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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
Министърът на здравеопазването, на основание Решение №РД-11-353/25.10.2016 г. за 
откриване на процедурата, в качеството му на Възложител, отправя покана към всички 
заинтересовани лица за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез 
провеждане на открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за застраховане 
имуществото на Министерството на здравеопазването и персонала на ЦСМП“. 
На основание чл. 32, ал. 1, от Закона за обществените поръчки (ЗОП), от датата на 
публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани 
лица се предоставя неограничен пълен безплатен и пряк достъп по електронен път до 
документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на 
Министерството на здравеопазването (посочен и в обявлението за откриване на 
процедурата): http://www.mh.government.bg/bg/ Рубрика „Профил на купувача”, а 
именно: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-
zop/protseduri-po-reda-na-zop/izbor-na-izplnitel-za-zastrahovane-imushestvoto-17/ 
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, 
образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.  
Предложенията на участниците ще се приемат на адреса на Министерството на 
здравеопазването: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, всеки работен ден от 09:00 ч. до 
17:30 ч. до датата, посочена в раздел ІV.2.2. „Срок за получаване на оферти или на 
искания за участие” от обявлението за поръчка. 
Предложенията ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще 
започне своята работа в деня и часа, посочени в раздел ІV.2.7. „Условия за отваряне на 
офертите” от обявлението за поръчка, в сградата на Министерството на 
здравеопазването, на адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5. 
Отварянето на предложенията е публично и на него могат да присъстват участниците 
в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване. 
Председателят на назначената от Възложителя комисия ще обяви датата, часа и 
мястото на отваряне на ценовите предложения на участниците предварително, при 
съблюдаване изискванията на Закона за обществените поръчки, вкл. чрез обявяване на 
посочения в настоящата документация интернет адрес на Министерство на 
здравеопазването: http://www.mh.government.bg/bg/ Рубрика „Профил на купувача”, а 
именно: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-
zop/protseduri-po-reda-na-zop/izbor-na-izplnitel-za-zastrahovane-imushestvoto-17/  
За резултатите от оценяването на офертите участниците се уведомяват съгласно ЗОП. 
Решенията на възложителя във връзка с процедурата са писмени и се изпращат на 
участниците в нормативно установения срок.  
Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и 
при условията на чл.112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на 
договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в 
съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП. 
За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към:  
Евелина Василкова, държавен експерт в дирекция „НРОПЗ“, тел.:02/9301466 
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ЧАСТ  ІІ 
ГЛАВА І: ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 
Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: „Избор на изпълнител за 

застраховане имуществото на Министерството на здравеопазването и 
персонала на ЦСМП“. 

 

2. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПРЕДМЕТ НА ВЪЗЛАГАНЕ 
Целта на обществената поръчка е предоставяне на застрахователни услуги 

свързани със сключване на застраховки, чрез предоставяне на застрахователна 
закрила върху имуществени и неимуществени интереси на Възложителя, чрез поемане 
на риск от настъпване на застрахователни събития, съгласно условията на настоящата 
документация.  

Код по CPV: 66510000 

3. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 
Настоящата обществена включва 4 /четири/ обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция №1: Сключване на застраховка „Гражданска отговорност на 
автомобилистите“; 
Обособена позиция №2: Сключване на застраховка „Автокаско“ и „Злополука на 
местата/лицата в МПС“; 
Обособена позиция №3: Сключване на застраховка „Злополука на екипите на 
ЦСМП"; 
Обособена позиция №4: Сключване на застраховка „Пожар и природни бедствия“:  

 

Участниците могат да подават оферти за една, за няколко или всички 
обособени позиции. 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
Министерството на здравеопазването е юридическо лице и има право на 

собственост и самостоятелен бюджет. Орган на изпълнителната власт в 
министерството е министърът. Министърът на здравеопазването е възложител по 
смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 4 от ЗОП.  

5. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 1, чл. 19, ал. 1, във връзка със стойностните 
прагове по чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“, чл. 73 и следващите от Закона за обществените 
поръчки.  

6. СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА 
ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 
  Прогнозната стойност на обществената поръчка, предмет на настоящата 
процедура е до 1 915216.00 лв., с включен 2% данък върху застрахователните премии, 
разпределени по обособени позиции, както следва:  
Обособена позиция №1: Сключване на застраховка „Гражданска отговорност на 
автомобилистите“ - 335700.00 лв; 
Обособена позиция №2: Сключване на застраховка „Автокаско“ и „Злополука на 
местата/лицата в МПС“ - 1 349030.00 лв., разпределени, както следва: 
Застраховка „Автокаско“ - 1 288800.00 лв.; 
Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС“ - 60 230.00 лв.; 
Обособена позиция №3: Сключване на застраховка „Злополука на екипите на 
ЦСМП" - 25000.00 лв.; 
Обособена позиция №4: Сключване на застраховка „Пожар и природни бедствия“  
205486.00 лв. 



7. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1 (една) година, считано от 
датата на сключване на договорите, за отделните обособени позиции. 
Срока на застраховката по обособена позиция №1: застраховката се сключва за срок 
от 1 /една/ година, и започва да тече от 0.00 часа на деня (съответните дати), следващ 
деня, до който е валидна действащата полица, съгласно (Приложение № №1а, 1б, 1в и 
1г) към документацията на обществената поръчка; 
Срока на застраховката по обособена позиция №2: застраховката се сключва за срок 
от 1 /една/ година, и започва да тече от 0.00 часа на деня (съответните дати), следващ 
деня, до който е валидна действащата полица, съгласно (Приложение №1а, 1б, 1в и 1 г) 
към документацията на обществената поръчка; 
Заб. За застраховките, които към датата на сключване на договора вече са изтекли, 
застрахователните полици влизат в сила от датата на сключване на застрахователния 
договор или от друга дата, посочена от Възложителя. 
 

8. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:  
Обособена позиция №1: застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ да 
покрива застрахователни събития, настъпили на територията на Р България; 
Обособена позиция №2: застраховка „Автокаско“ и „Злополука на местата/лицата в 
МПС“ да покрива застрахователни събития, настъпили на територията на Р България“; 
Обособена позиция №3: застраховка „Злополука на екипите на ЦСМП" да покрива 
застрахователни събития, настъпили на територията на Р България“; 
Обособена позиция №4: застраховка „Пожар и природни бедствия“ – 
местоположението на недвижимите имоти, ДМА и имущество, подлежащи на 
застраховане, съгласно (Приложение №№1д, 1е, 1ж, 1з, 1и, 1к); 
 

9. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА - УСЛОВИЯ, РАЗМЕР И 
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 
Гаранция за изпълнение на договора 
9.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора 
за изпълнение на обществената поръчка.  
9.1.2. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:  
9.1.2.1. парична сума; 
9.1.2.2. банкова гаранция; 
9.1.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 
на изпълнителя.  
9.1.3. Гаранцията по т. 9.1.2.1. и т. 9.1.2.2. може да се предостави от името на 
изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.  
9.1.4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 
изпълнение.  
9.1.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки 
от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно 
вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 
9.1.6. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са 
указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и 
Изпълнителя. 
9.1.7. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума 
се внася по сметката на Възложителя (Министерство на здравеопазването): 
БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ  
Банков код (BIC): BNBG BGSD; 
Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01  
 
 
 



9.1.8. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, 
тогава тя трябва да бъде безусловна, неотменима със срок на валидност най-малко 30 
/тридесет/ дни след изтичане срока на договора и изискуема при първо писмено 
поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение 
по договора за възлагане на обществената поръчка.  
9.1.9. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да е под формата на 
застраховка, тя трябва да обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя, със срок на валидност най-малко 30 /тридесет/ дни след изтичане срока 
на договора. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по 
тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя по 
настоящия договор и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на 
изпълнителя по друг договор. 
9.1.10. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 
периода, през който средствата законно са престояли при него. 
Условия и начин на плащане 
 Плащането на начислената застрахователна премия се извършва в български 
лева по банков път чрез платежно нареждане, по сметка посочена от застрахователя за 
всеки конкретен договор, както следва:  
за Обособена позиция №1: за застраховка „Гражданска отговорност на 
автомобилистите“ - еднократно;  
за Обособена позиция №2:  
за застраховка „Автокаско“ на шест равни вноски през два месеца;  
за застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС“ - еднократно; 
за Обособена позиция №3: за застраховка „Злополука на екипите на ЦСМП" - 
еднократно;  
за Обособена позиция №4: за застраховка „Пожар и природни бедствия“ - еднократно.  
 Всички плащания на първи вноски /респ. еднократни премии/ се извършват в 
срок до 10 /десет/ дни след подписване на застрахователните полици и представяне на 
разходооправдателен документ за размера на дължимата премия. 
Начин на образуване на предлаганата цена 
За изпълнение на поръчката участниците посочват индивидуални застрахователни 
премии в таблиците, съдържащи се в приложенията към Образеца на ценовото 
предложение за съответната обособена позиция, за която същите подават оферта 
(Приложение №….), както и обща застрахователна премия по видове застраховки, 
включени в обхвата на обособената позиция, за която подават оферта.  
Общата застрахователна премия, с включен 2 % данък върху застрахователните премии, 
посочена от участника в приложението, съдържащо индивидуалните застрахователни 
премии за съответната обособена позиция, трябва да съответства на общата 
застрахователна премия, с включен 2% данък върху застрахователните премии, посочена 
в ценовото предложение на участника за същата обособена позиция.  
Цените следва да бъдат посочени в български лева, със закръгление до втория знак след 
десетичната запетая, с включен 2 % данък върху застрахователните премии.  
В общата застрахователна премия за всяка обособена позиция трябва да са включени 
всички разходи по изпълнението на поръчката.  
Предложената застрахователна премия трябва да включва и всички допълнителни 
разходи за сключване на застраховките (за позициите, за които е приложимо), като 
маркировка и друго изисквано от застрахователя.  
 
