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                                                                              ОДОБРЯВАМ: 

            _____________________ 

           ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

           АЛЕКСАНДЪР МАНОЛЕВ 

           Председател на ДАМТН 

 

 

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ  ЧРЕЗ ОБЯВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 

ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА 

ДАМТН С ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА И 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

І. Предмет и описание на поръчката: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите 

на ДАМТН“ с четири обособени позиции: 

 

Обособена позиция № 1: Застраховка „Трудова злополука”; 

Обособена позиция № 2: Застраховка „Оборудване, трайно монтирано в две подвижни 

лаборатории”; 

Обособена позиция № 3: Застраховка „Сгради, предоставени за управление на ДАМТН”; 

Обособена позиция№ 4: Застраховка „Оборудване в стационарни лаборатории на Главна 

дирекция „Контрол на качеството на течните горива” към ДАМТН и на мобилните 

електронни устройства”; 

 

ІІ. Място на изпълнение на поръчката: 

           Територията на Република България.   

 

ІІІ. Срок за изпълнение на поръчката: 

Застрахователните услуги по съответната обособена позиция на обществената поръчка, се 

предоставят от избрания участник в срок 1 (една) година. 

Застрахователната полица за съответната застраховка следва да бъде издадена в срок до 14 

дни от датата на влизане в сила на договора за възлагане на изпълнението на обществената поръчка 
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по съответната обособена позиция. 

ІV. Изисквания към участника, офертата и указанията за участие. 

 1. Общи изисквания към участниците 

 Участник в настоящата поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо 

или юридическо лице или техни обединения, което има право да изпълнява дейност, съгласно 

законодателството на държавата, в която то е установено. 

 1.1. Не може да участва в обществената поръчка физическо или юридическо лице, за което e 

налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП. 

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

самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, 

в която е установен.  

 1.3. Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено дружество регистрирано 

в юрисдикция с преференциален данъчен режим и свързаните с него лица, включително и чрез 

гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. 

 1.4. Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта.  

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

участник, не може да подава самостоятелно оферта.  

 1.6. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в 

едно обединение.  

 1.7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в обществената поръчка.  

  1.8. Участниците в процедурата могат да ползват подизпълнители, като посочат това 

обстоятелство в офертата и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват 

такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите 

задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и 

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

процедурата. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

   2. Административни изисквания към участниците 

 Не може да бъде участник в обществената поръчка лице, което: 

 2.1. е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, 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, 
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321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

 2.2. е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

 2.3. 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 кандидата или участника, или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или 

обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

 2.4. е установено, че: 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

 2.5. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при 

изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушило 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 кандидатът или участникът е установен; 

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

 Забележка! Основанията по т. 2.1, 2.2 и 2.6 се отнасят за лицата, които представляват 

участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които 

имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

"Конфликт на интереси" по смисъла на §2, т. 21 от ДР на ЗОП е налице, когато 

възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които 

участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на 

резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се 

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

обществената.  

Участник в процедурата, който не отговаря на някое от посочените по – горе изисквания ще бъде 

отстранен. 

3. Технически и професионални способности на участника.  
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1. Участникът следва да притежава валиден лиценз за извършване на застрахователна 

дейност предмет на обществената поръчка по съответната обособена позиция, съгласно Кодекса на 

застраховане.  

 1.1. За участници, установени в друга държава членка на Европейския съюз, следва да са 

изпълнени относимите към участника специфични изискванията на чл. 52 – 55 от Кодекса на 

застраховането. 

 Като доказателство по т.1 следва да бъде представено заверено копие на валиден 

лиценз за извършване на застрахователна дейност предмет на обществената поръчка по съответната 

обособена позиция или еквивалентен документ.  

За участници, установени в друга държава членка на Европейския съюз, следва да бъде 

представен документ, удостоверяващ изпълнение на относимите към участника специфични 

изискванията на чл. 52 – 55 от Кодекса на застраховането, в случай, че е относимо. 

2. Участникът да  разполага с мрежа от клонове или офиси на територията на всяка една от 

административните области в Република България, която да обезпечи спазването на нормативно 

определените срокове за установяване на настъпило застрахователно събитие и за изплащане на 

полагащото се обезщетение. 

 Като доказателство се представя списък с всички клонове/офиси на територията на 

Република България на участника с посочени актуални  адреси и телефони, подписан от участника.  

3. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата, минимум 2 (две) услуги, които са идентични или сходни с предмета и обема 

на обществената поръчка по съответната обособена позиция, за която участва. 

Под „изпълнени услуги” се разбират такива, чиито срок за изпълнение е приключил към 

датата на подаване на офертата и работата на участника е приета от 

Възложителя/Получателя на услугата. Когато услугата се изпълнява въз основа на действащ 

договор, който е безсрочен или периодично подновяващ се с допълнително споразумение към 

договора, за изпълнена услуга се приема приетата работа на участника към м. май 2016 г., 

потвърдено от възложителя/получателя по договора. 

Под „услуги, сходни с предмета на поръчката“, следва да се разбират услуги по 

застраховане.   

 Доказването на опита в извършването на услуги, сходни с предмета на поръчката, се 

извършва с представяне на списък  на застрахователните услугите, изпълнени през последните три 

години, считано от датата на подаване на оферта, с посочване на стойностите, датите и получателите 

на услугите. Доказателството за извършена услуга се предоставя под формата на удостоверение, 
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издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 

регистър, в който е публикувана информация за услугата. 

4.  Финансови изисквания към участниците 

 Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансовото състояние на  

участниците.  

5. Подготовка, подаване и съдържание на офертата. 

5а. Подготовка на офертата.  

 Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 

документацията за участие. 

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

обявените от Възложителя условия. 

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

допълни или да оттегли офертата си. 

 Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта и само един 

вариант на същата. 

 Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да 

представя самостоятелна оферта. 

 Представянето на офертата задължава участника да приеме напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените 

поръчки. 

 Участникът ще бъде отстранен от участие за възлагане на настоящата обществена 

поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в 

документацията или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или 

е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като 

подизпълнител. 

5б. Подаване на офертата 

 Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от 

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

препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52 , 

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.  

 Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:  

 а) наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо;  
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 б) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;  

 в) наименованието на обществената поръчка.  

 В опаковката, посочена по-горе, се поставя Информационен лист за участника, документите 

по чл. 37, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки - когато е 

приложимо, техническо предложение, ценовото предложение.  

Всички документи приложени в офертата трябва да бъдат изготвени на български език. 

Документите които не са представени в оригинал, следва да бъдат заверени от участника с гриф 

„Вярно с оригинала”, подписани от законния представител  или изрично упълномощено за целта 

лице и печат. 

 5в. Съдържание на офертата – За участие в поръчката, се изисква участникът да представи 

с офертата следните документи: 

1. Оферта по чл. 186, ал. 1 ЗОП, включваща данни за лицето, което подава офертата, включително 

доказателства за съответствие с критериите за подбор, както и друга информация. – по образец (Образец 

№ 1). Към офертата се прилагат: 

1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето което подава офертата не е законният 

представител на участника. 

 1.2. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, офертата се подава общо, 

от името на представителите на лицата, участващи в обединението, като офертата трябва да съдържа 

копие от документ (договор или друго), от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:  

 а) правата и задълженията на участниците в обединението;  

 б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;  

 в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.  

 Представляващият обединението или всички лица в обединението подписват и подпечатват 

документите в офертата, които се представят от името на обединението – декларацията за 

използване / неизползване на подизпълнители, предложението за изпълнение на поръчката, 

ценовата оферта и други.  

1.3. Подписана от лицата по чл.40 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки (ППЗОП) декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - по 

образец (Образец № 11). 

1.4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-3 от ЗОП  - по образец 

(Образец № 12), подписана от лицето, което може самостоятелно да представлява участника, 

съгласно чл.40 от ППЗОП. 
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Декларацията по т.1.3 и т. 1.4. се подписва и от подизпълнителите, в случай, че участникът 

предвижда участието на такива при изпълнение на поръчката, както и от трети лица, чиито 

капацитет участникът използва (в приложимите случаи). 

1.5. Декларация по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 6).  

 1.6.  Декларация по чл.47, ал. 3от ЗОП – по образец - (Образец № 7 ).  

 1.7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в обществената поръчка в съответствие с 

чл. 101, ал. 11 от ЗОП – по образец - (Образец № 10).  

 1.8. Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП – по образец (Образец № 8) 

 1.9. Декларация от подизпълнител – когато е приложимо (Образец № 9) 

 1.10.Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП – по образец (Образец № 13)  

1.11. Заверено копие на валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, издадена 

от Комисията по финансов надзор, от който да е видно, че участникът има право да сключва вида 

застраховка, в зависимост от това за коя позиция кандидатства.  

За участници, установени в друга държава членка на Европейския съюз, следва да бъде 

представено заверено копие на документ, удостоверяващ изпълнение на относимите към участника 

специфични изискванията на чл. 52 – 55 от Кодекса на застраховането, в случай, че е относимо. 

 1.12. Списък на изпълнените услуги, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, заедно с доказателство за извършената услуга. (Списъка се изготвя от 

участника). 

1.13. Списък с всички клонове/офиси на територията на Република България на участника с 

посочени актуални  адреси и телефони, подписан от участника. (Списъка се изготвя от участника). 

 1.14. Техническо предложение -  по образец (Образец № 2), съдържащо:  

 а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника – прилага се нотариално заверено пълномощно;  

 б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя – Приложение към образец № 2. 

 в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор –по образец (Образец 

№ 4)  

г) декларация за срока на валидност на офертата – по образец (Образец № 5) 

д) Общите условия и специалните такива за всяка застраховка, покритие, рискове и 
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изключения. 

