 



 
 

 

87 Лек ВАЗ - 2121       Нива 221 Б 1600 73 1986 1,6   ЕН 14-75 АМ ХТА 212100 F 0432610 21218178102 5 

88 Лек / от Автобус / УАЗ - 2206 Б 2500 90 1995 2,047 0.9 ЕН 14-99 АМ S0323094 без номер 11 

89 Лек ВАЗ 21214 Б 1690 59 / 80 2007 1,61 0,32 ЕН 48-78 ВК ХТА21214  081879718 8677350 5 

90 Товарен УАЗ - 452 - Д   Б 2500 90 1988 2,5 0.8 ЕН 56-08 АМ 56997 80406521 2 

91 Лек УАЗ - 3909 Б 2500 90 2000 2,7   ЕН 56-81 АХ ХТТ390900 Т 0027523 60902781 7 

92 Лек / от Автобус / УАЗ - 2206 Б 2500 90 2000 2,05   ЕН 56-82 АХ ХТТ220600 Т 0027603 60903305 11 

93 Лек Рено - Сценик Д 1870 88 / 120 2006 2,2 0,8 ЕН 73-04 ВС VF1 JMOGD6 36070836 F9Q D 812 C390713 7 

94 Лек 4х4 Хонда ЦРВ Д 2201 103/ 138 2005 2,1 0,5 ЕН 82-41 КР SHSRD97905U009418 N22A21009015 5 

95 Лек Волво 850 Б 2500 125 /167 1994 1,8 0,53 ЕН 87-28 ВС YV1LS4122S2202059 без номер 5 

96 Лек "Шкода-Октавия" Д 1968 103/138 2008 2,03 0,58 РВ 02-53 ВХ ТМВАЕ 61 Z 686222528 BKD884396 5 

97 Лек ВАЗ - 2107 Б 1500 75 2000 1,5   РВ 02-87 ХА ХТА 210700 Х 1188011 21035372573 5 

98 Товарен КАМАЗ-53212 Д 10850 210 1990 18,4 10.0 РВ 14-80 ММ 552120061088 0593646 3 

99 Лек ВАЗ - 2121       Нива 221 Б 1568 73 1992 1,59   РВ 14-90 ММ ХТА 212100 Р 0977597 21212619590 5 

100 Лек ВАЗ - 21214 Б 1690 60 / 8/2 2007 1,61 0,32 РВ 19-75 СН ХТА 21214 081872394 8658382 4 

101 Лек ВАЗ - 21214 Б 1690 60 / 8/2 2007 1,61 0,32 РВ 19-76 СН ХТА 21214 081872397 8658377 4 

102 Лек Мерцедес МВ 100 Д Д 2399 72 1991 2,65 0,94 РВ 20-26 АМ VSA63134413079795 61696310120676 9 

103 Товарен УАЗ - 39094 Б 2890 62 / 84 2005 3,05 1,15 РВ 20-98 ВР ХТТ390940 50435898 42180050701604 5 

104 Товарен ВИС  23461 Б 1690 59 / 80 2005 1,95 0,72 РВ 21-02 ВР Х 6 Д 234610 40002318 212147853333 5 

105 Товарен ВИС  23461 Б 1690 59 / 80 2005 1,95 0,72 РВ 21-03 ВР Х 6 Д 23461 050002488 212147876814 5 



 
 

 

106 Товарен ВИС  23461 Б 1690 59 / 80 2005 1,95 0,72 РВ 21-04 ВР Х 6 Д 234610 40002358 212147862317 5 

107 Тов / сам МАН 26,343 Д 9973 250 / 340 1996 26,0 13,6 РВ 50-89 ВТ WMAF 083905 M 207875 2488065047 B 2 2 

108 Лек Нисан Х Трейл Д 2184 100/134 2006 2 0,5 РВ 58-78 СТ JN1TENT30U0322554 YD22231287D 5 

109 Лек ШКОДА-ФАБИЯ Б 1198 64 2003 1,6 0,5 РВ 62-71 АК TMBBY 46 Y 543961638 AZQ 479228 5 

110 Лек Тойота Ланд Круизер Д 2982 122/163 2006 2,85 0,8 РВ 67-28 ТР JTEBZ29J800097319 1KD1392399 5 