 
 
 
 
 



ГЛАВА IІ: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  
 

Предмет на поръчката 
Предмет на обществената поръчка: Застраховане на имуществото на МЗ и 
персонала на ЦСМП“, разделен на следните обособени позиции: 
Обособена позиция №1: Сключване на застраховка „Гражданска отговорност на 
автомобилистите“ 
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите, валидна за територията на Р 
България, включваща следните обекти подлежащи на застраховане: 

№1 Обект на застраховане 

1.1 - 14 бр. автомобили в Централно управление на Министерство на 

здравеопазването; 

/Приложение №1а/ 

1.2 - 698 бр. оборудвани санитарни автомобили на Министерство на 

здравеопазването, предоставени за стопанисване и управление  на 

Центровете за спешна медицинска помощ /ЦСМП/; 

- 32 бр. автомобили на Министерство на здравеопазването 

предоставени за стопанисване и управление на Центровете по 

трансфузионна хематология /НЦТХ и РЦТХ/; 

/Приложение №1б/  

1.3 - 56 бр. автомобили, собственост на Министерство на 

здравеопазването, Програма „Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН"; 

/Приложение №1в/ 

1.4 - 35 бр. автомобили, собственост на Министерство на 

здравеопазването, Програма „Подобряване на устойчивостта на 
Националната програма по туберкулоза" (ПУНПТ),  

/Приложение №1в/ 

1.5 - 21 бр. автомобили /мобилни кабинета и ремаркета към тях/, 

собственост на МЗ, извършващи дейност по Плана за действие към 

Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, 

принадлежащи към етнически малцинства; 

/Приложение №1г/ 
 

Обособена позиция №2: Сключване на застраховка „Автокаско“ и „Злополука на 
местата/лицата в МПС“ 
Застраховка „Автокаско“, валидна за територията на Р България, включваща 
следните обекти подлежащи на застраховане: 

№2.1 Обект на застраховане 

2.1.1 - 13 бр. автомобили в Централно управление на Министерство на 

здравеопазването;  

/Приложение №1а/ 

2.1.2. - 683 бр. оборудвани санитарни автомобили на Министерство на 

здравеопазването, предоставени за стопанисване и управление  на 

Центровете за спешна медицинска помощ /ЦСМП/; 

- 32 бр. автомобили на Министерство на здравеопазването 

предоставени за стопанисване и управление на Центровете по 

трансфузионна хематология /НЦТХ и РЦТХ/,  
/Приложение №1б/ 

2.1.3. - 56 бр. автомобили, собственост на Министерство на 

здравеопазването, Програма „Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН";  

/Приложение №1в/ 

 



2.1.4 - 35 бр. автомобили, собственост на Министерство на 

здравеопазването, Програма „Подобряване на устойчивостта на 

Националната програма по туберкулоза" (ПУНПТ);  

/Приложение №1в/ 

2.1.5 - 21 бр. автомобили /мобилни кабинета и ремаркета към тях/, 

собственост на МЗ, извършващи дейност по Плана за действие към 

Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, 

принадлежащи към етнически малцинства; 

/Приложение №1г/ 

Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС“, валидна за територията на Р 

България, включваща следните обекти, подлежащи на застраховане: 

№2.2. Обект на застраховане 

2.2.1. - 73 броя места/лица в МПС на Централно управление на 

Министерство на здравеопазването  

/Приложение №1а/ 

2.2.2. - 2049 места/лица в МПС на Министерство на здравеопазването, 
предоставени за ползване на Центровете за спешна медицинска 

помощ /ЦСМП/; 

- 96 места/лица в МПС на Министерство на здравеопазването, 

предоставени за ползване на Центровете по трансфузионна 

хематология /НЦТХ и РЦТХ/; 

/Приложение №1б/ 
2.2.3 - 262 бр. местата/лицата в МПС, собственост на Министерство на 

здравеопазването, Програма „Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН;  

/Приложение №1в/ 

2.2.4. - 174 бр. местата/лицата в МПС, собственост на Министерство на 

здравеопазването, Програма „Подобряване на устойчивостта на 

Националната програма по туберкулоза" (ПУНПТ); 

/Приложение №1в/ 
2.2.5 - 61 бр. места /лица в МПС, собственост на МЗ, извършващи дейност 

по Плана за действие към Здравната стратегия за лица в 
неравностойно положение, принадлежащи към етнически 

малцинства; 

/Приложение №1г/ 

Обособена позиция №3: Сключване на застраховка „Злополука на екипите на 

ЦСМП" 

№.3 Обект на застраховане 

3.1. 388 екипа, в това число 85 реанимационни, 141 лекарски екипа, 133 
долекарски екипа и 29 транспортни екипа с численост от 861 души 

Обособена позиция №4: Сключване на застраховка „Пожар и природни бедствия“:  

Застраховка „Пожар и природни бедствия“, включваща следните обекти, 
подлежащи на застраховане:  

№4 Обект на застраховане 

4.1. - 10 бр. сгради, собственост на МЗ; 
/Приложение №1д/ 



4.2. - Подвижна медицинска апаратура, намираща се в санитарните 

автомобили, подробно описана в  

/Приложение №1е/; 

- 251 бр. GPRS устройства /нов монтаж/, монтирани в санитарните 

автомобили и ; 

- 180 бр. GPRS устройства /ъпгрейд/, монтирани в санитарните 

автомобили; 

/Приложение №1ж/ 

4.3. - ДМА, собственост на Министерство на здравеопазването, 

Програма „Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН"; 

/Приложение №1з/ 

4.4. - ДМА, собственост на Министерство на здравеопазването, 
Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната 

програма по туберкулоза" (ПУНПТ);  

/Приложение №1и/ 
4.5. - Имущество на МЗ, съхранявано в Централния склад на МЗ, бул. 

„Столетов" 44А /  

/Приложение №1к/ 
 

Указания към участниците по Обособени позиции: 
Обособена позиция №1: Сключване на застраховка „Гражданска отговорност на 
автомобилистите“ 
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите, валидна за територията на Р 
България, включваща следните обекти подлежащи на застраховане: 

1.1.1. 14 /четиринадесет/ броя моторни превозни средства, собственост на 
Министерство на здравеопазването, съгласно приложен списък /Приложение №1а/ и 
новопридобитите през застрахователния период; 

1.1.2. 730 броя /седемстотин и тридесет/ моторни превозни средства, 
собственост на МЗ, от които: 

- 698 броя /шестстотин деветдесет и осем/ оборудвани санитарни 
автомобили, предоставени за стопанисване и управление на Центровете за спешна 
медицинска помощ в страната, всички подробно описани по марка, модел, обем на 
двигателя, ДК№, номер на шаси, номер на двигател и година на производство, 
съгласно приложен списък /Приложение №1б/ и новопридобитите през 
застрахователния период и  

- 32 /тридесет и два/ броя, предоставени за стопанисване и управление на 
Националния център по трансфузионна хематология, всички подробно описани по 
марка, модел, обем на двигателя, ДК№, номер на шаси, номер на двигател и година на 
производство, съгласно приложен списък /Приложение №1б/ и новопридобитите 
през застрахователния период. 

 1.1.3. 56 /петдесет и шест/ броя моторни превозни средства, собственост на 
Министерство на здравеопазването, Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" 
съгласно приложен списък /Приложение №1в/ и новопридобитите през 
застрахователния период. 

 1.1.4. 35 /тридесет и пет/ броя моторни превозни средства, собственост на 
Министерство на здравеопазването, Програма „Подобряване на устойчивостта на 
Националната програма по туберкулоза" (ПУНПТ), съгласно приложен списък 
/Приложение №1в/ и новопридобитите през застрахователния период. 

