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Изх. № 2986/20.06.2019 г. 

 

ПОКАНА 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

Относно: Пазарни консултации по чл. 44 от Закона за обществените поръчки във връзка с 

определяне на прогнозната стойност по обществена поръчка с предмет: „Застраховки 

„КАСКО”, „Злополука на местата”, “Гражданска отговорност на автомобилистите” за 

МПС, собственост на община Белоградчик, Застраховка на имущество , Групова 

застраховка, групова застраховка „Злополука“, Застраховка „Живот” на работници и 

служители от Община Белоградчик  
 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ  И ГОСПОДА, 

 

Във връзка  с чл. 21, ал. 2 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена 

поръча за застрахователните услуги за застраховка на автомобили, собственост на община 

Белоградчик,  застраховка на имущество, както и застраховка на работници и служители от 

община Белоградчик за срок от 1 (една) година,  на основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП, Ви 

каним да вземете участие в настоящите пазарни консултации като предоставите 

индикативни ценови предложения по Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 

3, Приложение № 4 и Приложение № 5 в съответствие с условията и изискванията, 

подробно описани в Техническата спецификация, приложение към настоящата покана. 

Крайният срок за подаване на индикативни ценови предложения е до 17:00 часа на  

28.06.2019 г. като същите следва да бъдат изпращани на адрес гр. Белоградчик, ул. „Княз 

Борис I” № 6. 

С оглед на спазването на изискванията на българското законодателство в областта на 

обществените поръчки и в съответствие с принципите за публичност, прозрачност, 

равнопоставеност, недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, с подаване на 

индикативното ценово предложение, всеки от участниците в пазарните консултации се 

съгласява, че предложението, както и всяка друга информация, предоставена от него ще 

бъдат публично достъпни на интернет страницата на община Белоградчик, като резултат от 

проведени пазарни консултации. 

Настоящата покана за представяне на индикативни ценови предложения не представлява 

обществена поръчка по смисъла на ЗОП. Пазарната консултация се извършва с цел 

осигуряване публичност и прозрачност на процеса по определяне на прогнозната стойност 

за възлагане на обществената поръчка. 

Предоставените от участниците индикативни ценови предложения нямат обвързващ 

характер в случай на откриване и провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП. 

 

Приложения: 

1. Техническа спецификация; 

2. Приложение № 1 – образец на индикативно ценово предложение за застраховка 

„Гражданска отговорност”, "Каско" и "Злополука на местата"; 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Приложение № 2 – образец на индикативно ценово предложение за застраховка на 

застроени имоти, публична общинска собственост; 

4. Приложение № 3 – образец на индикативно предложение за застраховка на  

реконструирани и/или придобити сгради, машини и съоръжения; 

5. Приложение № 4 – образец на индикативно ценово предложение на застраховка 

„Живот” на служител на община Белоградчик; 

6. Приложение № 5 – образец на индикативно ценово предложение на групова 

застраховка „Живот”. 

 

 

 

 

     (ПП) 

инж. Борис Николов 

Кмет на община Белоградчик 

 

(Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 

от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 