111 Лек ВАЗ - 21213 Б 1700 80 2000 1,6 0,5 РВ 69-01 ХК ХТА 21213 031696625 21213 7146018 5 

112 Товарен /фургон/ Фолксваген-Трансп. 70Д Д 2370 78 1995 2,64 1,07 РВ 85-23 АН WV2ZZZ70ZSH 134812 ААВ351890 3 

113 Лек ВАЗ - 21213 Б 1690 79 2002 1,6 0,5 РВ 88-23 ХК ХТА 21213 031700736 7159765 5 

114 Лек ВАЗ 2107 Б 1451 55 / 75 1986 1,46 0,41 РВ 90-55 АТ ХТА210700 G 0181464 21038636230 5 

115 Лек ВАЗ - 21214 Б 1690 60 / 82 2008 1,61 0,32 РВ 97-41 ВС ХТА21214 081886623 8695751 4 

116 Лек УАЗ-315142 Б 2445 100 2004 2,5 0,75 РВ 97-93 АК ХТТ315142 30554750 40210L30051110 7 

117 Лек ШКОДА-ФАБИЯ Б 1198 64 2004 1,6 0,5 РВ 97-94 АК TMBDY16Y 244140031 AZQ 538658 5 

118 Товарен/самосвал МАН - 8,163 Д 4580 114/152 2000 7.4 3.2 Р 04-26 ВК WMAL20ZZZYY057447 0589375560Р371 2 

119 Лек Рено - Меган Сценик Д 1870 96 / 131 2007 1,81 0,69 Р 10-34 ВК VF1JMK4D  638607439 F9QL818  C044692 7 

120 Автобагер БХ-0.3 Д 2300 80 1990 5.0   Р 13-57 ЕХ 1659 051808 1 

121 Лек Нисан Примера Д 1974 66 / 88 1997 1.6 0.5 Р 21-89 ВН SJNBDAP11U0045869 CD20558881X 5 

122 Кол.тр.  а/баг Фермек 880 Д 4400 101 2005 8,5   Р 23-89 ЕХ SMFH44TC 05CGS6059 RG38099U 226141M 1 

123 Лек Шевроле-Нива Б 1690 58/ 79 2005 1,85 0,45 Р 53-63 РХ Х9L212300 50098564 21230109096 5 

124 Микробус УАЗ-220602 Б 2445 74 2005 2,78 0,92 Р 65-17 РХ ХТТ220602 50427954 40210 L 50009095 8 



 
 

 

125 Товарен/самосвал Волво ФЛ12 Д 12130 279 / 374 1996 26.0 12,0 Р 65-30 ВВ YV2F4B2D2TA   246529 12041308 2 

126 Товарен/фур/ УАЗ 390902 Б 2445 73 2005 2,82 1,00 Р 72-98 РХ ХТТ390902 60452243 40210 L 50026623 7 

127 
Ремарке / Тов. 

Авт. 
Шварцмюлер TV 30/100       2008 6.05 17.0 Р 74-04 ЕХ VAVAHT  3308H272198   x 

128 Товарен УАЗ 39094 Б 2445 76 2005 3,05 1,15 Р 75-16 РХ ХТТ39094 260452477 40210 L 50028123 5 

129 Товарен УАЗ 39094 Б 2445 76 2005 3,05 1,15 Р 75-17 РХ ХТТ39094 260452830 40210 L 50028107 5 

130 Лек 4х4 БМВ Х5 Д 2926 135 / 180 2001 2,3 0,6 Р 83-49 КК WBAFA71020LN01093 БЕЗ НОМЕР 5 

131 Лек ВАЗ 21214   Нива Б 1690 59 / 79 2007 1.61 0.4 Р 93-23 РМ XTA2121408           1876767 8669038 5 

132 Багер Хидромек НМК 200 W-2 Д     2009     Р 02536 7123053 6D34119544 1 

133 Трактор ТК - 80 Д 2300 80 1989 5.0   Р 03931 2143 480918 1 

134 Верижен Трактор Комацу Д 65 ЕХЛ Д     2003     Р 04012 63197 81298 1 

135 Колесен багер ЧУКУРОВА 888 Д     2007     КН 02774 227HC0108R1 U400665P 1 

136 Лек ВАЗ 21214 Б 1690 81 2005 1,61 0,51 Е 35-52 АТ ХТА21214 051786017 7953279 5 

137 Багер  Чел. Тов. Mastas  М 544 Д     2008 8,25 0,2 СН 02220 М544SH1100354   1 