 



1.1.5. 21 /двадесет и един/ броя мобилни кабинети и ремаркета към тях, 
заедно с оборудването в тях, собственост на Министерство на здравеопазването, 
предоставени за ползване за нуждите на Здравна стратегия за лица в неравностойно 
положение, принадлежащи към етнически малцинства, съгласно приложен списък 
/Приложение №1г/, както и новопридобитите през застрахователния период. 

Обособена позиция №2: Сключване на застраховка „Автокаско“ и „Злополука на 
местата/лицата в МПС“ 
2.1. Застраховка „Автокаско“, валидна за територията на Р България, включваща 
следните обекти подлежащи на застраховане: 

2.1.1. 13  /тринадесет/ броя моторни превозни средства собственост на 
Министерство на здравеопазването, съгласно приложен списък /Приложение №1а/, 
както и новопридобитите през застрахователния период. 

2.1.2. 715 броя /седемстотин и петнадесет/ моторни превозни средства, 
собственост на МЗ, съгласно приложени списъци, както следва: 

- 683 броя /шестстотин осемдесет и три/ оборудвани санитарни автомобили, 
предоставени за стопанисване и управление на Центровете за спешна медицинска 
помощ в страната, съгласно приложен списък /Приложение №1б/; 

- 32 /тридесет и два/ броя, моторни превозни средства собственост на 
Министерство на здравеопазването, предоставени за стопанисване и управление на 
Националния център по трансфузионна хематология, съгласно приложен списък 
/Приложение №1б/; 

В санитарните автомобили ползвани от ЦСМП има подвижно монтирано 
медицинско оборудване/апаратура, което не влиза в окомплектовката на МПС /т.е. 
извън таблица - Опис на оборудването на линейка/ - (дефибрилатори, ЕКГ апарати, 
респиратори, инфузионни помпи, кувьози и др). Оборудването/апаратурата се 
застрахова по застраховка „Пожар и природни бедствия". 

2.1.3. 56 /петдесет и шест/ броя моторни превозни средства, заедно с 
оборудването в тях, собственост на Министерство на здравеопазването, Програма 
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", съгласно приложен списък /Приложение №1в/, 
както и новопридобитите през застрахователния период. 

2.1.4. 35 /тридесет и пет/ броя моторни превозни средства, собственост на 
Министерство на здравеопазването, Програма „Подобряване на устойчивостта на 
Националната програма по туберкулоза" (ПУНПТ), съгласно приложен списък 
/Приложение №1в/, както и новопридобитите през застрахователния период. 

2.1.5. 21 /двадесет и един/ броя мобилни кабинети и ремаркета към тях, 
заедно с оборудването в тях, собственост на Министерство на здравеопазването, 
предоставени за ползване за нуждите на Здравна стратегия за лица в неравностойно 
положение, принадлежащи към етнически малцинства, съгласно приложен списък 
/Приложение №1г/, както и новопридобитите през застрахователния период. 

2.2. Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС“, валидна за територията 
на Р България, включваща следните обекти подлежащи на застраховане: 

2.2.1. 73 /седемдесет и три/ броя места в 13 моторни превозни средства 
собственост на Министерство на здравеопазването, съгласно приложен списък, както и 
местата в новопридобитите МПС през застрахователния период; 

2.2.2. 2145 /две хиляди сто четиридесет и пет/ броя места в моторни 
превозни средства собственост на Министерство на здравеопазването предоставени 
за ползване на ЦСМП и ЦТХ, както и местата в новопридобитите МПС през 
застрахователния период. 



Брой санитарни 
автомобили 

Брой места за 
застраховане в един 
санитарен автомобил 

Общ брой места за 
застраховане 

683 ЦСМП 3 2049 
32 ЦТХ 3 96 

 

2.2.3. 262 /двеста шестдесет и два/ броя места в 56 броя моторни превозни 
средства собственост на Министерство на здравеопазването, Програма „Превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН" съгласно приложен списък, както и местата в новопридобитите 
МПС през застрахователния период. 

2.2.4 174 /сто седемдесет и четири/ броя места в 35 броя моторни превозни 
средства собственост на Министерство на здравеопазването, Програма „Подобряване 
на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза" (ПУНПТ), съгласно 
приложен списък, както и местата в новопридобитите МПС през застрахователния 
период. 

2.2.5. 61 /шестдесет и един/ броя места в 21 броя моторни превозни средства 
собственост на Министерство на здравеопазването, предоставени за ползване за 
нуждите на Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи 
към етнически малцинства, съгласно приложен списък, както и местата в 
новопридобитите МПС през застрахователния период. 

Обособена позиция №3: Застраховка „Злополука на екипите на ЦСМП“; 
3.1. Застраховка „Злополука" 388 екипа, в това число 85 реанимационни, 141 

лекарски екипа, 133 долекарски екипа и 29 транспортни екипа с численост от 861 
души. Описаните 388 бр. екипа са непрекъснато на смяна. Поради непрекъснатия 
ротационен режим на работа на застрахователно обезщетение подлежат само тези 
медицински работници, които са на работен график. Поради тази причина не е 
възможно да се подаде поименен списък. На застрахователно обезщетение ще 
подлежат само тези медицински работници, които са вписани в работния график през 
месеца.  

Обособена позиция №4: Застраховка „Пожар и природни бедствия“ 
4.1. 10 /десет/ броя сгради, собственост на Министерство на здравеопазването 

с балансова стойност: 28 416418,87 /двадесет и осем милиона четиристотин и 
шестнадесет хиляди четиристотин и осемнадесет лева и 87 стотинки/ лева, както и 
новопридобитите през срока на договора /Приложение №1д/. 

4.2. Дълготрайни материални активи (ДМА): 

- Подвижна медицинска апаратура, намираща се в санитарните автомобили, 
подробно описана в приложен списък /Приложение №1е/ на обща балансова 
стойност: 4 673 296,22 лв /четири милиона шестстотин седемдесет и три хиляди 
двеста деветдесет и шест лева и 22 ст./; 

- 251 бр. GPRS устройства нов монтаж, монтирани в санитарните автомобили, 
съгласно приложен списък /Приложение №1ж/, които към момента на изготвяне на 
документацията, са с балансова стойност: 274 049.15 лв. /двеста седемдесет и четири 
хиляди четиридесет и девет лева и 15 стотинки/, която предлагаме впоследствие да 
бъде приета за възстановителна стойност, както и новопридобитите през срока на 
договора; 

- 180 бр. GPRS устройства ъпгрейд, монтирани в санитарните автомобили, 
съгласно приложен списък /Приложение №1ж/, които към момента на изготвяне на 
документацията, са с обща балансова стойност: 173 640.40 лв. /сто седемдесет и три 
хиляди шестстотин и четиридесет лева и 40 стотинки/, която предлагаме 
впоследствие да бъде приета за възстановителна стойност, както и новопридобитите 
през срока на договора; 



GPRS оборудване 
Количество  

/брой/ 
Обща балансова стойност 

GPRS устройства нов монтаж* 251 274 049.15 

GPRS устройства ъпгрейд** 180 173 640.40 

ОБЩО:  431 447 689.55 
*GPRS комплекта за нов монтаж включва: GPS устройство за проследяване и предаване на данни с RFID 
четец, и паник бутон, бордови компютър с дисплей за навигация и модул за гласова връзка; 
**GPRS за ъпгрейд включва: GPS устройство за проследяване и предаване на данни. 

4.3. Застраховка „Пожар и природни бедствия" валидна на територията на 
Република България, на ДМА (компютърна и копирна техника, медицинско оборудване 
и битова техника) закупени от Министерство на здравеопазването по Програма 
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", съгласно приложен списък /Приложение №1з/ 
- „Спецификация на ДМА по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", на обща 
стойност по цени на придобиване 2 740814.00 лв. (два милиона седемстотин и 
четиридесет хиляди осемстотин и четиринадесет), разпределени съгласно списък 
/Приложение №1з/. 

4.4. Застраховка „Пожар и природни бедствия" валидна на територията на 
Република България, на ДМА (компютърна и копирна техника, медицинско 
оборудване, офис и битова техника и перално оборудване) закупени от Министерство 
на здравеопазването по Програми: 

- „Подобряване контрола на туберкулозата в България", съгласно приложен 
списък /Приложение №1и/ - „Спецификация на ДМА по Програма „Подобряване 
контрола на туберкулозата в България" и  

- „Укрепване на националната програма по туберкулоза“, съгласно приложен 
списък /Приложение №1и/- „Спецификация на ДМА по Програма „Укрепване на 
националната програма по туберкулоза" на обща стойност по цени на придобиване:  

5 663609.27 лв. /пет милиона шестстотин шестдесет и три хиляди шестстотин и 
девет лева и 27 стотинки/, разпределени съгласно приложени списъци /Приложение 
№1и/. 

