
Приложение № 1 

 

Техническа спецификация 
 

1. Обособена позиция № 1. Задължителна застраховка „Гражданска 

отговорност на автомобилистите”. Предназначението на задължителната застраховка 

„Гражданска отговорност на автомобилистите“ е осигуряване на застрахователно 

покритие за събития, настъпили при използване на служебните МПС на „МБАЛ-

ШУМЕН” АД, при изпълнение на всички задачи, свързани с осигуряването на 

ежедневна дейност. Обектът на застраховане по задължителната 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 

моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското 

законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата. 

1.1. Застрахователното покритие по задължителна застраховка "Гражданска 

отговорност на автомобилистите” е съгласно чл. 493 от Кодекса за застраховането. 

1.2. Застрахователна сума (лимити на обезщетение) при настъпване на 

застрахователно събитие. Лимитите на отговорност по застраховка „Гражданска 

отговорност на автомобилистите“ следва да отговарят на определените в Кодекса за 

застраховането за МПС. 

 1.3. Обезщетението по задължителната застраховка "Гражданска отговорност на 

автомобилистите” се определя и изплаща от застрахователя съгласно разпоредбите на 

българското законодателство. 

1.4. Застрахователна премия - определя се по предложение на Застрахователя на 

база минималните застрахователни суми, определени в Кодекса за застраховането. 

1.5. Наличието на застрахователен договор за задължителна застраховка 

„Гражданска отговорност на автомобилистите“ да се удостоверява със застрахователна 

полица и знак, който се издава от Гаранционния фонд за всяко застраховано МПС. 

Избраният за изпълнител следва да снабди Възложителя със застрахователна полица и 

знак, издаден от Гаранционния фонд по чл. 487 от Кодекса за застраховането, а вторият 

е длъжен да постави знака на предното стъкло на автомобили от страната на водача по 

начин, който позволява добра видимост.  

1.6. Териториално покритие – застрахователната защита се предоставя съгласно 

чл. 480 от Кодекса за застраховането. Възложителят няма да дължи допълнително 

заплащане за издаване на сертификат „Зелена карта”, когато покритието се отнася за 

страните -  членки на Европейския съюз /ЕС/, Европейкото икономическо пространство 

/ЕИП/ и трети държави – страните извън  Европейския съюз, които са членки на 

Международното споразумение „Зелена карта”. 

1.7. Срок за издаване и действие на полиците. 

1.7.1. Полиците за застраховките „Гражданска отговорност на автомобилистите“ 

се сключват съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховането за срок от 12 

/дванадесет/ месеца. Полиците ще се сключват в рамките на срока на действие на 

договора за възлагане на обществената поръчка. Началната дата на застрахователното 

покритие по застраховките „Гражданска отговорност на автомобилистите” е 00:00 ч. на 

датата следваща тази, на която изтича действието на сключените към момента 

застраховки, посочени в Приложение № 3.   

1.7.2. По отношение на МПС, застраховани на основание „Опция за предоставяне 

на допълнителни услуги по застраховане от изпълнителя”, застраховките  се сключват с 



начало на застрахователно покритие датата на подписване на допълнително 

споразумение /Анекс/. 

1.8. Срок за изплащане на застрахователни обезщетения.  

Не по-дълъг от три месеца от предявяване на претенцията по реда на чл. 380 от 

Кодекса за застраховането пред застрахователя, сключил застраховката "Гражданска 

отговорност на автомобилистите” или пред неговия представител за уреждане на 

претенции. 

 

 

2. Обособена позиция № 2 Застраховка „Автокаско“ на служебни МПС на 

„МБАЛ-ШУМЕН” АД. 

2.1. Предназначението на застраховката е осигуряване на застрахователно 

покритие за събития, настъпили при използването на служебните МПС на „МБАЛ-

ШУМЕН” АД при и по повод изпълнение на всички задачи, свързани с осигуряването 

на ежедневна дейност. Застраховката „Каско” на МПС следва да покрива 

задължително пълната загуба или частичната щета на автомобилите собственост на 

„МБАЛ-ШУМЕН” АД, в резултат на настъпване определени в настоящата 

документация рискове. 