138 Товарен КАМАЗ 55111 Д 10050 162 / 217 1990 22,2 13,0 СН 05-72 КА XTC551110L0O29722 678706 2 

139 Товарен /с МАН 31,414 Д 11967 301 / 409 1999 34,0 20,5 СН 09-31 ВВ WMAT451158M279674 3769176125 B 211 2 

140 Лек Деу Текума Б/Г 1598 80 / 107 2002 1,8 0,6 СН 10-27 АС KLAUF75612K719147 A16DMS252211B 5 

141 Лек Хонда ХР-В Д 1590 88 / 117 2001 1,6 0,4 СН 10-28 АС JHMGH2350YS207210 D16W11123832 4 

142 Спец. Автокран МАЗ-К 63577 Д 11150 169 / 230 1990 15,5 0,2 СН 12-50 НН 7823 9005367 2 

143 Товарен Фолксваген Трансп.-Т 4 Д 2370 78 1995 2,6 0,9 СН 17-28 АТ W V 1 ZZZ 70 ZTH 018053 ААВ 36023 6 



 
 

 

144 Товарен Нисан - Навара Д 2494 76 / 103 2000 2,71 0,83 СН 22-66 ВВ JN1CGUD22U 0744130 TD25057594A 5 

145 Товарен / джип/ Махиндра Гоа Д 2498 79 / 105 2011 2,62 0,6 СН 28-03 АТ MA1TM4BUL92063819 BU84H61145 5 

146 Лек Хонда-HR-V Б 1590 105 2005 1,64 0,5 СН 40-40 АН JHMGH47505S203985 D 16 W 11602949 5 

147 Рем. за тов. автом. Шварцмюлер TV 30/100       2007 30,0 23,95 СН 63-98 ЕЕ VAVAHT3307H272166   x 

148 Товарен Форд-Транзит Д 2500 70 1991 3,2 0,8 СН 82-91 СН WFOCXXGBVCMU71160 MU 71160 6 

149 Лек ВАЗ - 21214 Б 1690 59 / 80 2007 1,61 0,32 СН 89-06 СА ХТА 21214 081877530 212148671136 5 

150 Вер.тов.      булдоз Катерпилар 963 С Д     1991 24,0   CO 03233 САТ0963СА2DS02742 2DS02742 1 

151 Вер. Багер Волво ЕС 240 NLC Д     2001 25,0   СО 03234 EC240NLCC03910 21473833 1 

152 А/багер БХ - 0.25 Б Д 4000 48 1986 5.9   СО 03235 1252939 6П0064 1 

153 Лек УАЗ-469 Б 2500 90 1985 1,54   С 13-73 КТ 123827 65302 7 

154 Лек "Шкода-Фелиция" Б 1300 59 2000 1,2   С 30-90 КР TMBEEA 61315330572 7811353086060 5 

155 Лек "Шкода-Октавия-Суперб" Б 2771 142 / 193 2007 2,1 0,51 СА 62-78 КК TMBBT63U279014277 AMX042841 5 

156 Товарен бордови УАЗ - 452 Д Б 2445 57 / 78 1985 2,62 0,95 СО 04-45 ВВ 001085 402603978395А 2 

157 Лек ВАЗ-21214/Нива/ Б 1690 60 / 82 2007 1,61 0,32 СО 19-52 АР ХТА 21214 071866393 8638762 4 

158 Лек КИА - Карнивал Д 2902 106 / 142 2002 2.6 0.6 СО 41-74 АХ KNEUP751226310652 Без номер 7 

159 Лек ВАЗ 21310 Б 1700 82 2005 1,85 0,65 СО 62-47 ХА ХТА21310 050065734 212147965539 5 

160 Лек ВАЗ-21214/Нива/ Б 1610 60 / 82 2008 1,61 0,4 СО 82-90 АМ ХТА 21214 081898967 9226304 4 

161 Лек ВАЗ-21214/Нива/ Б 1690 59 / 80 2007 1,61 0,4 СО 91-85 АК ХТА 21214 081879174 8676504 5 

162 Автобус КИА-Прежио 11В РС Д 2665 83 / 113 1999 2,75 0.9 СО 93-08 ХА KNHTR7312 Х 6329331 J 227488 12 



 
 

 

163 Лек ВАЗ-2121/Нива/ Б 1568 54 / 73 1992 1,59 0,4 СО 93-58 РА ХТА212100 N 0928500 21039981293 4 