4.5. Застраховка „Пожар и природни бедствия" на имущество, собственост на МЗ, 
находящо се в Централния склад на МЗ, бул. „Столетов" 44А, на обща стойност 43 607 
000 лв. /четиридесет и три милиона шестстотин и седем хиляди/, съгласно списък 
/Приложение №1к/. 

№ 
Опис на имуществото, което ще бъде доставено в склада 

на МЗ през 2017 г. 

Ориентировъчна 
стойност на доставките 

през 2017 г.  
(в лева с ДДС) 

1. Лични предпазни средства по готовност на страната за 
посрещане на Ебола вирусна инфекция 

20 000 лв. 

2. Ваксини за задължителни и целеви имунизации и 
реимунизации и биопродукти за постекспозиционна 
профилактика и технически средства за приложението 
им 

43 587 000 лв. 

 Посоченото имущество по т. 2 се съхранява при хладилни условия, съгласно 
изискванията на Наредба №15 за имунизациите в Република България и указанията на 
производителите.  

В течение на една календарна година общата стойност на имуществото в склада 
е в размер на 43 607 000 лв., като средномесечно варира между 4 000 000 лв. и 11 000 
000 лв. в резултат на регулярни доставки по договори за съответната година и 
отпускане при необходимост на количества за нуждите на потребителите. 
 Складът е оборудван с генератор за аварийно електрозахранване, със 
самостоятелна охранителна система срещу достъп и пожароизвестяване, има 24-часова 
невъоръжена охрана. 



II. Застрахователно покритие  

Посочените пакети рискове са минимални. Участникът може да предложи покритие по 
допълнителни рискове. Възложителят не допуска самоучастие за нито една от 
изброените застраховки. 
Обособена позиция №1: Сключване на застраховка „Гражданска отговорност на 
автомобилистите“, валидна за територията на Р България 
 

1. Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ за автомобилите 
собственост на Министерството на здравеопзаването 

Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” за автомобилите 
собственост на МЗ, съгласно чл. 461, т. 1 от КЗ, като собственик на посоченият по-горе 
брой МПС за задължителните лимити на отговорност съгласно чл. 492 от КЗ за 
превозните средства по списък /Приложение №1а, 1б, 1в и 1г/ при следните условия: 

1.1. Покрити рискове - гражданската отговорност на застрахованите физически и 
юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени 
вреди, свързани с притежаването и/или използването на МПС, за които застрахованите 
отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на 
държавата, в която е настъпира вредата съгласно Международното споразумение 
„Зелена карта“.  

1.1.1. Изключения - съгласно посочените в чл. 494 от КЗ.  

1.2. Застрахователна премия - индивидуална застрахователна премия по позиции на 
списък (Приложение №1а, 1б, 1в и 1г) на автомобилите, собственост на МЗ, за 
задължително ниво за всички МПС, предложена от Застрахователя на база 
минималните застрахователни суми, определени в Кодекса за застраховането. 

Обособена позиция №2: Сключване на застраховка „Автокаско“ и „Злополука на 
местата/лицата в МПС“ 
2.1. Застраховка „Автокаско“, валидна за територията на Р България 

Застраховка „Автокаско" за точка 2.1.1 по-горе 

Основно покритие: пожар /по време на експлоатация на МПС и вследствие 
злоумишлени действия на трети лица/, стихийни и природни бедствия, експлозия 
и/или взривяване, сблъсък с или удар от МПС и/или други физически тела и/или 
пътнотранспортно произшествие (вкл. в паркирано състояние и/или при маневри за 
паркиране) злоумишлени действия на трети лица, падане върху МПС на летателни 
апарати и/или твърди тела и/или предмети, отваряне на врата или капак по време на 
движение, кражба чрез взлом или грабеж на цяло МПС или отделни части, възли или 
детайли от него. 
Допълнително покритие: нанесени повреди при кражба или грабеж или при опит за 
кражба или грабеж, щети причинени при неправилна експлоатация при работа на 
автомобилите при специален режим на действие (вкл. проникване на вода, кал и др. в 
двигателя и/или купето на МПС), вреди в резултат на взривоопасни и леснозапалими 
вещества находящи се в МПС предвид специалния режим на ползване, военни действия 
и граждански размирици от всякакъв вид и независимо от формулировката им, 
земетресение и/или последиците от него. 
Забележка 1: Възложителят има право да извършва ремонт на пострадали МПС в 
официален сервиз за съответната марка МПС; в който и да е друг избран от него сервиз 
(като има право да претендира за обезщетение за нови части и труд не по-високи от 
цените на официалния сервиз); в доверен сервиз на застрахователя; или по друг 
избран от него начин (в този случай обезщетението се изчислява по цени и методика 
на застрахователя, които същият следва да представи към тръжната документация). 



Забележка 2: Възложителят има право да получи обезщетението за одобрените от 
застрахователя щети или да посочи трето ползващо лице, на което да бъде преведено 
обезщетението. 

Забележка 3: За уведомление за настъпило застрахователно събитие, застрахователят 
признава и писма или факсови уведомления от застрахования или ползвателя 
Настоящото не отменя задължението на застрахования да попълни впоследствие 
уведомление по образец на застрахователя. 

Забележка 4: Участникът за застраховател следва изрично да посочи задължителните 
изисквания които поставя към Възложителя за обезопасяване на МПС (аларми, 
маркировки и др. подобни). 

Забележка 5: При настъпване на тотална загуба, застрахователят изплаща в пълния 
размер разходите на застрахования за придобиване на аналогично по предназначение 
оборудване (от същия клас, независимо от марката и модела на заместващото 
оборудване избрано от застрахования) но не повече от договорената възстановителна 
стойност на застрахованото оборудване, като си запазва правото върху запазените части 
и детайли от увреденото оборудване или изплаща пълния размер на договорената 
застрахователна сума намалена с цената на запазените части (в зависимост от избрания 
от застрахования вариант). 

Застраховка „Автокаско" за точки 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4. и 2.1.5 по-горе - по рисковете: 

Основно покритие: пожар /по време на експлоатация на МПС и вследствие 
злоумишлени действия на трети лица/, стихийни и природни бедствия, експлозия 
и/или взривяване, сблъсък с или удар от МПС и/или други физически тела и/или 
пътнотранспортно произшествие (вкл. в паркирано състояние и/или при маневри за 
паркиране) злоумишлени действия на трети лица, падане върху МПС на летателни 
апарати и/или твърди тела и/или предмети, отваряне на врата или капак по време на 
движение, кражба чрез взлом или грабеж на цяло МПС или отделни части, възли или 
детайли от него. 

Допълнително покритие: нанесени повреди при кражба или грабеж или при опит за 
кражба или грабеж, щети причинени при неправилна експлоатация при работа на 
автомобилите при специален режим на действие (вкл. проникване на вода, кал и др. в 
двигателя и/или купето на МПС), вреди в резултат на взривоопасни и леснозапалими 
вещества находящи се в МПС предвид специалния режим на ползване, военни действия 
и граждански размирици от всякакъв вид и независимо от формулировката им, 
земетресение и/или последиците от него. валутно индексиране на санитарните 
автомобили. 

Забележка 1: При възникване щети по корпуса на МПС довели до необходимост от 
замяна на стари части с нови, не следва да се взима под внимание състоянието на 
старите части (корозия, дефекти по боя, обозначителни надписи и др. подобни). 
Възложителят няма да претендира щети за замяна на корозирали части и детайли на 
МПС освен в случаите на настъпило застрахователно събитие довело до допълнително 
увреждане на съответния детайл налагащо замяната му с нов. 

Забележка 2: Възложителят дължи договорените разсрочени вноски към датите на 
падежа по договора и Застрахователят няма право да претендира за тяхното предсрочно 
плащане, вкл. като основание за изплащане на обезщетение, освен в случаите на тотална 
щета или пълна загуба на МПС. 

 

 



Забележка 3: За гаранционните санитарни автомобили ремонта на пострадалите 
санитарни автомобили се извършва само в оторизираните сервизи до изтичане на 
гаранцията, за останалите санитарни автомобила, в който и да е друг избран от 
застрахователя сервиз (като има право да претендира за обезщетение за нови части и 
труд не по-високи от цените на официалния сервиз); в доверен сервиз на 
застрахователя; или по друг избран от него начин (в този случай обезщетението се 
изчислява по цени и методика на застрахователя, които същият следва да представи 
към тръжната документация) 

Забележка 4: Възложителят има право да получи обезщетението за одобрените от 
застрахователя щети. 

Забележка 5: За уведомление за настъпило застрахователно събитие, застрахователят 
признава и писма или факсови уведомления от застрахования или ползвателя. 
Настоящото не отменя задължението на застрахования да попълни впоследствие 
уведомление по образец на застрахователя. 

