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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

за участие в Пазарни консултации по чл. 44 от Закона за обществените поръчки във връзка с 

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

„КАСКО”, „Злополука” на пътниците, “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 
 

 

1. Застраховка „Каско“ на автомобилите, собственост на Община Белоградчик – по 

(Приложение № 1) 

1.1. Покрити рискове - пълна загуба или частична загуба на 4 броя МПС – пожар, 

вкл.последиците от гасенето на пожара, експлозия, удар от мълния, наводнения, свличания 

или срутвания на земни пластове, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия, 

измокряния в резултат на авария на "ВиК", удар на ППС, злоумишлени действия на 3-ти 

лица (вандализъм)училищни автобуси, собственост на Община Белоградчик, в резултат на: 

- земетресение, пожар, включително последиците от гасенето му, мълния, експлозия, буря, 

ураган, наводнение, свличане и срутване на земни пластове, пороен дъжд, градушка, 

увреждане от тежест при натрупване на сняг и лед, спукване на водопроводни, 

канализационни, газопроводни и паропроводни инсталации, удар от летателен апарат или 

от предмет, паднал от него, или от падащи дървета или клони; 

- сблъскване или удар от МПС и/или други физически тела, в това число и пътно-

транспортни произшествия, съгласно Закона за движение по пътищата; 

- противозаконно отнемане; 

- злоумишлени действия на трети лица (вандализъм); 

- кражба; 

- грабеж. 

1.2. Териториална валидност - застрахователната защита на територията на Република 

България с възможност за разширено териториално покритие. 

1.3. Срок на застраховката - застраховките се сключват за срок от 1 (една) година.  

1.4. Застрахователна сума и лимит на отговорност - застрахователната сума, която е и 

лимит на отговорност на Застрахователя към датата на настъпване на застрахователното 

събитие, е застрахователната сума на МПС съгласно Приложение № 1 към настоящата 

документация 

1.5. Застрахователна премия – посочва се в лева за всяко МПС по Приложение № 1. 

1.6. Оценка на щетите и изплащане на обезщетения: 

1.6.1. При частични щети дължимите обезщетения се определят съгласно проекта на 

договор. 

1.6.2. При тотална щета, кражба, противозаконно отнемане или грабеж на цяло МПС, 

дължимите обезщетения са в размер на застрахователната сума на МПС. 

2. Застраховка „Злополука“ на пътниците в превозните средства - за 4 бр. МПС-та 

 

 

 

 

 



 

 

2.1. Покрития – застраховката покрива събития, свързани с живота, здравето или телесната 

цялост, настъпили вследствие на злополука, като застрахователното покритие се простира 

върху всички места в МПС на Община Белоградчик, записани в регистрационния талон, 

включително и мястото на водача, и е в сила от момента на качване в МПС до момента на 

слизане от същото. 

2.1.1. Покрити рискове – обезщетения за лицата, намиращи се в МПС на Община 

Белоградчик, за телесни увреждания, трайна загуба на работоспособност вследствие на 

злополука и смърт. 

2.2. Териториална валидност - застрахователната защита на територията на Република 

България с възможност за разширено териториално покритие. 

2.3. Срок на застраховката – застраховките се сключват за срок от 1 (една) година.  

2.4. Застрахователна сума и лимити на обезщетение - застрахователната сума е 50 001,00 

лева за едно място в МПС, като лимита на отговорност за смърт е 100 % от 

застрахователната сума, а за останалите застрахователни събития е % от застрахователната 

сума, определен от Застрахователя в скала в офертата му. 

2.5. Застрахователна премия – посочва се в лева за всяко МПС по Приложение № 1; 

2.6. Оценка на щетите и изплащане на обезщетения 

2.6.1. Процентът на трайна загуба на работоспособност се определя от компетентния орган, 

съгласно действащото българско законодателство. 

2.6.2. Застрахователната сума се изплаща на увреденото лице, а при смърт – на законните 

му наследници. 

3. Застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” за автомобилите, 

собственост на Община Белоградчик 

Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” на Община Белоградчик, 

съгласно чл. 259 от Кодекса за застраховането, като собственик и ползвател на МПС за 

задължителните лимити на отговорност съгласно чл. 266 от Кодекса за застраховането за 

превозни средства по списък, приложение към настоящата документация при следните 

условия: 

3.1.Застрахователно покритие - застраховка “Гражданска отговорност на 

автомобилистите” е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически 

лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с 

притежаването и/или използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно 

българското законодателство или законодателството на другa държавa членкa, или трета 

държава, чието национално бюро на застрахователите е страна по Многостранното 

споразумение Международното споразумение „Зелена карта”, в която е настъпила вредата.  

3.2. Изключения - съгласно посочените в чл. 268 от Кодекса за застраховането. 

3.3. Срок на застраховката - застраховките се сключват за срок от 1 (една) година; 

3.4. Застрахователно покритие – утвърдените с действащите към датата на сключване на 

застрахователния договор (застрахователна полица) нормативни актове минимални 

задължителни лимити на застрахователни суми за възстановяване на вреди, причинени на 

трети лица, свързани с притежаването и/или използването на МПС за: 

 - неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт 

за всяко събитие при едно пострадало лице; 

 - неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт 

за всяко събитие при две или повече пострадали лица; 

 - имуществени вреди за всяко събитие. 