 1.15. Ценово предложение – по образец (Образец от  № 3, 3а-3в ) за съответната обособена 

позиция.   

 

V. Максимална стойност на поръчката: максимална стойност на обособените позиции:  

Обособена позиция 1 –  4 500 лв. без ДДС 

Обособена позиция 2 – 1 500 лв. без ДДС 

Обособена позиция 3 – 2 000 лв. без ДДС 

Обособена позиция 4 – 1 500 лв. без ДДС 

 

Максималната стойност на поръчката е 9 500 лв. без включен ДДС. 

 

 

VІ. Условия и начин на плащане: 

Възложителят заплаща в лева по банкова сметка на Изпълнителя извършените услуги в срок 

до 30 дни след представяне на фактура и застрахователна полица, удостоверяващи изпълнението на 

услугата. 

 За изпълнение на услугата по съответната обособена позиция, участникът преди подписване 

на договора предоставя гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на съответната 

обособена позиция. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 

1. парична сума; 

2. банкова гаранция; 

 

 VІІ. Технически изисквания за изпълнението: 

 1.Застраховка Трудова злополука по обособена позиция 1 - Застраховка "Трудова 

злополука" трябва да покрива всички рискове съгласно чл.7, ал.1 на Наредбата за задължително 

застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“ (НЗЗРСРТЗ) (Обн. ДВ. 

бр.15 от 17 Февруари 2006г., посл. изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г.), а именно: 

• смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука; 

• трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука; 

• временна неработоспособност вследствие на трудова злополука. 

 Застрахователната сума по застраховка "Трудова злополука" се определя на базата на 

месечната брутна работна заплата на застрахованите работници и служители към момента на 
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сключване на застраховката и е 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на 

съответния работник или служител, съгласно чл.8, ал.2 на НЗЗРСРТЗ. 

Обект на застраховането е животът и здравето до 510 бр. служители от администрацията на 

ДАМТН. Броят на служителите, които ще бъдат застраховани за срока на действие на договора се 

определят със заповед на председателя на ДАМТН. Копие от заповедта се предоставя на 

застрахователя преди подписването на полицата за конкретната година. При напускане на 

застрахован служител и назначаване на нов служител ДАМТН уведомява застрахователя в седем 

дневен срок от назначаването на новия служител. Участникът следва да предвиди възможност за 

застраховане на ново назначени служители на възложителя за срок не по-дълъг от срока на договора. 

ДАМТН предоставя  преди подписването на всяка полица актуалната сума на средната 

работна заплата на застрахованите служители. 

За част от служителите застраховката следва да бъде направена в 14 дневен срок от 

сключването на договора, за срок от 12 месеца. За част от служителите застраховката ще е със срок 

12 месеца, считано от 01.01.2017 г. 

 Застрахователна премия.  

 Определя се от участника като тарифно число - процент от застрахователната 

сума/лимита на отговорност и включва всички разходи на застрахователя, включително данък от 

2% съгласно чл. 9 и 10 от Закона за данък върху застрахователните премии. 

 Застрахователно обезщетение.  

• При смърт на застраховано лице застрахователите изплащат обезщетение в размер на 

застрахователната сума за съответния работник или служител, определена съгласно чл. 8, ал. 2 

НЗЗРСРТ при сключване на застрахователния договор. 

• При трайно намалена работоспособност обезщетението е процент от 

застрахователната сума за съответния работник или служител, равен на процента трайно намалена 

работоспособност на работника или служителя, установен от съответния компетентен орган на 

медицинската експертиза на работоспособността. 

• При временна неработоспособност се изплаща процент от месечната брутна работна 

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

временна неработоспособност в зависимост от продължителността на загубената работоспособност: 

1.  над 10 до 30 календарни дни включително  - 3 на сто; 

2.  над 30 до 60 календарни дни включително  - 5 на сто; 

3.  над 60 до 120 календарни дни включително  - 7 на сто; 

4.  над 121 календарни дни  - 10 на сто. 
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 Процентът на трайно намалена работоспособност се определя от съответния 

компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността съгласно Наредбата за 

медицинската експертиза на работоспособността, приета с Постановление № 99 на Министерския 

съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2005; изм., бр. 96 от 2005 г.), в 3-месечен срок от постъпване на 

необходимите документи при тях. 

 Когато застрахованото лице е имало определен процент трайно намалена 

работоспособност преди настъпване на трудовата злополука, този процент не се отчита при 

определяне процента на трайно намалената работоспособност вследствие на злополуката. 

 В случай на изплатено обезщетение за временна неработоспособност вследствие на 

трудова злополука и последваща трайно намалена работоспособност на застрахованото лице до 

една година от датата на злополуката дължимото застрахователно обезщетение или сума за трайно 

намалена работоспособност се намалява с размера на изплатеното обезщетение за временно 

намалена работоспособност. 

 В случай на изплатено обезщетение за временна неработоспособност и/или трайно 

намалена работоспособност вследствие на трудова злополука и последваща смърт на 

застрахованото лице до една година от датата на злополуката дължимото застрахователно 

обезщетение или сума за смърт се намалява с размера на изплатените обезщетения. 

 Изплаща се застрахователното обезщетение на застрахованото лице по посочените 

застрахователни рискове при представянето на минимално необходимите за доказване на 

здравословното състояние медицински документи ( болничен лист, епикриза, амбулаторен лист, 

експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК). 

Застрахователното обезщетение се изплаща при спазване на глава четвърта от НЗЗРСРТ. 

Предложения на участника – допълнително покрити рискове : 

Участникът трябва да предложи по своя преценка кои допълнителни рискове ще покрие по 

застраховката „Трудова злополука“, различни от задължително изискуемите от Възложителя, които 

да разширят обхвата на покритието, без за тях да бъде начислявана допълнителна премия.  

Предложенията се номерират. Оценяват се по показателя Ктз2 от методиката. 

 

 2. Застраховка оборудване, трайно монтирано в две подвижни лаборатории по 

обособена позиция 2 (Приложение към обособена позиция 2) 

Рисковете, срещу които е нужно да бъде осигурена застрахователната защита са: пожар (вкл. 

последиците от гасене на пожар), удар от мълния, експлозия или имплозия, удар от летящо тяло, 
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части от него или товара му, природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, 

тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и др. външни 

обекти следствие на буря или градушка), земетресение, кражба с взлом, въоръжен грабеж, 

злоумишлени действия на трети лица, щети, нанесени на оборудването при противозаконно 

отнемане на МПС, както и повреда, произлязла от сблъскване на МПС помежду им или с други 

подвижни и/или неподвижни предмети, от удар с хора и животни, от препятствия по пътното платно 

като земни скални маси, падащи дървета и клони, падащи предмети от сгради. 

Застраховката е с валидност 12 месеца, считано от 22.12.2016 г. 

2.1. Застрахователна сума/лимит на отговорност 

Застрахователната сума за оборудването, монтирано във всяка подвижна лаборатория 

(представляваща МПС) е балансовата му стойност, която към датата на обявяване на обществената 

поръчка е 234 436,63 лв. и 102 887,56 лв. или общо за двете 337 324,19 лв., която е и лимит на 

отговорност на Застрахователя към датата на настъпване на застрахователно събитие. 

 При посочената стойност на застрахователната сума ще бъде подписана първата 

застрахователна полица след сключването на договора с изпълнителя. 

2.2. Застрахователна премия 

Застрахователната премия се определя от участника като тарифно число – процент от 

застрахователната сума/лимита на отговорност и включва всички разходи на застрахователя, 

включително данък от 2% съгласно чл. 9 и чл. 10 от Закона за данъка върху застрахователните 

премии. 

2.3. Застрахователно обезщетение 

При частична щета застрахователното обезщетение е равно на разходите за възстановяването 

на повреденото оборудване в предишното, годно за експлоатация състояние, които включват 

разходите за ремонт, монтаж и демонтаж, както и за транспортирането му до мястото за ремонт и 

обратно. Застрахователното обезщетение не може да превишава размера на лимита на отговорност. 

Ремонтът на оборудването се извършва от представителите на производителите на конкретното 

оборудване за Република България. Застрахователят заплаща цената на ремонта на лицето, което го 

е извършило. 

 При пълна загуба на застрахованото оборудване  се заплаща обезщетение равно на размера 

на лимита на отговорност. 

 Участникът трябва да предложи по своя преценка кои допълнителни рискове ще 

покрие по застраховката, различни от задължително изискуемите от Възложителя, които да 

разширят обхвата на покритието, без за тях да бъде начислявана допълнителна премия. 
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Оценява се по показателя Ки2 от методиката. 

 

3. Застраховка сгради, предоставени за управление на ДАМТН по обособена позиция 3. 

Застраховката трябва да покрива следните рискове: 

- Пожар, включително последици от гасенето на пожар; 

- Удар от мълния, експлозия или имплозия,  

- удар от летателен апарат, части от него или товара му; 

- природни бедствия, включително буря, силен вятър, градушка, проливен дъжд, наводнение, 

тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и други външни 

обекти следствие на буря или градушка; 

- земетресение; 

- чупене на стъкла 

- тръбопроводна вода 

- разходите, направения от застрахования за ограничаване на вредите следствиеи 

застрахователно събитие, за отстраняване на развалини и/или останки, за преместване, предпазване 

и съхранение на застрахованото имущество. 

- Застраховката е с валидност 12 месеца, считано от 22.12.2016 г. 

3.1. Застрахователна сума/лимит на отговорност 

Балансовата стойност на отделните имоти е посочена в приложение към документацията и е 

към датата на обявяване на обществената поръчка Общата балансова стойност на всички имоти към 

датата на обявяване на обществената поръчка е в размер на 8 379 640,72 лв. (осем милиона триста 

седемдесет и девет хиляди шестстотин и четиридесет лева и седемдесет и две стотинки). 