Забележка 6: Участникът следва изрично да посочи задължителните изисквания 
които поставя към Възложителя за обезопасяване на МПС, като ако има такива те са за 
сметка на застрахователя. (аларми, маркировки и др. подобни). 

Забележка 7: При настъпване на тотална загуба, застрахователят изплаща пълния 
размер на разходите на застрахования за придобиване на аналогично по 
предназначение МПС (от същия клас МПС, независимо от марката и модела на 
заместващия автомобил избран от застрахования) но не повече от договорената 
възстановителна стойност на МПС, като си запазва правото върху запазените части и 
детайли от увреденото МПС или изплаща пълния размер на договорената 
застрахователна сума намалена с цената на запазените части - в зависимост от 
избрания от застрахования вариант. 

Териториална валидност - застрахователната защита на територията на Република 
България.  

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 посочена в съответните колони на 
Приложение №№1.1а, 1.1б, 1.1в и 1.1г към образеца на ценовата/вите оферта/и от 
настоящата документация.  

2.2. Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" - с лимити на 
отговорност/застрахована сума не по-ниски от 50 000 лева за всяко едно лице намиращо 
се в МПС по време на настъпване на застрахователното събитие. Покритие минимум по 
рисковете - смърт вследствие злополука, трайна загуба на трудоспособност вследствие 
злополука, временна загуба на трудоспособност /над 3 дни болнични/ вследствие 
злополука, дневни пари за болничен престой /над 3 до 30 дни болничен престой/ 
вследствие злополука, медицински разходи и разходи за лекарства и/или медикаменти 
вследствие злополука. 

Забележка 1: Участникът следва да посочи лимитите на отговорност за всяко от 
изброените покрития, както и да уточни дали лимитите са самостоятелно приложими 
или са подлимити на договорената застрахователна сума. 

Срок за изплащане на застрахователните обезщетения: застрахователните 
обезщетения по обособена позиция №2 се изплащат по предложение на Застрахователя, 
но не повече от 14 (четиринадесет) дни след постъпването на всички необходими 
документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер. 



Обособена позиция №3: Сключване на застраховка „Злополука на екипите на 
ЦСМП" 

3.1. Застраховка „Злополука“ на 388 екипа, в това число 85 реанимационни, 141 
лекарски екипа, 133 долекарски екипа и 29 транспортни екипа с численост от 861 души. 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА, ЛВ. ПОКРИТИ РИСКОВЕ 

20 000 
В случай на смърт от всякаква 
злополука се изплаща пълната 
застрахователна сума. В случай на 
смърт от трудова злополука се 
изплаща двойния размер на 
застрахователната сума 

В случай на временна загуба на 
трудоспособност: 
- от 10 до 20 дни - % от застрахователната сума 
- от 20 до 40 дни - % от застрахователната сума 
- от 40 до 60 дни - % от застрахователната сума 
- от 60 до 90 дни - % от застрахователната сума 
- над 90 дни - % от застрахователната сума 
В случай на трайна нетрудоспособност до 50 % 
се изплаща процент от застрахователната сума, 
равен на процента на изгубената 
трудоспособност. В случай на трайна 
нетрудоспособност над 50 % се изплаща 
процент от удвоената застрахователната сума, 
равен на процента на изгубената 
трудоспособност 

Забележка: Участникът следва да посочи лимитите на отговорност за всяко от изброените покрития, 
както и да уточни дали лимитите са самостоятелно приложими или са подлимити на договорената 
застрахователна сума. 

Срок за изплащане на застрахователните обезщетения: застрахователните 
обезщетения по обособена позиция №3 се изплащат по предложение на Застрахователя, 
но не повече от 14 (четиринадесет) дни след постъпването на всички необходими 
документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер. 

 
Позиция №4: Застраховка „Пожар и природни бедствия“ 
Имуществена застраховка сгради, ДМА и имущество на МЗ 
За 4.1 - Имуществена застраховка на ДМА - сгради.  
Основно покритие: пожар /вкл. умишлено причинен пожар/, мълния /пряко и непряко 
попадение/, експлозия /в и извън обекта/, падане на пилотирано или не пилотирано 
летателно тяло, негови части или товар, падане на дървета и клони, буря, градушка, 
проливен дъжд, наводнение, натрупване на сняг или лед, земетресение, авария на ВиК, 
Ел. и ОиВ инсталация /в и извън обекта/, свличане или срутване на земни пластове, 
увреждане на действие от подпочвени води, удар от превозно средство или животно, 
злоумишлени действия на трети лица  
Допълнителни покрития: стачки, граждански вълнения, бунтове, размирици, 
преврати, безредици, военни действия от всякакъв вид, неприятелско нахлуване - с или 
без обявяване на война, извънредно положение, улични ни вълнения, ударни или 
звукови вълни, щети вследствие взломно проникване, разноски за разчистване на 
останки, разходи за спасяване на имуществото или за намаляване на размера на щетите, 
късо съединение, индукция, кражба чрез взлом, грабеж, щети и/или липси от МПС (за 
мобилно оборудване): 
Забележка: при настъпване на тотална загуба, застрахователят изплаща в пълния 
размер разходите на застрахования за придобиване на аналогично по предназначение 
оборудване (от същия клас, независимо от марката и модела на заместващото 
оборудване избрано от застрахования), но не повече от договорената възстановителна 
стойност на застрахованото оборудване, като си запазва правото върху запазените части 
и детайли от увреденото оборудване или изплаща пълния размер на договорената 
застрахователна сума намалена с цената на запазените части (в зависимост от избрания 
от застрахования вариант).  



За 4.2 – Имуществена застраховка на ДМА - „ Електронно оборудване" - всички 
възможни рискове /All Risk/, с изключение на изрично посочените от участника: 
Забележка: при настъпване на тотална загуба, застрахователят изплаща в пълния 
размер разходите на застрахования за придобиване на аналогично по предназначение 
оборудване (от същия клас, независимо от марката и модела на заместващото 
оборудване избрано от застрахования) но-не повече от договорената възстановителна 
стойност на застрахованото оборудване, като си запазва правото върху запазените части 
и детайли от увреденото оборудване или изплаща пълния размер на договорената 
застрахователна сума намалена с цената на запазените части (в зависимост от избрания 
от застрахования вариант).  
За 4.3. и 4.4. Имуществена застраховка на ДМА - компютърна и копирна техника, 
медицинско оборудване, битова техника и мебели- всички възможни рискове /AllRisk/, с 
изключение на изрично посочените от участника  
За 4.5. Имуществена застраховка на имущество на МЗ, находящо се в Централния склад 
на МЗ - всички възможни рискове /AllRisk/, включително похабяване вследствие на 
аварии, довели до изключване действието на хладилните съоръжения в склада. 
Забележка: при настъпване на тотална загуба, застрахователят изплаща пълния размер 
разходите на застрахования за придобиване на аналогично по предназначение 
оборудване (от същия клас, независимо от марката и модела на заместващото 
оборудване избрано от застрахования) но-не повече от договорената възстановителна 
стойност на застрахованото оборудване, като си запазва правото върху запазените части 
и детайли от увреденото оборудване или изплаща пълния размер на договорената 
застрахователна сума намалена с цената на запазените части (в зависимост от избрания 
от застрахования вариант). 
Срок за изплащане на застрахователните обезщетения: застрахователните 
обезщетения по обособена позиция №4 се изплащат по предложение на Застрахователя, 
но не повече от 14 (четиринадесет) дни след постъпването на всички необходими 
документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЛАВА IIІ. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА.  
Критерии за възлагане на поръчката: назначената от възложителя комисия за 

разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти извършва оценка на 
икономически най-изгодната оферта въз основа на определения критерий – „Най-
ниска цена”, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА IV: ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И 
УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ. ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

 
РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  
1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или 
чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко 
друго образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно 
законодателството на държавата, в която е установено. 
2. Предложенията за участие се изготвят на български език. Когато някой от 
представените от участниците документи е на чужд език, той следва да се придружава 
от превод на български език. 
3. При изготвяне на предложенията си всеки участник трябва да се придържа точно 
към обявените от възложителя условия. 
4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да 
допълни или да оттегли офертата си. 
5. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да 
представи само една оферта. 
6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на 
друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. 
7. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 
лице може да участва само в едно обединение. 
8. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 
Пояснение по т.8 "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. 
 
РАЗДЕЛ II. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ. 
1. При подаване на офертите за участие участниците декларират липсата на основанията 
за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), по образец на Агенцията за 
обществени поръчки, неразделна част от настоящата документация.  
2. В ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, 
съобразно настоящата документация, 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. 
3. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на 
съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от 
тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1. 



4. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички 
или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато 
това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 
 
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА 
1.1. В част II, буква "А" на ЕЕДОП, участниците посочват - единен идентификационен код 
по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 
провеждането на процедурата;  
1.2. Когато участник в обществена поръчка е обединение, което не е юридическо лице в 
част II, буква "А" на ЕЕДОП се посочва правната форма на участника (обединение/ 
консорциум/друга), като в този случай се подава отделен ЕЕДОП за всеки един участник в 
обединението, при съобразяване на следното:  

 Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под 
която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. 

 Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 
юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим 
документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и 
следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и 
задълженията на участниците в обединението; 2. дейностите, които ще изпълнява всеки 
член на обединението и 3. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в 
обединението. 

 Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде 
определен и посочен партньор, който да представлява обеденението за целите на 
настоящата обществена поръчка. 

 В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване 
на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга 
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в 
която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при 
възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, 
Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за 
извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата 
обществена поръчка; 
1.3. В част II, буква "Б" на ЕЕДОП, името/ната и адреса/ите на лицето/ата, 
упълномощено/и да представляват участника за целите на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. 
 
2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ. ОСНОВАНИЯ ЗА 
ОТСТРАНЯВАНЕ. 
2.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка участник, когато за него е налице, някое от следните обстоятелства: 
2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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; 
2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 
2.1.3. 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, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е 
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допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 
задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 
2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 
2.1.5. е установено, че: 
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; 
2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че 
при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и 
чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен; 
2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
2.1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите 
си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в 
случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, 
произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която 
е установен; 
2.1.9. за който е налице някое от обстоятелствата 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 (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). 
Пояснения по т.2.1.9.: 
*Дефиниции: Съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, по 
смисъла на закона: 
1. "Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга 
структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е 
регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг 
подобен критерий. 
2. "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 
64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, с 
изключение на Гибралтар (брит.) и държавите – страни по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство. 
4. "Земи" са всички земи от поземления фонд. 
5. "Контрол" е понятие по смисъла на § 1в от Допълнителните разпоредби на Търговския 
закон. Контрол по смисъла на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС е налице и когато дружества, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, участват пряко или 
косвено в управлението или капитала на друго лице или лица и между тях се уговарят 
условия, различни от обичайните.  
6. "Действителен собственик" е физическо лице: 
а) което пряко или косвено притежава повече от 25 на сто от дяловете или акциите на 
юридическо лице или на друг правен субект или пряко или непряко ги контролира; 
б) в полза на което се управлява или разпределя 25 на сто или повече от имуществото на 
лице – фондация, организация и сдружение с нестопанска цел, или друго лице, което 
осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в 
полза на трети лица; 
в) което извън случаите по букви "а" и "б" изпълнява длъжността на висш ръководен 
служител – ако, след като са изчерпани всички възможни средства и при условие че няма 
основание за съмнения, не може да се установи лице по букви "а" и "б" или ако 
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съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик; 
задължените субекти водят документация за предприетите действия с цел установяване 
на действителния собственик по букви "а" и "б".  
Забележка: Съгласно чл. 4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, забраната по чл. 3, т. 8 
от закона не се прилага в случаите, когато: 
1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или 
многостранна система за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга 
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или 
на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов 
надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за 
прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са 
допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, 
или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици – физически 
лица, са разкрити по реда на съответния специален закон; 
2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с 
която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно 
облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация и неговите 
действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от 
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; 
3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 
икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно 
лице и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по 
чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС или се търгува на регулиран пазар или многостранна 
система за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава-
страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 
4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни 
произведения и е представило информация за действителните собственици – физически 
лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. 
5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно 
лице за данъчни цели на държава – страна по Споразумението за държавните поръчки на 
Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има 
сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени 
поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици – физически лица, са 
вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС – за дейностите, за които се 
прилага споразумението; 
6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно 
лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 
2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии 
към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 
декември 2013 г.) и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в 
регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС – за дейностите, за които се прилага 
решението; 
7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно 
лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено 
международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и 
задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска 
организация, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в 
регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; 



8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с 
която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо 
споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с 
услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици – 
физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. 
Когато е налице някое от горепосочените обстоятелства по чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, участникът задължително отговаря с ДА в ЕЕДОП. 
Участникът представя информация (декларира) липсата на горните 
обстоятелства с попълване в ЕЕДОП, както следва: 
За обстоятелствата по т. 2.1.1. и т. 2.1.2. (чл. 54, ал. 1, т.1 и т.2 от ЗОП) се попълва част III, 
буква „А“ от ЕЕДОП; 
За обстоятелствата по т. 2.1.3. (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП) се попълва част III, буква „Б“ от 
ЕЕДОП; 
За обстоятелствата по т. 2.1.4. (чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП) се попълва част III, буква „В“ от 
ЕЕДОП; 
За обстоятелствата по т. 2.1.5. (чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП) се попълва част III, буква „В“ от 
ЕЕДОП; 
За обстоятелствата по т. 2.1.6. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП) се попълва част III, буква „В“ от 
ЕЕДОП; 
За обстоятелствата по т. 2.1.7. (чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП) се попълва част III, буква „В“ от 
ЕЕДОП; 
За обстоятелствата по т. 2.1.8. (чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП) се попълва част III, буква „В“ от 
ЕЕДОП; 
За обстоятелствата по т. 2.1.9. (чл. 3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) се попълва в част III., 
буква „Г“ от ЕЕДОП. 
Забележка: Основанията по чл. 54, ал. 1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:  
а/. лицата, които представляват участника;  
б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;  
в/. други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 
решения от тези органи. 
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, 
всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на 
личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в 
отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза- при 
подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, 
се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да 
представлява съответния стопански субект. 
3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР. ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФОРМАЦИЯ. 
3.1. Минимални изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на 
професионална дейност съгласно ЗОП: 
3.1.1. Годност за упражняване на професионална дейност за всички обособени 
позиции: 
Участниците, трябва да притежават валиден лиценз/разрешение издаден от 
компетентен орган за извършване на застрахователна дейност на територията на 
Република България, в чийто обхват следва да са включени всички видове застраховки, 
предмет на съответната обособена позиция, за която същият подава оферта, а 
чуждестранните лица - аналогичен документ, съгласно законодателството на 
държавата членка, в която са установени. Лицензът/Разрешението, следва да се 
поддържа валиден за целия срок на договора.  



ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПО Т. 3.1.1., УЧАСТНИЦИТЕ 
ПОПЪЛВАТ ЧАСТ IV, БУКВА „А“, Т. 2 ОТ ЕЕДОП  
За доказване на съответствието си с това изискване в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от 
ЗОП, участниците представят заверено копие на валиден лиценз/разрешение издаден 
от компетентен орган за извършване на застрахователна дейност на територията на 
Република България, в чийто обхват следва да са включени всички видове застраховки, 
предмет на съответната обособена позиция, а чуждестранните лица - аналогичен 
документ, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. 
3.2. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на 
участниците съгласно ЗОП: 
Възложителят няма изисквания по отоношение на икономическото и финансово 
състояние на участниците 
3.3. Минимални изисквания за техническите и професионалните способности на 
участниците, съгласно ЗОП: 
3.3.1. Участниците да имат изпълнени през последните три години, считано от датата 
на подаване на офертата, услуга/и с предмет и обем идентични или сходни* с тези по 
съответната/ните обособена/и позиция/и по която/които подават предложение.  
Под „сходна/и услуга/и“ с предмета и обема на настоящата поръчка Възложителя ще 
приема:  
3.3.1.1. За обособена позиция № 1: застраховане „Гражданска отговорност на 
автомобилистите“ на автомобили, общо не по-малко от 700 (седемстотин) бр. МПС.  
3.3.1.2. За обособена позиция № 2: „Автокоско“, „Злополука на местата/лицата в МПС“ и 
„Злополука на екипите на ЦСМП“ на автомобили, общо не по-малко от 700 
(седемстотин) бр. МПС.  
3.3.1.3. За обособена позиция № 3: За застраховка „Злополука на екипите на ЦСМП“, да е 
застраховал екипи/служители, чийто брой е приблизително равен или по-висок от 
броя на екипите/служители, посочени в настоящата документация.  
3.3.1.4. За обособена позиция № 4: имуществено застраховане на недвижими имоти с 
нежилищно предназначение и функции, ДМА и имущество;  
ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПО Т. 3.3.1., УЧАСТНИЦИТЕ 
ПОПЪЛВАТ СПИСЪКА В ЧАСТ IV, БУКВА „В“, Т. 1б ОТ ЕЕДОП. 
Съответствието си с това изискване участниците удостоверяват като попълват 
списъка в част IV, буква „В“, т. 1б в ЕЕДОП към документацията за обществената 
поръчка с дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обособената 
позиция по която подават предложение, с посочване на стойностите, датите и 
получателите на услугите.  
За доказване на съответствието си с това изискване в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от 
ЗОП, участниците представят списък на услугите, които са идентични или сходни с 
предмета на обособената позиция по която подават предложение, придружен с 
доказателства за извършването на включените в списъка услуги под формата на 
удостоверения от получателите, съдържащи информация за стойността, вида и обема 
на услугите, и датата на извършване. 
3.3.2. Участниците в процедурата следва да разполагат със собствена мрежа, 
осигуряваща възможност за пълно застрахователно обслужване на застрахованите 
обекти в следните 28 области: Благоевград, Бургас, Варна, Видин, В. Търново, Враца, 
Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, 
Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София-град, София-област, Стара 
Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.  
ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПО Т. 3.3.2., УЧАСТНИЦИТЕ 
ПОПЪЛВАТ ЧАСТ IV, БУКВА „В“, Т. 9 ОТ ЕЕДОП  
За доказване на съответствието си с това изискване в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от 
ЗОП, участниците представят списък, в които да бъдат включени само структурите, в 
които може да бъде извършван пълния обем от дейности съгласно Общите условия на 