3.5. Застрахователна премия – посочва се в лева за всяко МПС по Приложение № 1; 

3.6. Оценка на щетите и изплащане на обезщетения 

3.6.1. Застрахователното обезщетение е в размер на действително претърпените и доказани 

по размер вреди до уговорените в застрахователната полица застрахователни суми. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.6.2. Размерът на обезщетението се определя след извършване на оглед на увреденото 

имущество. Огледът се извършва от комисия, състояща се от представители на 

Застрахователя и Застрахования. 

3.6.3. Обезщетението за имуществени вреди не може да надвишава действителната 

стойност на увреденото имущество към деня на настъпване на застрахователното събитие. 

3.6.4. При смърт или при телесни увреждания на трети лица обезщетението се определя от 

застрахователна експертна комисия към Застрахователя на виновния водач или по съдебен 

ред при условията на Наредба № 24 от 08.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 

249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и методиката за уреждане на претенции за 

обезщетение на вреди причинени на моторни превозни средства. 

 

4. Застроени имоти, публична общинска собственост предоставени за стопанисване и 

управление на община Белоградчик или придобити от него, с прилежащите им 

машини и съоръжения,  подлежащи на задължително застраховане, съгласно чл.9, ал.1 

от Закона за общинската собственост и реконструирани и/или придобити сгради, 

машини и съоръжения  

 

4.1. Покрити рискове за имотите по Приложение № 2: 

Застрахователят трябва да осигури недвижимото имущество на Община Белоградчик, 

публична общинска собственост от следните събития: земетресение, пожар, вкл. 

последиците от гасенето му (вкл. пожар причинен от служители и работници на 

застрахования поради нарушение на стандартите и изискванията на компетентните органи), 

умишлен пожар, мълния, експлозия, буря, ураган, наводнение, свличане и срутване на 

земни пластове, пороен дъжд, градушка, увреждане от тежест при натрупване на сняг и лед, 

спукване на водопроводни, канализационни, газопроводни, отоплителни и климатични 

инсталации, внезапно изтичане на спринклерни инсталации, удар от летателен апарат или 

от предмет, паднал от него или от падащи дървета или клони, удар от превозно средство, 

чупене на стъкла, злоумишлени действия на трети лица (вандализъм), допълнителни 

разходи за отстраняване последици от настъпили застрахователни събития. 

Застраховката трябва да покрива и гражданската отговорност към трети лица за щети, 

причинени от пожар, експлозия, неизправности в електрическата инсталация, наводнение, 

буря, спукване или изтичане на тръби на застрахованите имоти. 

Не се допуска самоучастие срещу рисковете „природни бедствия” и „земетресение” 

4.2. Покритите рискове за имотите по Приложение № 3 са посочени за всеки един от 

имотите в Приложение № 3; 

4.3. Срок на застраховката – застраховките се сключват за срок от 1 (една) година; 

4.4. Застрахователна сума и лимит на отговорност – застрахователната сума, която е и 

лимит на отговорност на Застрахователя към датата на настъпване на застрахователното 

събитие.  

4.5. Застрахователна премия – посочва се в лева за всеки имот от Приложение № 3. 

4.6. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения – застрахователните 

обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 5 (пет) дни 

след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи 

претенцията по основание и размер. 

 

5. Застраховка „Живот” на работници и служители  - по Приложение № 4 -  застраховка 

на 1 длъжностно лице по смисъла на чл.223 от ЗУТ в трудови правоотношения с община 

Белоградчик  

Покрити рискове – смърт от заболяване или злополука; трайна  загуба  на  

работоспособност  от  Злополука; Временна загуба на работоспособност при злополука  

 

 

 

 

 

 



 

 

Срок на застраховката – застраховките се сключват за срок от 1 (една) година. 

Застрахователна сума – максималната застрахователна сума за едно лице е 5 000,00 лева. 

Застрахователна премия - посочва се в лева за лицето по Приложение № 4. 

 

6. Групова застраховка  „Злополука“- Приложение № 5 

По групова застраховка  „Злополука” се застраховат група физически лица, които полагат 

обществено полезен труд , подлежащи на задължително застраховане, съгласно Наредба за 

задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука”, 

обнародвана в бр. 15 от 17.02.2006 г. Застраховката се сключва по приложен списък, който 

се предоставя на застрахователя непосредствено  преди датата на сключването. 

Покрити рискове - Смърт на застрахованото лице в резултат на трудова злополука; Трайно 

намалена работоспособност в резултат на трудова злополука; Временна 

неработоспособност в резултат на трудова злополука 

Застрахователна сума– максималната застрахователна сума е 1 000,00 лева. 

Начин на плащане – разсрочено на вноски по реда и условията на застрахователната 

полица. 

Застрахователна премия - посочва се в лева за лицето по Приложение № 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