164 Лек УАЗ-3962-01 Б 2445 59 / 80 1992 2,67 0,95 СО 97-57 РА 0151917 20507399 6 

165 Багер МСТ - М 542 Д 4400 55 / 74,5 2008 8,5 0,02 СТ 02719 М542SН2100088   1 

166 Товарен КАМАЗ 54112 Д 10850 154/209 1991 18,9 10,0 СТ 07-07 СА ХТС 541120 М 0029077 825345 3 

167 Лек Шкода  Октавия Б 1595 75 / 102 2007 1,91 0,59 СТ 54-89 АМ TMBBA 21 Z 282015114 BSE 457785 5 

168 Товарен ИФА В 50 Д 6560 110 1985 9,8 4,5 СТ 62-31 СН 8514241 27994118522674 2 

169 Лек Пежо - 306 SR Б 1400 55/ 75 1995 1,57 0,47 СТ 63-33 СХ VF37BK2D 230625548 10FS5W 1644343 5 

170 Челен  товарач L - 34 Д   170 / 231 1987   0,2 Р 03935 12548 8612001814 1 

171 ССМ  Багер БХ - 0,3  Д 4250 50 / 68 1983 4,5 0,02 Т 14-46 ЕЕ 358728 10249 1 

172 Товарен ВАЗ  232900 Б 1690 60 / 82 2008 2,18 0,86 Т 21-51 КТ Х 98232900 80006583 212149247724 4 

173 Товарен ВАЗ  232900 Б 1690 60 / 82 2008 2,18 0,86 Р 64-71 ВВ Х 98232900 80006592 212149247725 4 

174 Товарен УАЗ 39094 Б 2890 84 2005 3,05 1,15 Т 57-68 ТТ ХТТ39094 050428083 42180050500766 5 

175 Товарен УАЗ 39094 Б 2890 84 2005 3,05 1,15 Т 57-69 ТТ ХТТ39094 050428511 42180050500037 5 

176 Товарен УАЗ 39094 Б 2890 84 2005 3,05 1,15 Т 78-99 ТТ ХТТ39094 050435179 42180050602665 5 

177 Лек ВАЗ 21214 Б 1690 60 / 82 2007 1,61 0,32 Х 09-25 ВК ХТА21214 081879724 8678077 5 

178 Товарен  УАЗ - 3303 Б 2445 54 / 73 2005 2,6 0,93 Х 17-10 АР ХТТ33030250420002 40210L50001881 2 

179 Лек Мазда Трибют Б 1989 91/121 2001 1,9 0,6 Х 19-78 КВ JMZCU08BX2KM05598 Без номер 5 

180 Лек ВАЗ - 2121  Нива 221 Б 1600 80 2002 1,6 0,4 Х 22-21 АМ ХТА 2121 3021645746 7008210 5 

181 Лек ДЕУ-Есперо Б 1800 66 / 95 1999 1,63 0,45 Х 22-32 АТ KLAJF 1981 VB 214145 18Р025072492 5 



 
 

 

182 Лек ВАЗ 21214 Б/Г 1690 81 2005 1,69 0,51 Х 28-90 АР ХТА  21214051786008 7953217 5 

183 Трактор а/б ЮМЗ - 6 КМ Д 4940 46 / 63 1990 4,2 0,2 Х 56-06 ЕЕ 660350 9080267 1 

184 Кол.тр/баг Беларус  ЮМЗ - 6 КМ Д 4940 46 / 63 1989 4,2 0,2 Х 68-97 ЕЕ 160476 9Р0280 1 

185 Товарен Ивеко Еврокарго Д 5880 185 /252 2008 18,0 12,6 Х 73-62 ВН ZCFA1TJ   0302532589 512238 3 

186 Лек ВАЗ-21213 Б 1568 59 / 80 2001 1,6 0,4 Х 81-51 АВ ХТА 212130 11526286 6002893 5 

187 Лек ВАЗ 21214 Б 1690 59 / 80 2005 1,61 0,51 Х 84-75 ВА ХТА 21214051780121 7927494 5 

188 Лек Форд Транзит Б 1600 46 / 61 1984 2,2   СТ 07-06 ВА WFOVXXGBVVEC23597 2160294049 9 

189 Товарен Ивеко Еврокарго Д 5880 185 /252 2008 18,0 13,0 СТ 64-16 КК ZCFA1TJ0302532590 520111 3 