Застрахователя. Списъка следва да съдържа точен административен адрес на офисите, 
телефон и лице за контакти. 
3.3.3. Участниците в процедурата следва да разполагат с доверени сервизи /за 
застраховка Автокаско/ в следните 28 области: Благоевград, Бургас, Варна, Видин, В. 
Търново, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, 
Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София-град, София-
област, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол. 
ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПО Т. 3.3.3., УЧАСТНИЦИТЕ 
ПОПЪЛВАТ ЧАСТ IV, БУКВА „В“, Т. 9 ОТ ЕЕДОП  
За доказване на съответствието си с това изискване в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от 
ЗОП, участниците представят списък на доверените сервизи /за застраховка 
Автокаско/ в следните 28 области: Благоевград, Бургас, Варна, Видин, В. Търново, 
Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, 
Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София-град, София-област, 
Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол. 

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. 

 
4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА. 

В случай на използване на капацитета на трети лица, участниците попълват част 
II, буква "В" на ЕЕДОП, като задължително представят за съответните лица надлежно 
попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана 
съгласно: 

 т. 1. Информация за участника; 
 т. 2. Изисквания към лично състояние на участниците. Основания за отстраняване; 
 т. 3. Критерии за подбор, в частта в която е относима за съответното лице.  

4.1. 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 техническите способности и професионалната компетентност. 
4.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, 
участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито 
образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на 
възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е 
необходим този капацитет. 
4.3. 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. 
4.4. 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 процедурата. 
4.5. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако 
то не отговаря на някое от условията по т. 4.4. 
4.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически 
лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на 
трети лица при спазване на условията по т.4.2-4.4. 
 
 
 



5. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 
В случай на използване на подизпълнители, участниците попълват част II, буква "В" на 
ЕЕДОП, като задължително представят за съответните лица надлежно попълнен и 
подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно: 
т. 1. Информация за участника; 
т. 2. Изисквания към лично състояние на участниците. Основания за отстраняване. 
т. 3. Критерии за подбор, в частта в която е относима за съответното лице  
Важно Делът на подизпълнителя се посочва от участника, чрез попълване на Част 
IV, буква „В“, т. 10 от ЕЕДОП-а на участника; 
5.1. 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 от процедурата.  
5.2. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията 
по т.5.1. 
5.3. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят 
заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.  
5.4. Разплащанията по т. 5.3. се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави 
на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.  
5.5. Към искането по т. 5.4. изпълнителят предоставя становище, от което да е видно 
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.  
5.6. Възложителят има право да откаже плащане по т.5.3, когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.  
5.7. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в 
настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за 
възлагане на поръчката.  
5.8. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.  
5.9. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 
изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и 
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят 
уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на 
изпълнението на поръчката.  
5.10. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице 
основанията за отстраняване в процедурата; 2. новият подизпълнител отговаря на 
критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително 
по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани 
съобразно изпълнените до момента дейности.  
5.11. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.5.10. 
заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение в 
тридневен срок от тяхното сключване. 
 



 РАЗДЕЛ III. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА УЧАСТНИКА 
(ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И ОФЕРТА) 

При подготовката на предложенията си, участниците са длъжни да спазват 
изискванията на възложителите и да се съобразят със всички указания дадени в 
настоящата документация. Предложението на участниците следва да съдържа:  
 
1. Заявлението за участие, което включва ЕЕДОП за участника в съответствие с 
изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за 
всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката с приложени:  
 списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, 
независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които 
заемат (в свободен текст);  
 документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 
 копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 
обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена 
поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. дейностите, които 
ще изпълнява всеки член на обединението и 3. уговаряне на солидарна отговорност между 
участниците в обединението; 
 опис на представените документи.  
2. Офертата следва да съдържа:  
2.1. Техническо предложение, по образец от настоящата документация, към което 
се прилагат: 
 документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника; 
 предложение за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, както и 
общете условия за застраховката, за която е предложението; 
 декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 
 декларация за срока на валидност на офертата. 
 декларация за липса на свързаност по чл.101, ал.11 от ЗОП. 
 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. 
Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация са НАП, 
Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна 
агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg, http://www.moew.government.bg, 
www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg, http://www.az.government.bg/). 
2.2. Ценово предложение, което се представя в отделен непрозрачен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 
Ценово предложение, следва да съдържа предложената от участника цена за 
изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция, за която е подадена 
офертата, по образец от настоящата документация. Участниците следва да посочат 
всички цени в ценовото си предложение в лева, закръглени до втория знак 
включително след десетичната запетая.  
Участник, който не представи Техническо предложение или то не отговаря на 
обявените условия на поръчката ще бъде отстранен от участие в процедурата по 
възлагане на обществената поръчка на основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП.  
Участник, който не представи ценово предложение, или то не отговаря на 
обявените условия на поръчката ще бъде отстранен от участие в процедурата по 
възлагане на обществената поръчка на основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП. 

 



РАЗДЕЛ IV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО (ЗАЯВЛЕНИЕТО/ЯТА ЗА УЧАСТИЕ 
И ОФЕРТАТА/ТИТЕ) 

 
Представянето на предложението задължава участника да приеме напълно 

всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване 
изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, 
които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този 
участник от участие в процедурата. 
До изтичане на срока за подаване на предложението, всеки участник може да промени, 
допълни или оттегли офертата си. 
Предложението се подписва от представляващия участника или от надлежно 
упълномощено/и лице/а, като в предложението се прилага документ за 
упълномощаване от представляващия участника, съгласно и указаното в настоящата 
документация (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично 
изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника, и не могат да се 
подпишат и представят от пълномощника). 
 
Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез 
„заверено от участника копие“, за такъв документ се счита този, при който върху 
копието на документа представляващият участника е поставил гриф „Вярно с 
оригинала“, собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат в 
приложимите случаи. Представените образци в документацията за участие и 
условията, описани в тях, са задължителни за участниците. 
Важно!!! Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е 
стандартизиран образец на Агенцията за обществени поръчки и не може да 
бъде променян, допълван или изменян. Участниците в процедурата следва да го 
попълнят при спазване на дадените в процедурата указания. 
Срокът на валидност на офертата трябва да бъде съобразен с определения срок в 
обявлението за обществената поръчка - 3 месеца, считано от датата, която е 
посочена за дата на получаване на офертата и представлява времето, през което 
участниците са обвързани с условията на представените от тях предложения. 
Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на 
валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената 
поръчка. 
Място и срок за подаване на предложението, в което се съдържат заявленията 

за участие и офертите. 