3.2. Застрахователна премия  

Застрахователната премия се определя от участника като тарифно число – процент от 

застрахователната сума/лимита на отговорност и включва всички разходи на застрахователя, 

включително данък от 2% съгласно чл. 9 и чл. 10 от Закона за данъка върху застрахователните 

премии. 

3.3 Застрахователно обезщетение, оценка на щетите 

 При частична вреда на сграда, включително нейни елементи или инсталации, 

застрахователното обезщетение е равно на разходите за възстановяването на части на сградата или 

нейните елементи в предишното, годно за експлоатация състояние, които включват разходите за 

ремонт, за монтаж и демонтаж, и др. Застрахователното обезщетение не може да превишава размера 

на лимита на отговорност. Възложителят писмено избира една от следните възможности: 
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- подмяна на увреденото имущество (сграда или нейни елементи или инсталации) с ново със 

същите характеристики и в същото експлоатационно състояние. Подмяната на увреденото 

имущество с ново се извършва, когато разходите за ремонт надвишават стойността на ново 

закупено такова имущество. Подмяната се възлага и заплаща от застрахователя на фирма, 

писмено одобрена от възложителя. 

- Ремонт (възстановяване) на увреденото имущество (сграда, части от сграда или нейни 

елементи или инсталации) до предишното годно за експлоатация състояние. Ремонтът се 

възлага и заплаща от застрахователя на фирма, писмено одобрена от възложителя. 

- Изплащане на обезщетение. Изчисляването на обезщетението за увреденото имущество 

(сгради, части от сгради или техни елементи или инсталации) се извършва:  

а) при частични щети – размерът на щетата, която се изплаща на възложителя, се определя 

чрез  предвиждане на необходимите разходи за труд, материали, транспорт и начисления за 

възстановяване на увреденото имущество във вид и състояние, каквото те са имали, 

непосредствено преди настъпване на събитието. Изчисленото обезщетение не може да 

надхвърля размера на застрахователната сума на увреденото имущество; 

б) при тотална щета – на възложителя се изплаща обезщетение до размера на 

застрахователната сума, като от застрахователната сума се приспаднат евентуални годни 

части или материали продадени като вторични суровини. 

Други изисквания към изпълнението на поръчката.  

 Застрахователят да предвиди възможности: 

а) при промяна на активите в посока намаление в хода на изпълнение на поръчката, при което 

застрахователната премия се намалява съразмерно на отпадналата необходимост, без за това 

да се дължат финансови компенсации; 

б) при промяна на активите в посока увеличение в хода на изпълнение на поръчката, се 

сключва добавък към застраховката и се зплаща допълнителна премия при същото тарифно 

число от офертата на застрахователя. 

Участникът трябва да предложи по своя преценка кои допълнителни рискове ще покрие по 

застраховката, различни от задължително изискуемите от Възложителя, които да разширят 

обхвата на покритието, без за тях да бъде начислявана допълнителна премия. Предложенията 

се номерират. Оценяват се по показателя Ки2 от методиката. 
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4. Застраховка на оборудване в стационарни лаборатории на Главна дирекция „Контрол на 

качеството на течните горива“ към ДАМТН и на мобилните електронни устройства по 

обособена позиция 4 (Приложение към обособена позиция 4). 

Застраховката трябва да покрива: 

- пожар (с или без пламък), експлозия, имплозия,  

директно попадение на мълния,  

- падане на пилотирано или непилотирано летящо тяло, както и от последиците от 

пожарогасене разрушаване, разчистване или каквито и да е други вреди причинени от тези 

събития; 

- щети причинени от вода (в т.ч. от довеждащи или отвеждащи тръбопроводи, наводнения, 

подпочвени води, дъждовна вода), корозия, пара, замръзване, тежест от естествено 

натрупване на сняг или лед, движение на ледове, влага или въздействие на други течности;  

- буря, вятър, градушка, лавина, свличане или срутване на скали или земни маси, 

земетресение;  

- кражба с взлом, въоръжен грабеж, умишлено увреждане или злоумишлени действия на трети 

лица; 

Предвид спецификата на активите от приложението към документацията (мобилни 

електронни устройства), посочените по-горе рискове следва да бъдат покрити и извън обектите на 

ДАМТН при регламентираното им използване от служители на агенцията. 

Застраховката е с валидност 12 месеца, считано от 22.12.2016 г. 

4.1.Застрахователна сума/лимит на отговорност. 

 Застрахователната сума е балансовата стойност на имуществото, като към настоящия 

момент е както следва: 

 1 418 690,99 лв. /един милион четиристотин и осемнадесет хиляди шестстотин и 

деветдесет лева и деветдесет и девет стотинки/ на оборудването в стационарните лаборатории на 

ГД ККТГ  съгласно Приложението към обособената позиция; - оборудване на стационарни 

лаборатории ГД „ККТГ“ 

 33 182,43 лв. /тридесет и три хиляди сто осемдесет и два лева и четиридесет и три 

стотинки/ на мобилни електронни устройства по Приложение №6. 

Възложителят посочва нова балансова стойност на имуществото за всяка календарна година, 

включена в срока на договора. 

4.2.Застрахователна премия. 
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Определя се от участника като тарифно число -процент от застрахователната 

сума/лимита на отговорност и включва всички разходи на застрахователя, включително данък от 

2% съгласно чл. 9 и 10 от Закона за данък върху застрахователните премии. 

4.3.Застрахователно обезщетение.  

Възложителят избира писмено една от следните възможности за отстраняване на вредите, 

ликвидация на щетите и изплащане на дължимото обезщетение: 

 подмяна на увреденото, откраднато или унищоженото имущество(оборудване в 

стационарните лаборатории или мобилно електронно устройство) с ново със същите 

характеристики и в същото експлоатационно състояние. Подмяната на увреденото имущество с 

ново се извършва, когато разходите за ремонт на увреденото имущество надвишават стойността на 

новозакупено Подмяната се възлага и заплаща от застрахователя на фирма, писмено одобрена от 

възложителя; 

 ремонт (възстановяване) на увреденото имущество (оборудване в стационарните 

лаборатории или мобилно електронно устройство) до предишното годно за експлоатация състояние. 

Ремонта се възлага и заплаща от застрахователя на фирма, писмено одобрена от възложителя, която 

е одобрена от производителя на оборудването в стационарните лаборатории да извършва ремонта 

му; 

 изплащане на обезщетение. 

Изчисляването на обезщетението за увреденото имущество (оборудване в стационарните 

лаборатории или мобилно електронно устройство)  се извършва: 

при частични щети – размерът на щетата, който се изплаща на възложителя,  се определя 

чрез предвиждане на необходимите разходи за труд, материали, транспорт и начисления за 

възстановяване на увреденото имущество във вид и състояние каквото те са имали непосредствено 

преди настъпване на събитието. Изчисленото обезщетение не може да надхвърля размера на 

застрахователната сума на увреденото имущество. 

при тотална щета – на  възложителя се изплаща обезщетение в размер на 

застрахователната сума. 

4.5. Други изисквания при изпълнението на поръчката.  

Застрахователят да предвиди възможности:  

 а/ при промяна на активите в посока намаление в хода на изпълнение на поръчката, при което 

застрахователната премия са намалява съразмерно на отпадналата необходимост, без за това да се 

дължат финансови компенсации; 
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 б/ при промяна на активите в посока увеличение в хода на изпълнение на поръчката, се 

сключва добавък към застраховката и се заплаща допълнителна премия при същото тарифно число 

от офертата на застрахователя. 

Участникът трябва да предложи по своя преценка кои допълнителни рискове ще покрие 

по застраховката, различни от задължително изискуемите от Възложителя, които да 

разширят обхвата на покритието, без за тях да бъде начислявана допълнителна премия.  

Предложенията се номерират. Оценяват се по показателя Ки2 от методиката. 

 

VIIІ. Критерий за оценка на офертите: 

 Икономически най-изгодна оферта е въз основа на критерия „оптимално съотношение 

качество/цена“. 

 

 Методика за оценка на офертите по обособени позиции. 

 Възложителят ще определи изпълнител по всяка обособена позиция въз основа на оценка на 

представените оферти по критерия „оптимално съотношение качество/цена“.  

При оценката на офертите, комисията ще прилага чл. 70, ал. 6 от ЗОП в следната 

последователност: 

етап І – оценка на ценовите предложения – тарифно число/застрахователна премия в лева 

(според съответната обособена позиция) 

етап ІІ – оценка на техническите предложения – срок за изплащане на застрахователните 

обезщетения/брой допълнително покрити рискове (според съответната обособена позиция); 

 

За обособена позиция №1: Застраховка „Трудова злополука“; 

 

Максимален брой точки, който може да получи оферта -  100 точки. 

Ктз - комплексна оценка = сбора от точките по показателите Kтз1 и Ктз2 , както следва: 

 

Ктз1- Размер на предложеното тарифно число - 60 точки.  

Изчислява се по формулата: 

Kтз1 = Kтз1min / Kтз1n * 60, където  

Kтз1n е размерът на предложеното тарифно число на n-тото предложение,  

Kтз1min е размерът на най-ниското предложено тарифно число.  

Участник, предложил най-нисък размер на тарифно число получава максимален брой точки - 60 

точки.  

Ктз2 – Брой допълнително покрити рискове (без заплащане на допълнителна премия), имащи 

отношение към застраховка „Трудова злополука” - 40 точки. (Участниците предлагат по своя 
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преценка допълнително покрити рискове, имащи отношение към застраховката Трудова злополука, 

извън задължително изискуемите от възложителя, за които няма да бъде начислявана допълнителна 

премия) 

Изчислява се по формулата: 

Kтз2= Kтз2n / Ктз2mах* 40, където  

Kтз2n е брой допълнително покрити рискове /без заплащане на допълнителна премия/, имащи 

отношение към застраховката "Трудова злополука" на n-тото предложение, Kтз2max е най-големият 

брой допълнително покрити рискове (без заплащане на допълнителна премия), имащи отношение 

към застраховка „Трудова злополука” .  