2.2. Територия на валидност - застрахователното покритие да е за застрахователни 

събития, настъпили на територията на Република България, държавите членки на 

Европейския съюз и държавите членки на Международно споразумение „Зелена карта”.  

2.3. Застрахователна сума – опредeлената от Възложителя стойност на всеки един 

от автомобилите посочени в настоящите указания. Застрахователната стойност на МПС 

за застраховка „Автокаско” е посочена от Възложителя, в Приложение № 4.  

2.4. Застрахователна премия - по предложение на участника. 

2.5. Покрити рискове. 

Застраховка „Автокаско“ покрива рискове, свързани с ползване и притежаване на  

застрахованите МПС и настъпили  спрямо същите имуществени щети. С предложената 

застраховка „Автокаско”, Застрахователят се задължава да обезщети застрахования за 

пълна загуба или частична щета на МПС и застраховката трябва да бъде с ниво на 

покритие на всички посочени по-долу рискове, а именно: 

2.5.1. Природни бедствия: 

2.5.1.1. пожар; 

2.5.1.2. буря (ураган); 

2.5.1.3. градушка; 

2.5.1.4. експлозия; 

2.5.1.5. гръм (мълния); 

2.5.1.6. свличане или срутване на земни пластове, съоръжения, както и от 

експлозия на такива съоръжения; 

2.5.1.7. земетресения; 

2.5.1.8. падане на ледени късове или снежни маси при резки метеорологични 

промени; 

2.5.1.9. случайно падане на клони, дървета и други предмети, вследствие на 

природни бедствия. 

2.5.2. Пълна загуба или частична щета на застрахованото служебно МПС от друго 

пътно превозно средство, човек, животно или предмет, докато служебното МПС е било 

паркирано. 

2.5.3. Умишлен палеж или взривяване на служебното МПС. 

2.5.4. Пожар, възникнал по време на движение или възникнал при включване и 

работа на двигателя при престой. 



2.5.5. Пожар, възникнал по време на престой на служебното МПС и неработещ 

двигател, вследствие на техническа неизправност и/или случайно събитие. 

2.5.6. Случайно падане на летателни апарати или други тела върху служебното 

МПС. 

2.5.7. Авария, произлязла от сблъскване на моторни превозни средства помежду 

им или с други подвижни и неподвижни предмети, от удар с хора и животни, от 

препятствия по пътното платно. 

2.5.8. Внезапно отваряне на капак или врата на служебното МПС по време на 

движение, ако това не е възникнало поради невнимание или небрежност на 

застрахования. 

2.5.9. Злоумишлени действия на трети лица – причинени повреди на служебното 

МПС от трети лица чрез механично въздействие (удар с твърд предмет, надраскване, 

умишлено преобръщане на служебното МПС), заливане с химически активни вещества 

(киселини, основи и др.), палеж, взривяване или друго въздействие върху 

застрахованото служебно МПС. 

2.5.10. Кражба на цяло служебно МПС. 

2.5.11. Грабеж на цяло служебно МПС. 

2.6. Застрахователно обезщетение. Срещу платената застрахователна премия по 

застраховка “Автокаско на МПС”  застрахователят се задължава при настъпване на 

застрахователно събитие да извърши следното: 

2.6.1. Покриване на разходи за престой на увреденото служебно МПС на паркинг 

до 15 (петнадесет) дни.  

2.6.2. Покриване на всички разумно направени разноски за спасяване, 

ограничение и/или намаляване на щетата на застрахованото служебно МПС. 

2.6.3. Възстановяване на щети по МПС както следва: 

- в официален сервиз за съответната марка МПС, за всички МПС с дата на първа 

регистрация до 5 /пет/ години от датата на сключване на договора, след издаване на 

възлагателно писмо от застрахователя. Разплащането за ремонта се урежда между 

автосервиза и Застрахователя. 