190 Лек "Мицубиши Аутлендър" Д 1968 103/138 2007 2,3 0,5 СА 48-91 ХР JMBXJCW8W7U020894 BSY053600 7 

191 Лек ВАЗ 21214 Б/Г 2000 60 1986 4.0 0.2 В 05-73 НА ХТА212140      81880454 8680478 4 

192 Товарен /брд Форд Транзит Д 2496 55,9 / 75 1999 4,3 2,6 В 93-16 НА WF0CXXGBVCXC83591 4HC83591 6 

193 Лек ВАЗ - 2121  НИВА 221 Б 1600 72 1993 1,55   Н 18-28 АС ХТА 212100 Р 1022232 2944599 5 

194 Товарен /брд Шкода-Лиаз Д 11940 212 / 288 1989 16,0 8,2 Н 20-53 АН 11005000 219589101 813130311 4 

195 СПЕЦ. а/к МАЗ-КС35715 Д 11150 180 1990 16.0   Н 23-18 АС ХТМ 533706 00007845 900593 3 

196 Лек ВАЗ 2121 / НИВА / Б 1600 59 / 80 1993 1.6   Н 35-74 ВА ХТА212100  Р1000517 2779921 5 

197 Лек ВАЗ 2121 / НИВА / Б 1600 59 / 80 1993 1.6   Н 35-86 ВА XTA212100P1002585 2799312 5 

198 Лек  Фолксваген Пасат Б 1781 92 / 125 1998 1,8 0,41 Н 59-65 АН WVWZZZ 3 BZWP 352789 ADR 390202 5 

199 Лек ДЖИП Мерцедес МЛ 270 Д 2685 120 / 160 2002 2,8 0,8 Н 59-65 ВН WDC1631131X718820 6,12963E+13 7 

200 Лек Фолксваген Транспортер Б 1600 70 1985 2,6   Н 65-86 АТ WV2ZZZ25ZFG-064467 2701М080 8 



 
 

 

201 Товарен ЗИЛ - 555 Б 6000 150 1988 9.4 5.0 Н 84-52 АС 2758384 139932 3 

202 Лек ВАЗ 21214 /Нива/ Б 1690 59 / 80 2007 1,61 0,35 У 04-61 АК ХТА21214071855313 212148610388 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение №1.2 

 

СПИСЪК 

НА НЕДВИЖИМОТО ИМУЩЕСТВО, ПОДЛЕЖАЩО НА ЗАСТРАХОВКА „ПОЖАР И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ”  

 

№ Вид на имота Вид на имота 
Местоположение 

(адрес) 
Етажност 

Брой 

самостоятелни 

обекти в една 

сграда (офиси, 

стаи) 

Обща ЗП (кв.м) 
Вид на 

строителството 

Пазарна Стойност           

в лева 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

1,/2 ид. Част от ПИ № 56784.520.1203 с площ 

2841 кв.м.ведно с намиращите се в  Адм. сграда 

№ 56784.520.1203.1,  3 бр. самостоятелни обекти 

с обща площ 588,6 кв.м. - "Водна палата", гр. 

Пловдив 

Адм. сграда "Водна 

палата" 
гр. Пловдив 5 

3 бр. СОС на 1-

ви, 2ри и 3ти 

етаж 

588,6 кв.м. Монолитно, ППК 860 000 BGN 

2 

Поземлен имот с идентификатор 56784.504.427, 

с адрес гр. Пловдив, с площ на имота 1 500 

кв.м.. Поземлен имот с идентификатор 

56784.504.428 с адрес: гр. Пловдив с площ на 

имота от 7306кв.м. представляващ Ремонтна 

Работилница и включващ следните сгради: 

1. Административни 

гаражи 8бр. Клетки  

гр.Пловдив 

1 1 -0 1.        389 кв.м.                

2. 33 кв.м.                     

3. 143 кв.м.                    

4. 12 кв.м.                       

5. 6 кв.м                         

6. 69 кв.м.                    

7. 138 кв.м.                

8. 700 кв.м.                    

9. 12 кв.м.                      

10. 259 кв.м.                 

11. 271 кв.м.                  

12. 13 кв.м.                     

13. 28 кв.м.                    

14. 3 кв.м. 