 

Участник, оферирал най-голям брой допълнително покрити рискове, имащи отношение към 

застраховката „Трудова злополука“, без заплащане на допълнителна премия, получава максимален 

брой точки - 40 точки. 

 

За обособени позиции №№ 2, 3 и 4: 

№ 2   Застраховка „Оборудване, трайно монтирано в две подвижни лаборатории“ 

№ 3   Застраховка „На сградите, предоставени за управление на ДАМТН“ 

№ 4 Застраховка „На оборудване в стационарни лаборатории на Главна дирекция 

„Контрол на качеството на течните горива“ към ДАМТН и на мобилните електронни 

устройства“ 

 

Максимален брой точки, който може да получи оферта -  100 точки. 

Ки - комплексна оценка = сбора от точките по показателите  Kи1 и Ки2, както следва: 

Ки1- Размер на предложеното тарифно число - 60 точки.  

Изчислява се по формулата: 

Kи1 = Kи1min / Kи1n * 60, където  

Kи1n е размерът на тарифното число на n-тото предложение,  

K1min е най-ниското предложено тарифно число.  

 

Участник, предложил най-ниското тарифно число, получава максимален брой точки - 60 точки.  

Ки2– Брой допълнително покрити рискове по застраховката- 40 точки (Участниците следва да 

предложат по своя преценка кои допълнителни рискове ще покрият по имуществените застраховки, 

различни от задължително изискуемите от възложителя, които да разширят обхвата на покритието, 

без за тях да бъде изчислявана допълнителна премия) 

Изчислява се по формулата: 

Kи2= Kи2n / Ки2mах* 40, където  

Kи2n е броят допълнително покрити рискове по застраховката на n-тото предложение, Kи2max е 

най-големият брой предложени допълнително покрити рискове по застраховката.  
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Участник, който е оферирал най-голям брой предложени допълнително покрити рискове по 

застраховката, получава максимален брой точки - 40 точки.  

 

 

Крайно класиране на кандидатите. 

По всяка обособена позиция на първо място се класира офертата с най-голям брой точки от 

комплексната оценка по съответната позиция (максимално възможната Кх за всяка обособена 

позиция е 100 точки). Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред съгласно 

броя точки. 

 

ІХ. Предложение за срок на валидност на офертата. 

 Подаденото предложение следва да е със срок на валидност не по-малко от 90 (деветдесет) 

календарни дни от датата на подаването му.  

 

Х. Срок за получаване на оферти. 

 Оферти се подават в деловодството на ДАМТН на бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А, гр. София, 

до 17:00 ч. на 24.10.2016 г. 

 Офертата, ведно с изискуемите документи, се подава в запечатанa непрозрачна опаковка, с 

посочване на името на участника и наименованието на поръчката, за която се отнася. 

 

ХІ. Изисквания за участие 

 1. Подаване на оферта в посочения от възложителя срок. 

 2. Определяне на срок на валидност на представената оферта (срокът на валидност на 

предложението не може да бъде по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни от подаване на 

офертата). 

  

ХІІ. Сключване на договор 

 С класирания на първо място и определен за изпълнител участник, възложителят сключва писмен 

договор. 

 

ХIIІ. Условия за сключване на договор 

 Възложителят сключва с определения по съответната обособена позиция изпълнител писмен 

договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора изпълнителят: 

1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2; 
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2. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП; 

3. представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

4. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което 

е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка. 

(2) Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място: 

1. откаже да сключи договор; 

2. не изпълни някое от условията по ал. 1, или 

3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

 

 

ХІV. Наименование, адрес на възложителя и лице за контакти. 

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Гр. София, бул. „Д-р Г. М. 

Димитров“ № 52А, лице за контакт за поръчката – Динко Мандов, тел. 0879504411, e-mail: 

Dinko.Mandov@damtn.government.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Dinko.Mandov@damtn.government.bg
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Образец № 1 

 

ДО 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И  

ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

БУЛ. „Д-Р Г. ДИМИТРОВ” № 52 А, 

ГР. СОФИЯ 1797 

 

О Ф Е Р Т А 

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ УСЛУГИ НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 

20, АЛ. 3, С ПРЕДМЕТ: 

 

 „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ с четири обособени позиции 

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА: 

Настоящата оферта е подадена от: ………………………………………………….......... 

       (наименование на участника) 

………………………………………………………………………………………………………… 

(адрес на управление, ЕИК по ЗТР) 

чрез ………………………........................................................................................................... 

(собствено, бащино и фамилно име на представляващия участника, адрес за кореспонденция) 

 

 II.  АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

1. Седалище и адрес на управление ........................................................................................ 

Телефон........................................... 

 Факс................................................ 

 Е-mail.............................................. 
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2. Лице за контакти ...................................................................................................................... 

Длъжност ....................................................................................................................................... 

Телефон/факс/Е-mail..................................................................................................................... 

 

3.Лице представляващо участника: ........................................................................................ 

 (данни по документ за самоличност) 

4. Обслужваща банка: ………………………………………………………………………… 

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде 

определен за изпълнител на поръчката: 

IBAN………………………….. ................................ BIC ...............………………………….., 

Титуляр на сметката .................................................................................................................... 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящето Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка по 

обособена позиция …………………………… с предмет: „………………………………………….” 

Декларираме, че желаем да участваме в обявената обществена поръчка с горепосочения предмет по 

обособена позиция …………………… и сме в състояние да я изпълним изцяло в съответствие с 

изискванията, посочени в обявата и документацията към нея. 

Декларираме, че ..........................................................(попълва се наименованието или името на 

участника) като участник в обществената поръчка/обособената позиция отговаря на всички 

изисквания, посочени в ЗОП и в предварително обявените условия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо. 
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При изпълнението на поръчката ще използваме/няма да използваме услугите на следните 

подизпълнители (невярното се зачертава): 

Наименование на 

подизпълнителя 

Обхват на дейностите, които ще 

извършва 

Размер на участието на 

подизпълнителя в 

в % 

   

   

 

В случай, че ............................................................ (попълва се наименованието или името на 

участника) бъде определен за изпълнител на обществената поръчка/обособената позиция, се 

задължаваме при подписването на договора да представим: 

 Всички необходими документи, предвидени в чл. 58 ЗОП, и в документацията за участие от 

съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 54 от ЗОП; 

 Документ за гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от максималната стойност 

на поръчката под формата на …………………………. (посочва се вида на гаранцията). 

Приемаме плащането да бъде извършено съгласно посоченото в обявата.  

Неразделна част от настоящата оферта са: 

- Техническо предложение  - попълнено по образец; 

- Ценово предложение -  попълнено по образец;  

……………………………………………………………………………………………..(Изброяват се и 

се прилагат и документи, посочени в документацията на обявата, с които се доказва 

съответствие с изискванията на Възложителя, както и попълнените декларации по образeц на 

Възложителя)  

 

Дата: .....................  

Подпис, печат ………………………… 

Име, фамилия, длъжност …………….. 
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ОБРАЗЕЦ № 2 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 
" Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ 

Обособена позиция № …………… с предмет: „……….“ 
 

 
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

(наименование и адрес на възложителя) 
От:___________________________________________________________________ 

(наименование на участника) 
с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,  
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________ 
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,    
Булстат / ЕИК: ________________________,  
Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________ 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура 
за възлагане на обществена поръчка с предмет:  " Извършване на застрахователни услуги за нуждите на 
ДАМТН““ Обособена позиция № …………… с предмет: „……….“.  

 
 
Прилагаме:  
Таблица по Приложеие № ..... (моля посочете) от образеца на техническо предложение за съответствие 

на предлаганата услуга с техническите спецификации на възложителя. 
 

 
 
ДАТА: _____________ г.                                              ПОДПИС и ПЕЧАТ:__________________
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Приложение № 1: Таблица за съответствие с техническите спецификации на предлаганите 
застрахователни услуги по обособена позиция № 1 с предмет „Застраховка „Трудова злополука”: 

 
ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИКА 

 

Покрити рискове: 
 

Застраховка "Трудова злополука" трябва 
да покрива всички рискове съгласно чл.7, 
ал.1 на Наредбата за задължително 
застраховане на работниците и 
служителите за риска „Трудова злополука“ 
(НЗЗРСРТЗ) (Обн. ДВ. бр.15 от 17 Февруари 
2006г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2006г., 
изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. 
бр.5 от 19 Януари 2010г.), а именно: 
• смърт на застрахованото лице 
вследствие на трудова злополука; 
• трайно намалена работоспособност 
вследствие на трудова злополука; 
• временна неработоспособност 
вследствие на трудова злополука. 

 

 
Териториална валидност: 

Територията на Република България.  
 
Застрахователна сума/ лимит на отговорност 

Застрахователната сума по застраховка "Трудова 
злополука" се определя на базата на месечната 
брутна работна заплата на застрахованите 
работници и служители към момента на 
сключване на застраховката и е 7-кратния размер 
на годишната брутна работна заплата на 
съответния работник или служител, съгласно 
чл.8, ал.2 на НЗЗРСРТЗ.  

 

 

Застрахователна премия: 
Определя се от участника като тарифно 
число - процент от застрахователната 
сума/лимита на отговорност и включва 
всички разходи на застрахователя, 
включително данък от 2% съгласно чл. 9 и 10 
от Закона за данък върху застрахователните 
премии.  