- в посочен от възложителя доверен сервиз на застрахователя, за всички МПС с 

дата на първа регистрация над 5 /пет/ години от датата на сключване на договора, след 

издаване на възлагателно писмо от застрахователя. Разплащането за ремонта се урежда 

между автосервиза и Застрахователя. 

- в случай, че дадено МПС не може да бъде възстановено, застрахователят 

изплаща застрахователно обезщетение равно на застрахователната сума посочена в 

полицата /след приспадане на платените щети/. Застрахователното обезщетение е 100 

(сто) процента от застрахователната сума на служебното МПС при условие, че не са 

изплатени и не предстои да бъдат изплащани обезщетения по предходните 

застрахователни събития. Когато за увреденото служебно МПС са изплащани или 

дължими обезщетения за щети, обезщетение за тотална щета се намалява със 

стойността, на изплатените или дължими застрахователни обезщетения за увреденото 

МПС.  

2.6.4. При кражба или грабеж на МПС, следва да се изплати обезщетение в размер 

100 % от застрахователната сума. 

2.6.5. Заплащане на разходи за репатриране на увреденото служебно МПС 

вследствие на застрахователно събитие на територията на Република България до 

местодомуването му или до най-близкия сервиз, в случай че застрахованото МПС не 

може да се придвижи на собствен ход.   

2.7. Други условия за застраховка „Автокаско“: 



2.7.1. Застраховката да е валидна при или по повод използването на служебните 

МПС на „МБАЛ-ШУМЕН” АД за изпълнение на всички задачи, свързани с 

осигуряването на ежедневната дейност. 

2.7.2. Застраховката да не допуска прилагане на франшиз и дозастраховане след 

изплащане на обезщетение, независимо от размера на изплатените обезщетения. 

2.7.3. Застрахователят да не предявява изисквания за наличие на алармени 

системи на служебните МПС. 

2.7.4. Да не се прилагат ограничения в броя на възникналите застрахователни 

събития през периода на застраховката за всяко МПС, независимо от характера на 

събитието. 

2.7.5. За всички частични щети да се възстановяват щетите без прилагане на 

овехтяване и самоучастие. 

2.7.6. При настъпило застрахователно събитие, да се представи на възложителя 

списък с доверени сервизи, в които може да бъде отстранена настъпилата щета. 

2.7.7. Застрахователят да извърши всички необходими действия /оглед, 

фотографиране и др./ за целите на изпълнението на договора /сключване на полици; 

определяне на щети и други/, за застраховане на всеки отделен автомобил по 

местонахождение на МПС, съгласно Приложение № 4. Възложителят може да поиска 

огледите за определяне на щетите да се извършат на посочено от него място – паркинг, 

гараж или на мястото, където е нанесена щетата. Всички огледи се извършват в 

присъствие на представител на Възложителя, който подписва документа за извършен 

оглед за определяне на щетата. 

2.7.8. Да не се изисква дозастраховане на МПС по приложения опис във връзка с 

предишни застрахователни събития за застрахования период.  

2.8. Срок за издаване и действие на полиците.  

2.8.1. Застраховките „Автокаско“ се сключват  в рамките на срока на действие на 

договора за възлагане на обществената поръчка. Полиците за застраховките 

„Автокаско“ се сключват за срок от 12 /дванадесет/ месеца. Началната дата на 

застрахователното покритие по застраховките „Автокаско” е 00:00 ч. на датата 

следваща тази, на която изтича действието на сключените към момента застраховки, 

посочени в Приложение № 4.   

2.8.2. По отношение МПС, застраховани на основание „Опция за предоставяне на 

допълнителни услуги по застраховане от изпълнителя”, застраховките  се сключват с 

начало на застрахователно покритие датата на подписване на допълнително 

споразумение/Анекс/. 

2.9. Срок за изплащане на застрахователни обезщетения.  

2.9.1. За Застраховката „Автокаско“, застрахователните обезщетения ще се 

изплащат в срок  предложен от Застрахователя, считано от датата на постъпването на 

всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по 

основание и размер, като предложеният срок не може да бъде по-дълъг от 15 

(петнадесет) работни дни.  