1.Стоманобетон                

2.Стоманобетон               

3.Монолит                            

4.Стоманобетон                  

5.Стоманобетон                

6.Монолит                           

7.Монолит                        

8.Стоманобетон                  

9.Стоманобетон             

10.Стоманобетон             

11.Стоманобетон            

12.Монолит                 

13.Панел                       

14.Панел                                   

2 173 820 BGN 

2. Стругарно 1 2- 0 

3.Канцеларии и битови 

помещения. 
1 3-0 

4. Склад ГСМ 1 4-0 

5. Дърводелна   1 5 -0 

6.Канцеларии                                                                              

7.Склад                                                                                       

8. Склад за основни 

средства.                                                

6-1                 

7-1                    

8-1                    

9-1                      

6- 0                             

7-0                                  

8-0                                  

9-0                                   



 
 

 

9.Склад Карбит, 

Ацетилен.                                              

10. Склад за основни 

средства.                                              

11. Хале за ремонт на 

тежка техника.                               

10-1                      

11-1              

12-1                    

13-1                

14-1 

10-0                                     

11-0                                       

12-0                                   

13-0                               

14-0                                 

12. Тоалетни.                                                                                  

13. Будка.                                                                                           

14. Будка 

1 0 

3 

Ведомствено жилище със застроена площ 35.29 

кв.м., изба със застроена площ от 5,41 кв.м. в 

гр.Пловдив 

Апартамент  гр.Пловдив   1 40,70 кв.м. 

 Монолитна, 

стоманобетон, 

тухлена зидария 

37 460 BGN 

4 

Ведомствено жилище със застроена площ 35.29 

кв.м., изба със застроена площ от 5,57 кв.м. в 

гр.Пловдив 

Апартамент гр.Пловдив   1 40,86 кв.м. 

 Монолитна, 

стоманобетон, 

тухлена зидария 

32 100 BGN 

5 

Ведомствено жилище със застроена площ 35.29 

кв.м, изба със застроена площ от 6,05 кв.м. в 

гр.Пловдив 

Апартамент гр.Пловдив   1 41,34 кв.м. 

 Монолитна, 

стоманобетон, 

тухлена зидария 

35 680 BGN 

6 

ПИ с идентификатор № 00391.739.570 с обща 

площ на ПИ 86 289 кв.м. - Язовир „Алино”, 

находящ се в с. Алино, общ. Самоков. 

Хидромелиоративно съоръжение с площ 1 900 

кв.м. находящо се в  ПИ с идентификатор № 

00391.710.4. Сграда със застроена площ от 44 

кв.м., находяща се в ПИС идентификатор № 

00391.739.6.1 *на застраховане подлежат само 

хидромелиоративните съоръжения и 

сградите 

Язовир с 

хидромелиоративни 

съоръжения, сграда 

гр. Самоков   1 

1 900 кв.м. - 

хидромелиоративно 

съоръжение44,00 

кв.м 

Сграда - Тухлена 

зидария, 

стоманобетон 

1 200 000 BGN 

7 

ПИ с идентификатор 67653.15.300 с обща площ 

на ПИ 72 350 кв.м. - язовир Пампорово, 

находящ се в местността "Маляк Картъл", с 

трайно предназначение на територията: 

Язовир с 

хидромелиоративни 

съоръжения 

гр. Смолян   1     900 000 BGN 



 
 

 

територия заета от вода и водни обекти, с начин 

на трайно ползване: 

язовир.*Хидромелиоративни съоръжения – 

язовирна стена, преливник, основен изпускател, 

контролно измервателна система.                           

*на застраховане подлежат само 

хидромелиоративните съоръжения  

8 

ПИ с идентификатор 02676.178.1517, с обща 

площ на ПИ 33 669 кв.м. – язовир „Кринец”, 

находящ се в гр. Банско, обл. Благоевград. 

Хидромелиоративни съоръжения-язовирна 

стена, преливник, основен изпускател, 

контролно измервателна система; Сграда със 

застроена площ от 55 кв.м., находяща се в ПИ с 

идентификатор 02676.178.1517.1.                              

*на застраховане подлежат само 

хидромелиоративните съоръжения и 

сградите 

Язовир, 

хидромелиоративни 

съоръжения, сграда 

гр. Банско 1 1 55,00 кв.м. 
Сграда – масивна 

с тухлена зидария 
480 000 BGN 

9 

 ½ ид.ч. от поземлен имот с площ 378 кв.м., 

находящ се в гр. Видин, заедно с част от адм. 