РАЗМЕРЪТ Е ПОСОЧЕН В ЦЕНОВАТА 
ОФЕРТА  ПРИ СПАЗВАНЕ НА 
ИЗИСКВАНИЯТА НА 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
Застрахователно обезщетение : 

• При смърт на застраховано лице 
застрахователите изплащат обезщетение в размер 
на застрахователната сума за съответния работник 
или служител, определена съгласно чл. 8, ал. 2 
НЗЗРСРТ при сключване на застрахователния 
договор. 
• При трайно намалена работоспособност 
обезщетението е процент от застрахователната сума 
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за съответния работник или служител, равен на 
процента трайно намалена работоспособност на 
работника или служителя, установен от съответния 
компетентен орган на медицинската експертиза на 
работоспособността. 
• При временна неработоспособност се 
изплаща процент от месечната брутна работна 
заплата на работника или служителя, при която е 
сключена застраховката, за всеки започнат месец 
временна неработоспособност в зависимост от 
продължителността на загубената 
работоспособност: 
1.  над 10 до 30 календарни дни включително 
 - 3 на сто; 
2.  над 30 до 60 календарни дни включително 
 - 5 на сто; 
3.  над 60 до 120 календарни дни включително 
 - 7 на сто; 
4.  над 121 календарни дни  - 10 на сто. 

 Процентът на трайно намалена 

работоспособност се определя от 

съответния компетентен орган на 

медицинската експертиза на 

работоспособността съгласно Наредбата за 

медицинската експертиза на 

работоспособността, приета с 

Постановление № 99 на Министерския 

съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2005; 

изм., бр. 96 от 2005 г.), в 3-месечен срок от 

постъпване на необходимите документи 

при тях. 

 Когато застрахованото лице е имало 

определен процент трайно намалена 

работоспособност преди настъпване на 

трудовата злополука, този процент не се 

отчита при определяне процента на трайно 

намалената работоспособност вследствие 

на злополуката. 

 В случай на изплатено обезщетение 

за временна неработоспособност 

вследствие на трудова злополука и 

последваща трайно намалена 

работоспособност на застрахованото лице 

до една година от датата на злополуката 

дължимото застрахователно обезщетение 

или сума за трайно намалена 

работоспособност се намалява с размера на 
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изплатеното обезщетение за временно 

намалена работоспособност. 

 В случай на изплатено обезщетение 

за временна неработоспособност и/или 

трайно намалена работоспособност 

вследствие на трудова злополука и 

последваща смърт на застрахованото лице 

до една година от датата на злополуката 

дължимото застрахователно обезщетение 

или сума за смърт се намалява с размера на 

изплатените обезщетения. 

 Изплаща се застрахователното 

обезщетение на застрахованото лице по 

посочените застрахователни рискове при 

представянето на минимално 

необходимите за доказване на 

здравословното състояние медицински 

документи ( болничен лист, епикриза, 

амбулаторен лист, експертно решение на 

ТЕЛК/ НЕЛК). 

 Застрахователното обезщетение се 

изплаща при спазване на глава четвърта от 

НЗЗРСРТ. 

        
      ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИКА – ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИ РИСКОВЕ 

 
Тук в дясната колона участникът 
трябва да предложи по своя преценка 
кои допълнителни рискове ще покрие 
по застраховката Трудова злополука, 
различни от задължително 
изискуемите от Възложителя, които 
да разширят обхвата на покритието, 
без за тях да бъде начислявана 
допълнителна премия.  
Предложенията се номерират. 
Оценяват се по показателя Ктз2 от 
методиката. 

1. ………………………………………. 

2. ………………………….. 

3. …………………….. 

 
 

 
 

Приложение № 2: Таблица за съответствие с техническите спецификации на 
предлаганите застрахователни услуги по Обособена позиция № 2 - 
Застраховка на оборудване, трайно монтирано в две подвижни 
лаборатории  

 
ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИКА 
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Покрити рискове: 

Рисковете, срещу които е нужно да бъде 
осигурена застрахователна защита са: 
пожар (вкл. последиците от гасенето на 
пожара), удар от мълния, експлозия или 
имплозия, удар от летящо тяло, части от 
него или товара му, природни бедствия 
(вкл. буря, градушка, проливен дъжд, 
наводнение, тежест при естествено 
натрупване на сняг и лед, замръзване, 
падащи дървета, клони и други външни 
обекти вследствие буря или градушка), 
земетресение, кражба с взлом, въоръжен 
грабеж, злоумишлени действия на трети 
лица, щети нанесени на оборудването 
при  противозаконно отнемане на МПС, 
както и повреда, произлязла от 
сблъскване на МПС по между им или с 
други подвижни и неподвижни предмети, 
от удар с хора и животни, от препятствия 
по пътното платно като земни и скални 
маси, падащи дървета и клони, падащи 
предмети от сгради. 

 

 
Териториална валидност:  

Територията на Република България.  
 
Застрахователна сума/лимит на отговорността: 

Застрахователната сума за оборудването, 
монтирано във всяка подвижна лаборатория 
(представляваща МПС) е балансовата му стойност, 
която към датата на обявяване на обществената 
поръчка е 234436,63лв. /двеста тридесет и четири 
хиляди четиристотин тридесет и шест лева и 63 ст./ 
и 102887,56 л. /сто и две хиляди осемстотит 
осемдесет и седем лева и 56 ст. или общо за двете 
337324,19 лв./ триста тридесет и седем хиляди 
триста двадесет и четири лева и 19 ст./, която е и 
лимит на отговорност на Застрахователя към 
датата на настъпване на застрахователно събитие.  

При посочената стойност на 
застрахователната сума ще бъде подписана първата 
застрахователна полица след сключването на 
договор с изпълнителя.    

Застрахователната сума по следващите 
полици ще бъде предоставена на застрахователя от  
ДАМТН преди подписването им.  

 

 

 
Застрахователна премия: 
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Определя се от участника като 
тарифно число -процент от 
застрахователната сума/лимита на 
отговорност и включва всички 
разходи на застрахователя, 
включително данък от 2% съгласно 
чл. 9 и 10 от Закона за данък върху 
застрахователните премии. 

 

РАЗМЕРЪТ Е ПОСОЧЕН В 
ЦЕНОВАТА ОФЕРТА  ПРИ 
СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
Застрахователно обезщетение: 

При частична вреда застрахователното 
обезщетение е равно на разходите за 
възстановяването на повреденото 
оборудване в предишното, годно за 
експлоатация състояние, които включват 
разходите за ремонт, за монтаж и 
демонтаж, както и за транспорт му до 
мястото за ремонт и обратно. 
Застрахователното обезщетение не може 
да превишава размера на лимита на 
отговорност. Ремонта на оборудването се 
извършва от представителите за Р. 
България на производителите на 
конкретното оборудване. 
Застрахователят заплаща цената на 
ремонта на лицето, което го е извършило. 
 При пълна загуба на застрахованото 
оборудване се заплаща обезщетение 
равно на размера на лимита на 
отговорност. 

 

 
 

        ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИКА – ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИ РИСКОВЕ 
 

Тук в дясната колона участникът 
трябва да предложи по своя преценка 
кои допълнителни рискове ще 
покрие по застраховката, различни 
от задължително изискуемите от 
Възложителя, които да разширят 
обхвата на покритието, без за тях да 
бъде начислявана допълнителна 
премия.  Предложенията се 
номерират. Оценяват се по 
показателя Ки2 от методиката. 

1. ………………………………………. 

2. ………………………….. 

3. …………………….. 

 
 
 
Приложение № 3: Таблица за съответствие с техническите спецификации на 
предлаганите застрахователни услуги по обособена позиция № 3 с предмет : 
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„Застраховка на сградите, предоставени за управление на ДАМТН 
 

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИКА 

 
Покрити рискове: 

Пожар (вкл. последиците от гасенето на 
пожара), удар от мълния, експлозия или 
имплозия, удар от летателен апарат, 
части от него или товара му, природни 
бедствия (вкл. буря, силен вятър, 
градушка, проливен дъжд, наводнение, 
тежест при естествено натрупване на 
сняг и лед, замръзване, падащи дървета, 
клони и други външни обекти вследствие 
буря или градушка), земетресение, 
чупене на стъкла, тръбопроводна вода, 
както и разходите, направени от 
Застрахования за ограничаване на 
вредите вследствие застрахователно 
събитие, за отстраняване на развалини и 
останки, и за преместване, предпазване и 
съхранение на застраховано имущество. 

 

 
Застрахователна сума/лимит на отговорност: 

Балансовата стойност на имотите, посочени в 
Приложение № 3 към документацията, към 
датата на обявяване на обществената поръчка 
балансовата стойност на всичките имоти  е  8 379 
640,72 лв. (осем милиона триста седемдесет и 
девет хиляди шестстотин и четиридесет лева и 
седемдесет и две стотинки). 
Възложителят посочва нова балансова стойност 
за всяка календарна година, включена в срока на 
договора. 

 

 

 
Застрахователна премия: 

Определя се от участника като 
тарифно число -процент от 
застрахователната сума/лимита на 
отговорност и включва всички 
разходи на застрахователя, 
включително данък от 2% съгласно 
чл. 9 и 10 от Закона за данък върху 
застрахователните премии. 

 

РАЗМЕРЪТ Е ПОСОЧЕН В 
ЦЕНОВАТА ОФЕРТА  ПРИ 
СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
Оценка на щетите и изплащане на обезщетения: 

При частична вреда на сградата, вкл. нейни 
елементи или инсталации, застрахователното 
обезщетение е равно на разходите за 
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възстановяването на части на сградата или 
нейните елементи в предишното, годно за 
експлоатация състояние, които включват 
разходите за ремонт, за монтаж и демонтаж и др. 
Застрахователното обезщетение не може да 
превишава размера на лимита на отговорност.  