 

3. Общи условия валидни за всички видове застраховки предмет на 

поръчката. 
3.1. Място на изпълнение на поръчката и предаване на полиците:  

Предоставянето на услугата се извършва на територията на Република България. 

Предаването на застрахователните полици (Сертификати или добавъци) се извършва в 

работното време на „МБАЛ-ШУМЕН” АД на адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ 

№ 63, на определено от възложителя длъжностно лице, след предварително уговорен за 



това час или на друго посочено от възложителя място на територия на Република 

България. 

3.2. Възложителят си запазва правото да не сключи договори за застраховка 

„Гражданска отговорност на автомобилистите” и „Автокаско“ за всички МПС 

включени в Приложение № 3 и Приложение № 4. 

3.3. При противоречие между Общите условия на участника и изискванията на 

възложителя, приложими са изискванията на възложителя, съгласно Техническата 

спецификация. 

3.4. Полиците за застраховките, предмет на настоящата обществена поръчка, се 

издават за всеки автомобил по отделно.  

3.5. При издаването на полиците за застраховка „Автокаско“, застрахователят 

следва да включи клауза в същите, че между страните по полицата са приложими 

всички условия по сключения между тях договор за възлагане на обществена поръчка, 

в изпълнение на който се издават полиците.  

3.6. Срок на валидност на офертата -  60 календарни дни, считано от крайния срок 

за подаване на офертите. 

3.7. Застраховката ще се сключи на база Списък на МПС, за които ще се сключи 

застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и застраховка „Автокаско” 

/актуален списък ще бъде предоставен непосредствено преди сключване на 

застраховката/. При настъпили промени възложителят ще подава справка, а 

изпълнителят се задължава да отрази промяната с анекс към застрахователния договор, 

като запази предложените при сключване на застраховката тарифни числа, на 

пропорционална база за остатъка от периода на застраховката. В края на срока на 

застраховката ще се прави изравняване на застрахователната премия. 

3.8. Заплащането на застрахователната премия ще се извърши в български лева, 

безкасово по посочена от застрахователя  банкова сметка в страната, след представяне 

на надлежно оформена фактура оригинал. 

 

Неразделна част от Техническата спецификация са Приложение № 3 и 

Приложение № 4. 

 

Приложение № 3 

Списък на МПС на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, подлежащи на задължителна застраховка 

"Гражданска отговорност на автомобилистите” 
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Дата на падеж на 

действаща 

застраховка 

„Гражданска 

отговорност на 

автомобилистите” 

1 Фолксфаген, Каравел 1995 бензин лек 7+1 81 2461 04.12.2019 г. 

2 Фолксфаген, Пасат  2001 дизел лек 4+1 101 1896 29.12.2019 г. 

3 Ситроен, Джъмпер 2008 дизел специален 4+1 116 2999 31.12.2019 г. 

4 Фолксфаген, LT 35 1997 дизел лек 8+1 75 2461 31.12.2019 г. 

5 Хюндай, I 30 2008 бензин лек 4+1 80 1398 08.02.2020 г. 

6 Дачия, Логан 2015 бензин/газ лек 4+1 55 1149 13.04.2020 г. 

7 Мерцедес, Sprinter 313 CDI 2001 дизел специален  3+1 95 2148 13.04.2020 г. 

8 Ауди, А6 2002 бензин лек 4+1 120 2400 16.04.2020 г. 

9 БМВ, Х3 2004 дизел лек 4+1 204 2993 18.04.2020 г. 

 



Приложение № 4 

Списък на МПС, за които ще се сключи застраховка „Автокаско” 
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1 Фолксваген, Пасат 2001 дизел 101 1896 22.12.2019 г. 

2 Дачия, Логан 2015 бензин/газ 75 1149 13.04.2020 г. 

3 Мерцедес, Sprinter 313 CDI 2001 дизел 129 2148 16.04.2020 г. 

4 БМВ, X3 2004 дизел 204 2993 19.04.2020 г. 

5  Хюндай, I 30  2008 бензин 80 1398 08.02.2020 г. 