Сграда, построена в същия имот, а именно 4 

самостоятелни помещения 

Офис/стая гр. Видин 1,2,3,4 4 378 кв.м 
 Монолитна, 

стоманобетон 
718 600 BGN 

10 

Част от административна сграда, находяща се в 

гр. Враца, а именно самостоятелни обекти с 

идентификатори 1 и 9 и с площи съответно 205 

и 22,5 кв.м. 

Офиси/стая гр. Враца 1 2 

·205 кв.м. 
 Монолитна, 

едроплощен 

кофраж 

147 780 BGN 

·22,5 кв.м. 

11 

Помпена станция „Кошарник” - имот с площ 

1522 кв.м. , заедно със сграда с площ 215 кв.м. и 

сграда с площ 37 кв.м., и съоръжения, гр. 

Монтана 

Помпена станция 

„Кошарник” и 2 сгради 
гр.Монтана 1  2 215 кв.м.  и 37 кв.м 

 Монолитна, 

стоманобетон 
182 590 BGN 

12 
Язовир „Клисурица” ПИ с идентификатор № 

Язовир, съоръжения гр. Монтана         1 800 000 BGN 



 
 

 

37304.303.1 с площ 233 689 кв.м. и ПИ с 

идентификатор № 37304.42.71 с площ 7 615 

кв.м. – преливник с бързоток и отводящ канал и 

земнонасипна яз.стена                                               

*на застраховане подлежат само 

хидромелиоративните съоръжения и 

сградите 

13 

3 самостоятелни обекта в адм. сграда, построена 

в имота, заедно с гараж с площ 20 кв.м. в  гр. 

Монтана, с площ 1348 кв.м. (заедно) 

 Офис/стая и гараж гр. Монтана 1,2, 
·3 обекта ·  

Гараж 
1348 кв.м - заедно 

 Монолитна, 

едроплощен 

кофраж 

624 660 BGN 

14 7 бр. самостоятелни обекта, находящи се в 

сграда в гр. Хасково, заедно с 4 гаража на 

същия адрес. 

Офис/стая и гараж гр. Хасково 1 
7 офис/стая 4 

гаража 
247,76 кв.м. - заедно 

 Монолитна, 

стоманобетон 
207 660 BGN 

 

15 

Част от административна сграда, находяща се в 

гр. Нова Загора, а именно 7 самостоятелни 

обекта. 

Офис/стая и гараж гр. Нова Загора 1 7 619,63 кв.м. - заедно 
 Монолитна, 

стоманобетон 
315 650 BGN 

16 
2 етажа от административна сграда, 4 гаража и 3 

гаражни клетки, находящи се в гр. Перник; 

Административна сграда; 

4 гаража и 3 гаражни 

клетки 

гр. Перник   

 2 етажа в 

админ.сграда; 4 

гаража; 3 

гаражни клетки 

578,50 кв.м. - заедно 
  Монолитна, 

стоманобетон 
325 210 BGN 

17 

Част от административна сграда, заедно със 

земята под сградата, находящи се в  гр. Плевен; 

Собственост на дружеството са следните 

самостоятелни обекти и идеални части, а 

именно: 
Офис/стая гр. Плевен 0,3,4,5,6,7 

31 

самостоятелни 

обекта 

625,64 кв.м. - заедно 
   Монолитна, 

стоманобетон 
569 920 BGN 

1.315 кв.м. ид.ч. от ПИ с идентификатор № 

56722.659.364.1 (т.1 от АДС 371) 

2. Самостоятелен обект с идентификатор 

№56722.659.364.1.9 - мецанин стая М1 и 



 
 

 

съответните ид.ч. 

3. Самостоятелен обект с идентификатор 

№56722.659.364.1.17 - представляващ стаи 

№31,32, 33 и съответните ид.ч. 

4. Самостоятелен обект с идентификатор 

№56722.659.364.1.20 и самостоятелен обект с 

идентификатор №56722.659.364.1.18- 

представляващи стаи №41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 

и 48 и съответните ид.ч. 

5. Самостоятелен обект с идентификатор 

№56722.659.364.1.21- представляващ стаи №51, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 и 59 

6. Самостоятелен обект с идентификатор 

№56722.659.364.1.24 - представляващ стая №65. 

7. Самостоятелен обект с идентификатор 

№56722.659.364.1.29- представляващ стаи №71, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 и 79 

18 

70,60% от 55,62% идеални части от имот в гр. 

Русе, с обща площ от 1342 кв.м. и част от 

построената в него административна сграда, а 

именно: 4 самостоятелни обекта в сграда  

Част от административна 

сграда  
гр. Русе -1,2,3,4  4 1282 кв.м. 