Възложителят писмено избира една от 
следните възможности: 

-подмяна на увреденото имущество(сграда 
или нейни елементи или инсталации) с ново със 
същите характеристики и в същото 
експлоатационно състояние. Подмяната на 
увреденото имущество с ново се извършва, когато 
разходите за ремонт на увреденото имущество 
надвишават стойността на новозакупено такова. 

Подмяната се възлага и заплаща от 
застрахователя на фирма, писмено одобрена от 
възложителя; 

-ремонт(възстановяване) на увреденото 
имущество (сграда, части от сграда или нейни 
елементи или инсталации) до предишното годно за 
експлоатация състояние. Ремонта се възлага и 
заплаща от застрахователя на фирма, писмено 
одобрена от възложителя; 

-изплащане на обезщетение. 
Изчисляването на обезщетението за 

увреденото имущество (сгради, части от сгради 
или техните елементи или инсталации)  се 
извършва: 

-при частични щети – размерът на щетата, 
който се изплаща на възложителя,  се определя 
чрез предвиждане на необходимите разходи за 
труд, материали, транспорт и начисления за 
възстановяване на увреденото имущество във вид 
и състояние каквото те са имали непосредствено 
преди настъпване на събитието. Изчисленото 
обезщетение не може да надхвърля размера на 
застрахователната сума на увреденото имущество. 

-при тотална щета – на  възложителя се 
изплаща обезщетение до размера на 
застрахователната сума, като от застрахователната 
сума се приспадат евентуални годни части или 
материали продадени, като вторични суровини. 

 
 

Други изисквания при изпълнението на поръчката: 
Застрахователят да предвиди 
възможности:  
а/ при промяна на активите в посока 
намаление в хода на изпълнение на 
поръчката, при което застрахователната 
премия са намалява съразмерно на 
отпадналата необходимост, без за това да 
се дължат финансови компенсации; 
б/ при промяна на активите в посока 
увеличение в хода на изпълнение на 
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поръчката, се сключва добавък към 
застраховката и се заплаща допълнителна 
премия при същото тарифно число от 
офертата на застрахователя. 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИКА – ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИ РИСКОВЕ 
 

Тук в дясната колона участникът 
трябва да предложи по своя преценка 
кои допълнителни рискове ще 
покрие по застраховката, различни 
от задължително изискуемите от 
Възложителя, които да разширят 
обхвата на покритието, без за тях да 
бъде начислявана допълнителна 
премия.  Предложенията се 
номерират. Оценяват се по 
показателя Ки2 от методиката. 

1. ………………………………………. 

2. ………………………….. 

3. …………………….. 

 
 
Приложение № 4: Таблица за съответствие с техническите спецификации на 
предлаганите застрахователни услуги по обособена позиция №4 с предмет 
„Застраховка на оборудването в стационарните лаборатории на Главна 
Дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ към ДАМТН и на 
мобилни електронни устройства”  
 

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИКА 

 
Покрити рискове: 

- пожар (с или без пламък), експлозия, 
имплозия, директно попадение на 
мълния, падане на пилотирано или 
непилотирано летящо тяло, както и от 
последиците от пожарогасене 
разрушаване, разчистване или каквито и 
да е други вреди причинени от тези 
събития; 
- щети причинени от вода (в т.ч. от 
довеждащи или отвеждащи 
тръбопроводи, наводнения, подпочвени 
води, дъждовна вода), корозия, пара, 
замръзване, тежест от естествено 
натрупване на сняг или лед, движение на 
ледове, влага или въздействие на други 
течности;  
- буря, вятър, градушка, лавина, свличане 
или срутване на скали или земни маси, 
земетресение;  
- кражба с взлом, въоръжен грабеж, 
умишлено увреждане или злоумишлени 
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действия на трети лица; 
 Предвид спецификата на активите 

от приложение №8 към документацията 
(мобилни електронни устройства), 
посочените по-горе рискове следва да 
бъдат покрити и извън обектите на 
ДАМТН при регламентираното им 
използване от служители на агенцията. 

 
Териториална валидност: 

Територията на Република България.  
 
 
Застрахователна сума/лимит на отговорност 

Застрахователната сума е балансовата 
стойност на имуществото, като към 
настоящия момент е както следва: 
- 1 378 051,99лв. /един милион триста 
седемдесет и осем хиляди и петдесет и 
един лева и 99 ст./ на оборудването в 
стационарните лаборатории на ГД ККТГ  
съгласно Приложение №6; - оборудване 
на стационарни лаборатории ГД „ККТГ“ 
- 33182,43 лв /тритедесет и три хиляди 
стоосемдесет и два лева и четиридесет и 
три стотинки/ на мобилни електронни 
устройства по Приложение №6. 

Възложителят посочва нова балансова 
стойност на имуществото за всяка календарна 
година, включена в срока на договора. 

 

 

 
Застрахователна премия: 

Определя се от участника като 
тарифно число -процент от 
застрахователната сума/лимита на 
отговорност и включва всички 
разходи на застрахователя, 
включително данък от 2% съгласно 
чл. 9 и 10 от Закона за данък върху 
застрахователните премии. 

РАЗМЕРЪТ Е ПОСОЧЕН В 
ЦЕНОВАТА ОФЕРТА  ПРИ 
СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
Застрахователно обезщетение: 

Възложителят избира писмено една от 
следните възможности за отстраняване на 
вредите, ликвидация на щетите и изплащане на 
дължимото обезщетение: 

-подмяна на увреденото, откраднато или 
унищоженото имущество(оборудване в 
стационарните лаборатории или мобилно 
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електронно устройство) с ново със същите 
характеристики и в същото експлоатационно 
състояние. Подмяната на увреденото имущество с 
ново се извършва, когато разходите за ремонт на 
увреденото имущество надвишават стойността на 
новозакупено Подмяната се възлага и заплаща от 
застрахователя на фирма, писмено одобрена от 
възложителя; 

-ремонт(възстановяване) на увреденото 
имущество (оборудване в стационарните 
лаборатории или мобилно електронно устройство) 
до предишното годно за експлоатация състояние. 
Ремонта се възлага и заплаща от застрахователя на 
фирма, писмено одобрена от възложителя, която е 
одобрена от производителя на оборудването в 
стационарните лаборатории да извършва ремонта 
му; 

-изплащане на обезщетение. 
Изчисляването на обезщетението за 

увреденото имущество (оборудване в 
стационарните лаборатории или мобилно 
електронно устройство)  се извършва: 

-при частични щети – размерът на щетата, 
който се изплаща на възложителя,  се определя 
чрез предвиждане на необходимите разходи за 
труд, материали, транспорт и начисления за 
възстановяване на увреденото имущество във вид 
и състояние каквото те са имали непосредствено 
преди настъпване на събитието. Изчисленото 
обезщетение не може да надхвърля размера на 
застрахователната сума на увреденото имущество. 

-при тотална щета – на  възложителя се 
изплаща обезщетение в размер на 
застрахователната сума. 

 
 
Други изисквания при изпълнението на поръчката: 

Застрахователят да предвиди 
възможности:  
а/ при промяна на активите в посока 
намаление в хода на изпълнение на 
поръчката, при което застрахователната 
премия са намалява съразмерно на 
отпадналата необходимост, без за това да 
се дължат финансови компенсации; 
б/ при промяна на активите в посока 
увеличение в хода на изпълнение на 
поръчката, се сключва добавък към 
застраховката и се заплаща допълнителна 
премия при същото тарифно число от 
офертата на застрахователя. 

 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИКА – ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИ РИСКОВЕ 
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Тук в дясната колона участникът 
трябва да предложи по своя преценка 
кои допълнителни рискове ще 
покрие по застраховката, различни 
от задължително изискуемите от 
Възложителя, които да разширят 
обхвата на покритието, без за тях да 
бъде начислявана допълнителна 
премия.  Предложенията се 
номерират. Оценяват се по 
показателя Ки2 от методиката. 

1. ………………………………………. 

2. ………………………….. 

3. …………………….. 
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ОБРАЗЕЦ № 3 

 
     

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в обществена поръчка  

с предмет: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ в 

четири обособени позиции. 

 

 Подписаният/ата ................................................................................................... 

(трите имена) в качеството си на 

................................................................................................................... (длъжност) на 

.............................................................................................. (наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ …...............................................................  

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

  

 След запознаване с условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка 

за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: 

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН” обособена позиция № 

1 с предмет „Застраховка Трудова злополука”, Ви представяме нашата оферта, както 

следва: 

 

 Застрахователната премия ще се определи чрез ТАРИФНО ЧИСЛО В РАЗМЕР 

НА ………………..%  /цифром и словом/. 

 

Предложената стойност следва да включва всички разходи на застрахователя, 

включително данъка от 2% съгласно чл. 9 и 10 от Закона за данък върху 

застрахователните премии. 

 

 При несъответствие между тарифното число, изписано цифром и словом, 

приемаме, че комисията ще приеме за валидна стойността на тарифното число, 

изписана с цифри.  

 

Дата ……………………… г.      Подпис и печат 

……….. 
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ОБРАЗЕЦ № 3а 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в обществена поръчка 

с предмет: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ в 

четири обособени позиции. 

 Подписаният/ата ................................................................................................... 

(трите имена) в качеството си на 

................................................................................................................... (длъжност) на 

.............................................................................................. (наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ …...............................................................  

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 След запознаване с условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка 

за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: 

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН” по обособена позиция 

№ 2 с предмет Застраховка „Оборудване, трайно монтирано в две подвижни 

лаборатории на ДАМТН” Ви представяме нашата оферта, както следва: 

 Застрахователната премия ще се определи чрез ТАРИФНО ЧИСЛО В РАЗМЕР 

НА ………………..%  /цифром и словом/. 

 

Предложената стойност  следва да включва всички разходи на застрахователя, 

включително данъка от 2% съгласно чл. 9 и 10 от Закона за данък върху 

застрахователните премии. 