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават 
лично или чрез упълномощено лице предложенията за участие си в деловодството на 
Министерството на здравеопазването, на адрес: гр. София - 1000, пл.  „Света Неделя” № 
5, партерен етаж, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. до датата, посочена в 
обявлението за обществената поръчка. 
Ако участникът изпраща предложението за участие, чрез препоръчана поща или 
куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати 
предложение така, че да обезпечи неговото пристигане на посочения от Възложителя 
адрес преди изтичане на срока за подаване на предложенията за участие. Рискът от 
забава или загубване на предложението е за участника. Възложителят не се ангажира 
да съдейства за пристигането на предложението на адреса и в срока определен от него. 
Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо 
освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; 
взаимодействия с куриери или други. 
Предложенията за участие се подават в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: 



До Министерство на здравеопазването, гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5 
предложение за участие в обществена поръчка, с предмет:  
 

„Избор на изпълнител за застраховане имуществото на Министерството на 
здравеопазването и персонала на ЦСМП“ 

Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на 
участника.  
Следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от страна на Комисията 
за оценяване и класиране”. 
До изтичане на срока за получаване на предложения всеки участник може да промени, 
допълни или оттегли предложението си. Оттеглянето на предложението прекратява 
по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на 
предложението трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на 
първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст 
„Допълнение/Промяна на предложението /с входящ номер…………….. за участие в 
процедура по реда на ЗОП с предмет:  

„Избор на изпълнител за застраховане имуществото на Министерството на 
здравеопазването и персонала на ЦСМП“ 

Приемане на предложения/връщане на предложенията: 
При подаване на предложението и приемането й върху опаковката се отбелязва 
входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ 
регистър, за което на приносителя се издава документ.  
Предложения, които са представени след крайния срок за получаване или в 
незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези 
обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф. 
Получените предложения се съхраняват в деловодството на Министерството на 
здравеопазването до деня, определен за отваряне на офертите. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



    ЧАСТ III. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЧАСТ IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложения към документация: 

1. Приложение №1а - Списък на автомобили, собственост на Министерство на 

здравеопазването /към обособени позиции №1 и 2/; 

2.  Приложение №1б - Списък на санитарни автомобили, собственост на Министерство на 

здравеопазването, предоставени за стопанисване и управление на Центровете за спешна 

медицинска помощ /ЦСМП/ и на Центровете за трансфузионна хематология /РЦТХ и НЦТХ/ 

/към обособени позиции №1 и 2/; 

3. Приложение №1в - Списък на автомобили, собственост на Министерство на 

здравеопазването, по Програми „Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН" и Програма „Подобряване 

на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза" (ПУНПТ) /към обособени позиции 

№1 и 2/;  

4. Приложение №1г - Списък на автомобили /мобилни кабинета и ремаркета към тях/, 

собственост на Министерство на здравеопазването, извършващи дейност по Плана за 

действие към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към 

етнически малцинства /към обособени позиции №1 и 2/; 

5. Приложение №1д - Списък на имоти/сгради, собственост на Министерство на 

здравеопазването; 

6. Приложение №1е - Списък на подвижна медицинска апаратура, намираща се в 

санитарните автомобили; 

7. Приложение №1ж - Списък на GPRS устройства, монтирани в санитарните 

автомобили; 

8. Приложение №1з - Списък на ДМА, собственост на Министерство на 

здравеопазването, Програма „Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН"; 

9.  Приложение №1и - Списък на ДМА собственост на Министерство на 

здравеопазването, Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по 

туберкулоза" (ПУНПТ); 

10. Приложение №1к - Имущество на МЗ, съхранявано в Централния склад на МЗ, бул. 

„Столетов" 44А 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложения към Ценови предложения по обособени позиции: 

1. Приложение №1.1а – Списък на автомобили, собственост на Министерство на 

здравеопазването /към обособени позиции №1 и 2/; 

2.  Приложение №1.1б – Списък на санитарни автомобили, собственост на Министерство 

на здравеопазването, предоставени за стопанисване и управление на Центровете за спешна 

медицинска помощ /ЦСМП/ и на Центровете за трансфузионна хематология /РЦТХ и НЦТХ/ 

/към обособени позиции №1 и 2/; 

3. Приложение №1.1в – Списък на автомобили, собственост на Министерство на 

здравеопазването, по Програми „Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН" и Програма „Подобряване 

на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза" (ПУНПТ) /към обособени 

позиции №1 и 2/;  

4. Приложение №1.1г - Списък на автомобили /мобилни кабинета и ремаркета към тях/, 

собственост на Министерство на здравеопазването, извършващи дейност по Плана за 

действие към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към 

етнически малцинства /към обособени позиции №1 и 2/; 

5. Приложение №1.1д - Списък на имоти/сгради, собственост на Министерство на 

здравеопазването /към обособена позиция №4/; 

6. Приложение №1.1е - Списък на подвижна медицинска апаратура, намираща се в 

санитарните автомобили/към обособена позиция №4 ; 

7. Приложение №1.1ж - Списък на GPRS устройства, монтирани в санитарните 

автомобили /към обособена позиция №4/; 

8. Приложение №1.1з - Списък на ДМА, собственост на Министерство на 

здравеопазването, Програма „Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН" /към обособена позиция №4/; 

9.  Приложение №1.1и - Списък на ДМА собственост на Министерство на 

здравеопазването, Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по 

туберкулоза" (ПУНПТ) /към обособена позиция №4/; 

10. Приложение №1.1к - Имущество на МЗ, съхранявано в Централния склад на МЗ, 

бул. „Столетов" 44А /към обособена позиция №4/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЧАСТ V. ТАБЛИЦИ 
ОПИС НА ОБОРУДВАНЕТО НА ЛИНЕЙКА 

 
№ НАИМЕНОВАНИЕ Броя 

 КАБИНА НА ВОДАЧА  

1 Командно табло светлинна и звукова сигнализация 1 

2 Подвижна лампа 50 W с кабел 1 

3 Щекер 12 V за подвижна лампа 1 

4 Блок релета и предпазители 1 

5 Реле  

6 Токоизправител 220V-12V1000W 1 

7 Инвертор 12V-220V1000W 1 

8 Кутия за инструменти под пасажерската седалка 1 

 САНИТАРНО ОТДЕЛЕНИЕ  

 Обзавеждане  

9 Преграда с плъзгащ прозорец 1 

10 Щора за плъзгащия прозорец 1 

11 Шкаф с полици и чекмеджета 1 

12 Шкаф с плъзгащи врати 1 

13 Шкаф за бутилките 1 

14 Шкаф за климатика, ел. ключове 1 

15 Седалка странична с колан 1 

16 Седалка до предна част на носилката с колан 1 

17 Основна носилка 190х55см комплект с 6 колана 1 

18 Ел. платформа под главната носилка 1 

19 Кардиологичен стол комплект 1 

20 Гръбначна носилка с 6 колана 1 

21 Таванна дръжка с 3 конзоли 1 

22 Дръжка за подпомагане качването в линейката 1 

23 Носачи за 2 бр. бутилки за вливане  

 Отопление и вентилация на санитарното помещение  

24 Двупосочен вентилатор с гривна 1 

25 Отоплител автономен 1 

26 Изпарител за климатика 1 

27 Отоплител с термостат 220V 1 

 Осветление на санитарното помещение  

28 Фар над пациента 55W 1 

29 Луминисцентна лампи 11W 4 

30 Спот 25W 3 

 Външна светлинна и звукова сигнализация  

31 1 бр. въртяща синя лампа 50 W на покрива 1 

32 Сигнален блок: сирена, 2 сини лампи и 2 халогенни прожектора 1 

33 Сини мигащи фарчета на бронята 2 

34 Фарове за мъгла 2 

35 Оранжеви фарчета на покрива 2 

 Кислородна инсталация  

36 Кислородни бутилки 10 л. 2 

37 Редуцил вентил 2 

38 Тройник кислород 1 

39 Манометър 2 

40 Ремък за закрепване кислородните бутилки 1 

41 Стандартен кислороден изход 2 



42 Дебитомер кислород 2 

43 Регулатор на дебит  

44 Овлажнител кислород 2 

 Вакуум инсталация  

45 Вакуум помпа 1 

46 Вакуум регулатор 1 

47 Вакууметър 1 

48 Съд вакуум 0.3 л. 1 

49 Съд вакуум 2 л. 1 

50 Стандартен изход вакуум 1 

51 Накрайник вакуум+шлаух 1 

 Ел. инсталация  

52 Зарядно у-во 12V10А 1 

53 Допълнителен акумулатор 10Oah 1 

54 Контакт външно захранване 1 

55 Реле за сини мигащи отпред 1 

56 Реле за оранж. фарчета 1 

57 Ключ маса 1 

58 Кабел 12 V за радиостанция 1 

59 Щекер-доза 12V за медицинските уреди 6 

60 Контакти 220V "Шуко" 5 

61 Команден бутон ел. табло 8 

62 Команден бутон отоплител Webasto 1 

63 Команден бутон за климатика(температура) 1 

 Допълнителна комплектация  

64 Пожарогасител Зкг + аптечка 1 

65 Кабел външно захранване 220в. - 20 м. 1 

66 К-т халогени крушки за сигналните лампи 1 

67 К-т вериги за 225x70 R15С 1 

68 Въже за теглене 1 

69 Светлоотразителни триъгълници  

70 К-т ключове 1 

71 5 зимни гуми с джанти 1 

72 К-т чистачки 1 

 Принадлежности към автомобила  

73 Резервна гума с джанта 1 

74 Крик 1 

75 Ключ за гуми 1 

76 Удължител 1 

77 Отвертка 1 

78 Кука за теглич 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