    Монолитна, 

стоманобетон 
551 780 BGN 

19 Земя и Административна сграда гр. Кюстендил Административна сграда гр. Кюстендил -1,1  2 449 кв. м. 

 Монолитна, 

едроплощен 

кофраж 

311 970 BGN 

20 Апартамент гр. Кюстендил Апартамент  гр. Кюстендил 1  1 48,10 кв. м. 

 Монолитна, 

едроплощен 

кофраж 

27 920 BGN 

21 Апартамент гр. Кюстендил Апартамент  гр. Кюстендил 1  1 80,13 кв. м.  Монолитна, 

едроплощен 

46 350 BGN 



 
 

 

кофраж 

22 

Помпена станция Струмско: Поземлен имот № 

04279.91.7 с площ 2001 кв.м., заедно със сграда 

с площ 82 кв.м., сграда с площ 29 кв.м., сграда с 

площ 49 кв.м., съоръжения, в гр. Благоевград 

Помпена станция 

Струмско, съоръжения и 3 

сгради   

в гр. Благоевград 1  3 
82 кв.м., 29 кв.м.,49 

кв.м. 

 Монолитна, 

стоманобетон 
115 040 BGN 

23 

Самостоятелен обект - офис с РЗП 367,54 кв.м. в 

сграда с идентификатор № 07079.610.113.1.64 

находящ се в гр. Бургас 

Офис/стая гр. Бургас 1 1 367,54 кв.м.  Монолитна 540 740 BGN 

24 

17 бр. (1 гараж и 16 бр. офиси) обекти от 

административна сграда,  находящи се в гр. 

Търговище, с обща площ 604,28 кв.м.  

Офис/стая и гараж гр. Търговище   
17 бр. (1 гараж и 

16 бр. офиси)  

604,28 кв.м. - обща 

площ 

 Монолитна, 

стоманобетон 
529 040 BGN 

25 

Поземлен имот, с площ 502 кв.м. заедно с 

построените в него 4 офиса, 2 апартамента и 2 

др., находящи се в сграда в гр. Гоце Делчев, със 

ЗП 344,15 кв.м. 

Офис/стая; Апартамент гр. Гоце Делчев   

4 офиса, 2 

апартамента и 2 

др. 

344,15 кв.м. 

 Монолитна, 

стоманобетон, 

тухлена зидария 

176 216 BGN 

26 

Недвижим имот: 820/901 ид. части от ПИ 

68789.17.69 с площ на целият имот от 613,00 

кв.м., заедно с изградените в имота 6 бр. обекти: 

5 бр. офиси с обща площ 360,21 кв.м. и гараж с 

площ 39,39 кв.м., находящи се в гр. Дупница 

Офис/стая и гараж гр. Дупница   
 5 бр. офиси и 1 

бр. гараж 

Общо офиси: 360,21 

кв.м  и  39,39 кв.м.- 

гараж 

 Монолитна, 

стоманобетон 
219 440 BGN 

27 

ПИ с площ 11 966 кв.м. с № 07106.1433.68, 

заедно с построените в имота 13 бр. 

промишлени сгради с РЗП 4 819 кв.м. /ид. от № 

07106.1433.68.1. 07106.1433.68.13. в гр. София. 

 Промишлени сгради  гр. София    13 бр. сгради 4 819 кв.м. 

 Масивна със 

стоманобетонов 

покрив; масивна с 

панели; 

монолитна, 

стоманобетон 

3 850 000 BGN 

28 
Адм. сграда град София, 68134.4340.269.1.5, 

район "Овча купел" кв. 231, парцел І.  
Етаж от админ. сграда Гр. София 3.дек  1 231 кв.м.  ЕПК 1 447 839 BGN 



 
 

 

29 

ПИ с идентификатор 07079.608.313. с площ от 1 

234 кв.м., находящ се в гр. Бургас, ведно с 

изградените в имота 23 самостоятелни обекта 

със ЗП 725,24 кв.м. /2 ап., 4 бр. гаражи и 17 бр. 

офиси и др. 

Админ. сграда гр. Бургас   

 23 

самостоятелни 

обекта /2 ап., 4 

бр. гаражи и 17 

бр. офиси и и 

др./ 

725,24 кв.м 
 Монолитна, 

стоманобетон 
1 280 030 BGN 

 

 

 

 