  

При несъответствие между тарифното число, изписано цифром и словом, приемаме, 

че комисията ще приеме за валидна стойността на тарифното число, изписана с 

цифри.  
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Дата ……………………… г.     Подпис и печат ……….. 

 

Приложение към обособена позиция 2  

Застраховка „Оборудване, трайно монтирано в две подвижни лаборатории“ 

С П И С Ъ К 

на оборудването, трайно монтирано в подвижна лаборатория гр. Бургас 

№ Наименование Инв. № Стойност 

1 

Автоматичен апарат за анализ на бензин  - 

IROX 2000 сер. № 18-03-849 301162 32390,95 

2 

Апарат за определяне на наситените пари 

HVP 972 сер. № 069720096 301163 17714,26 

3 

Автоматичен апарат за анализ на дизеловото 

гориво – IROX DISEL  сер. № 18-04-194 301164 25912,76 

4 

Автоматичен апарат за фракционен състав 

PMD 110 сер. № 428 301165 31499,48 

5 

Рентгенофлуресцентен анализатор TWIN-X 

сер. № 34860 301166 69353,15 

6 

Апарат за определяне на пламна 

температура HFP 972 сер. № 0536M1135 301167 17528,06 

7 

Апарат за определяне на гранична 

температура на филтруемост FPP 5G сер. № 

461 301168 39262,97 

8 

Компютър MAXDATA 

Монитор BELINEA 

Принтер Kyosera 0301524 775 

Общо   234436,63 
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С П И С Ъ К 

на оборудването, трайно монтирано в подвижна лаборатория гр.Плевен 

№ Наименование Инв. № Стойност 

1 

Порт. Авт. Апарат за анализ на бензин Инфрачервен 

анализатор на бензин, IROX 2000, № 18-01-826 1200803 11634,20 

2 

Апарат за определяне на налягането на парите, HVP 972, № 

069720098 1200804 7953,38 

3 

Инфрачервен анализатор на гориво за дизелови двигатели , 

IROX DIESEL, Австрия, № 18-04-197 1200805 11634,20 

4 

Автоматичен апарат за определяне на дестилационни 

характеристики, PMD 110, Франция, № 471 1200806 14142,86 

5 

Енергийно-дисперсионен рентгено-флуоресцентен 

анализатор, TWIN-X USL Extended, TXP-16, № 34859 1200807 31138,05 

6 

Апарат за пламна температура, Пенски-Мартенс HFP-360 

M, Herzog, Германия, № 0636М1222 1200808 7869.65 

7 

Автоматичен апарат за определяне на гранична 

температура на филтруемост, FPP 5GS, V 22101, Франция, 

№ 502 1200809 17628,22 

8 

Компютър MAXDATA 

Монитор BELINEA 

Принтер Kyosera 

0301524 887,00 

Общо   102887,56 
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ОБРАЗЕЦ № 3б 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в обществена поръчка 

с предмет: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ в 

четири обособени позиции. 

 

 Подписаният/ата ................................................................................................... 

(трите имена) в качеството си на 

................................................................................................................... (длъжност) на 

.............................................................................................. (наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ …...............................................................  

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 След запознаване с условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка 

за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: 

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН” по обособена позиция 

№ 3 с предмет Застраховка „Сгради, предоставени за управление на ДАМТН” Ви 

представяме нашата оферта, както следва: 

 

 Застрахователната премия ще се определи чрез ТАРИФНО ЧИСЛО В РАЗМЕР 

НА ………………..%  /цифром и словом/, съгласно списък – Приложение № 5 от 

документацията. 

Предложената стойност  следва да включва всички разходи на застрахователя, 

включително данъка от 2% съгласно чл. 9 и 10 от Закона за данък върху 

застрахователните премии. 

При несъответствие между тарифното число, изписано цифром и словом, 

приемаме, че комисията ще приеме за валидна стойността на тарифното число, 

изписана с цифри.  
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Дата ……………………… г.    Подпис и печат ……….. 

 

ОБРАЗЕЦ № 3в 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в обществена поръчка 

с предмет: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ в 

четири обособени позиции. 

 

 Подписаният/ата ................................................................................................... 

(трите имена) в качеството си на 

................................................................................................................... (длъжност) на 

.............................................................................................. (наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ …...............................................................  

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

След запознаване с условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка 

за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: 

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН”  по обособена позиция 

№ 4 с предмет Застраховка „Оборудване в стационарни лаборатории на Главна 

дирекция „Контрол на качеството на течните горива” към ДАМТН и на мобилните 

електронни устройства”, Ви представяме нашата оферта, както следва: 

 Застрахователната премия ще се определи чрез ТАРИФНО ЧИСЛО В РАЗМЕР 

НА ………………..%  /цифром и словом/. 

Предложената стойност  следва да включва всички разходи на застрахователя, 

включително данъка от 2% съгласно чл. 9 и 10 от Закона за данък върху 

застрахователните премии. 

 При несъответствие между тарифното число, изписано цифром и словом, 

приемаме, че комисията ще приеме за валидна стойността на тарифното число, 

изписана с цифри.  
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Дата ……………………… г.    Подпис и печат ……….. 

Приложение към обособена позиция 4 

Застраховка „На оборудване в стационарни лаборатории на Главна дирекция 

„Контрол на качеството на течните горива“ към ДАМТН и на мобилните 

електронни устройства“ 

С П И С Ъ К 

на оборудването в стационарните лаборатории на ГД „ККТГ“ 

№ Наименование на оборудването Количес-

тво 

Стойност 

лева 

1 Апарат за определяне на индукционен период  1 15639,28 

2 Апарат за определяне на коксов остатък  1 2010,27 

3 Апарат за определяне на гранична температура  1 1555,63 

4 Нискотемпературна система с креостат  1 1423,89 

5 Креостат с обхват - 80+100  1 875,54 

6 Апарат ССS-4F-ASTM  1 1763,94 

7 Аналитична апаратура за контрол на петролни продукти  1 10080,00 

8 Автоматична вискозиметрична система  1 1924,05 

9 Стенд за октаново число с приспособления  1 230976,14 

10 Газ-хроматографски система TRACEGC  1 70680,39 

11 Течен хроматограф с висока точност  1 46298,76 

12 Флурисц.адсорбц.анализатор две кол.  1 13695,24 

13 Кулометричен титратор KARL FISHER D  1 9431,98 
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14 Пламъчен атомно абсорб.спектрометър  1 48456,88 

15 UV Флуорисцентен анал.ниска концентр.  1 92210,04 

16 Апарат за ръчна дестилация HAD 620  1 11113,30 

17 Автом.апарат за дестилация AD 86 5 G 2  1 35229,64 

18 Прецизна везна LE 6202S  1 7198,88 

19 Цифров апарат за плътност DMA 5000  1 26203,13 

20 Автом.апарат пламна апаратура НF  1 22340,56 

21 Диско зиметър ЕНГЛЕР  1 3003,14 

22 Вана за кинематичен вискозитет ТV 70  1 10632,43 

23 Апарат за определяне на запалване на гориво  1 124924,21 

24 Автоматичен  вискозиметър HVU 481  1 41233,11 

25 Авт.апар.за опр.пламна тем.FN ISO3679-SE  1 25505,16 

26 ISL FPP5Gs нап.авт.апарат за опр.ГТФсвг  1 62952,16 

27 ROFA Douteland MPS1160 с-ма за дестилация  1 120935,72 

28 Авт.апар.за кондуктометр.опр.окис.стаб.  1 30855,01 

29 SETA EN 12662 Filtrationkit-филтрираща с-ма  1 11813,80 

30 Комп.автом.с-ма за газов хроматогр.анализ  1 83476,68 

31 Авт.апарат за опр.метилови етери биодизел  1 37958,96 

32 Спектрометър за опр.фосфор в биодизел IGP  1 108742,97 

33 Апарат за флуоресц.индик.анализ /ФИА/  1 24103,37 

34 Автом.анализатор за наляягане  1 30860,35 

35 У-во за поддържане в раб.режим апаратура  1 11947,38 
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  Общо: 

 

1 378 051,99 

 

С П И С Ъ К 

на мобилните електронни устройства на ГД „ККТГ“ 

№ 
Наименование на 

оборудването 
Количес-тво 

Бр. 

Стойност 

лева 

1 Лаптоп по Инколаб – София Fugitsu Siemens 1  

2 Лаптоп – София Toshiba P3000-15C 1  

3 Лаптоп – София 

HP Compag Presario CQ58-

250SU 3 

 

4 Лаптоп – София Toshiba 1  

5 Лаптоп по ФАР – София HP Compag 6715b Notebook PC 14  

6 Лаптоп – София HP 1  

7 Лаптоп – София HP 1  

8 Лаптоп – София Notebook HP 7  

9 Лаптоп  - София HP250 1  

10 Лаптоп – Благоевград HP Compag 6715b Notebook PC 2  

11 Лаптоп - Бургас HP Compag 6715b Notebook PC 4  

12 Лаптоп – Варна HP Compag 6715b Notebook PC 2  

13 Лаптоп – Враца HP Compag 6715b Notebook PC 4  

14 Лаптоп – В.Търново HP Compag 6715b Notebook PC 1  

15 Лаптоп – Габрово HP Compag 6715b Notebook PC 1  

16 Лаптоп – Пловдив HP Compag 6715b Notebook PC 4  

17 Лаптоп – Плевен HP Compag 6715b Notebook PC 3  
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18 Лаптоп – Русе HP Compag 6715b Notebook PC 1  

19 Лаптоп – Шмен HP Compag 6715b Notebook PC 1  

20 Лаптоп – Хасково HP Compag 6715b Notebook PC 1  

21 Лаптоп – Ловеч HP Compag 6715b Notebook PC 1  

22 

Лаптоп – София, ул.“Петър 

Мутафчиев“ HP Compag 6715b Notebook PC 3 

 

 Общо:  58  

23 Таблет Toshiba AT-100 2  

24 GSM таблет  1  

 Общо:  3  
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Образец № 4 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 39 ал.3, б. „в“ от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният/та/ 

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

в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и 

качеството, в което лицето има право да представлява) на…………………….(посочва се 

наименованието на участника), с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: 

............................................................................ – участник в  обществена поръчка с 

предмет:  „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ с четири 

обособени позиции, за обособена позиция ……………………………., 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

Приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка и сме съгласни с клаузи на 

приложения към документацията проект на договор.  

 

………………2016 г.      Декларатор: ................................ 

(дата и място)       (име, подпис и печат) 
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Образец № 5 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 39, ал. 3, б. „г“ от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

Подписаният/ата ........................................................................................................................ 

(трите имена) 

с данни по документ за самоличност ......................................................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 в качеството си на .....................................................................................................................  

(длъжност) 

на ................................................................................................................................................. 

(наименование на участника) 

 ЕИК/БУЛСТАТ …............................................................................, 

в съответствие с изискванията на Възложителя при възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ с четири 

обособени позиции, по обособена позиция ………………………………………………., 

(наименование на позицията) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

Приемаме срокът на  валидност на нашата оферта да бъде 2 (два) месеца от крайния срок 

за подаване на оферти и тя ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по 

всяко време преди изтичане на този срок. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.  

 

 

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 
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Подпис на лицето и печат ........................................................................................... 

 

*Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които представляват 

съответния участник според документите му за регистрация. 

Образец № 6 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

по чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

 

Подписаният/ата ........................................................................................ (трите имена) в 

качеството си на .............................................................. (длъжност) на 

............................................................. (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ 

….................................................................. – участник в обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ с четири обособени 

позиции, по обособена позиция ……………………………., 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: .......................................  

Забележка: В т. 1 се оставя вярното, а ненужното се зачертава. 

2. Представляваното от мен дружество не е свързано с лица, регистрирани в юрисдикция 

с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е свързано с 

лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно с: 

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

Забележка: В т. 2 се оставя вярното, а ненужното се зачертава. 

3. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. ............. от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС). 
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Забележка: Точка 3 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

 

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис на лицето и печат ........................................................................................... 

 

Забележки:  

    1. Декларацията се представя от представляващия участника по търговска 

регистрация. 

В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя от 

всяко едно от тях. 

В случай, че участникът предвижда да използва подизпълнител/и, декларацията се 

представя за всеки от подизпълнителите от представляващия подизпълнителя. 

2. „Юрисдикции с преференциален данъчен режим” 

По смисъла § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС 

„юрисдикции с преференциален данъчен режим” са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 

64 от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за корпоративното подоходно облагане 

(ЗКПО). 

По смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗКПО „„юрисдикции с преференциален данъчен режим" 

са държавите/териториите, които не са държави – членки на Европейския съюз, и не 

обменят информация с Република България на основание Директива 2011/16/ЕС на 

Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на 

данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ, L 64/1 от 11 март 2011 

г.) и нейните последващи изменения и допълнения и отговарят на две от следните 

условия: 
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а) няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между 

Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или 

многостранно споразумение за обмен на информация при поискване между Република 

България или Европейския съюз и съответната държава/територия; 

б) налице е влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между 

Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или 

многостранно споразумение за обмен на информация между Република България или 

Европейския съюз и съответната държава/територия, но съответната държава/територия 

отказва или не е в състояние да обменя информация при поискване;  

в) дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху 

доходите по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с 

повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък върху тези доходи 

в Република България.  

              Списъкът на държавите/териториите се утвърждава със заповед на министъра на 

финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за 

приходите и се обнародва в "Държавен вестник".” Списъкът е утвърден със Заповед № 

ЗМФ-1311 от 21.12.2015 г., която е публикувана на следния адрес на електронната 

страница на Министерството на финансите: http://www.minfin.bg/bg/page/1005 

(Начало/Нормативни документи/ Заповеди и актове), директен електронен адрес на 

документа:  www.minfin.bg/document/17418:2.         

         3. „Свързани лица” 

 По смисъла § 1, т. 3 от Допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС 

„свързани лица” са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби (ДР) на 

Търговския закон (ТЗ). 

 По смисъла на § 1 от ДР на ТЗ „свързани лица” са: 

1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до 

четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително; 

2. работодател и работник; 

3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

4. съдружниците; 

5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени 

с право на глас в дружеството; 
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6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; 

7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; 

8. лицата, едното от които е търговски представител на другото; 

9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. 

„Свързани лица” са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, 

контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се 

уговарят условия, различни от обичайните. 
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Образец № 7 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки 

Подписаният/ата/ите ................................................................................................................. 

(трите имена) 

с данни по документ за самоличност ........................................................................................  

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 в качеството си на ...................................................................................................................  

(длъжност) 

на ................................................................................................................................................. 

(наименование на участника) 

 ЕИК/БУЛСТАТ …............................................................................, 

в съответствие с изискванията на Възложителя при възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ с четири 

обособени позиции, по обособена позиция ………………………………………………., 

(наименование на позицията) 

 

ДЕКЛАРИРАМ/Е, че: 

Офертата ни е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

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

Република България. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.  

 

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис на лицето и печат ........................................................................................... 

 

*Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които представляват 

съответния участник според документите му за регистрация. 
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Образец № 8 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 54, ал. 2 от Закона за обществените поръчки 

Подписаният/ата/ите ................................................................................................................. 

(трите имена) 

с данни по документ за самоличност ........................................................................................  

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 в качеството си на .....................................................................................................................  

(длъжност) 

на .................................................................................................................................................. 

(наименование на участника) 

 ЕИК/БУЛСТАТ …............................................................................, 

в съответствие с изискванията на Възложителя при възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ с четири 

обособени позиции, по обособена позиция ………………………………………………., 

(наименование на позицията) 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП са следните: 

 

 

лицата, които представляват участника са:  

лицата, които са членове на управителни и 

надзорни органи на участника са: 

 

други лица със статут, който им позволява 

да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на 

този, валиден за представляващите го 
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лица, членовете на управителните или 

надзорните органи са: 

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.  

 

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис на лицето и печат ........................................................................................... 

 

*Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които представляват 

съответния участник според документите му за регистрация. 
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Образец № 9 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

Подписаният/ата/ите ................................................................................................................. 

(трите имена) 

с данни по документ за самоличност .................................................................................  

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ………….………..……………………….……….................................... 

(длъжност) 

на подизпълнител: .……………………………………………………………….................. 

(наименование на подизпълнителя) 

ЕИК/БУЛСТАТ …............................................................................, 

в съответствие с изискванията на Възложителя при възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ с четири 

обособени позиции, по обособена позиция ……………………………., 

 

ДЕКЛАРИРАМ, 

че съм съгласен да участвам в обществена поръчка с горепосочения предмет като 

подизпълнител на участника 

.…………………………………………………..……….....................................................…

……… 

(наименование на участника) 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

 

Дата: …………………..    ДЕКЛАРАТОР: .................................. 

                                                                                                     (подпис, печат)  

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно. 
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Образец № 10 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 ЗОП 

 

Подписаният/ата ........................................................................................ (трите имена) с 

данни по документ за самоличност ......................................................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) в качеството си на 

..............................................................(длъжност)……........................………………………

…….на 

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

..... 

(наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ 

….................................................................................................................................  

– участник в обществена поръчка с предмет „Извършване на застрахователни услуги за 

нуждите на ДАМТН“ с четири обособени позиции, по обособена позиция 

……………………………., 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 45 от 

Допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 44 

от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни. 

Задължавам се при промяна на посоченото по – горе обстоятелство да уведомя 

Възложителя........................ 

 

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис на лицето и печат ........................................................................................... 
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Образец № 11 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП 

 

Подписаният/ата ......................................................................................................................... 

(трите имена) 

с данни по документ за самоличност ........................................................................................  

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на .....................................................................................................................  

(длъжност) 

на ................................................................................................................................................. 

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ …............................................................................, 

в изпълнение на изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и на  

Възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на 

застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ с четири обособени позиции, по 

обособена позиция ……………………………., 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм (невярното се зачертава), 

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. Не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава), 

за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

3. По отношение на мен не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде 

отстранен. 
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Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.  

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 

7-дневен срок от настъпването им. 

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства, са:  

1..................................................................................................................................................... 

 

2.................................................................................................................................................... 

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен), които са длъжни да предоставят служебно на Възложителя информация за 

обстоятелствата, са:  

 

1..................................................................................................................................................... 

 

2.....................................................................................................................................................  

 

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис на лицето и печат ........................................................................................... 

 

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 97, ал. 6 ППЗОП. 

ППЗОП - Чл. 97. (6) Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника.  
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Образец № 12 

 

     

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП 

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет:  

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ с четири обособени 

позиции, по обособена позиция ……………………………., 

Долуподписаният /-ната/           

с ЕГН   , притежаващ лична карта №    , издадена на  

  

от МВР, гр.    , адрес:       

 , 

представляващ     в качеството си на    

  

   със седалище         и 

адрес  

на управление:        , тел./факс:  

 , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК  

 , 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

1. Представляваният от мен участник няма 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 кандидата или участника, или аналогични задължения, установени 

с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 

или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 
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2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

3.Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, 

свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 

критериите за подбор, определени от възложителя.  

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, 

свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 

критериите за подбор, определени от възложителя. 

 

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при 

представяне на неверни данни.  

 

 

   г.      Декларатор:     

 

 

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което може самостоятелно да  

представлява Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.  
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Образец 13 

                                                           
1 Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн. ДВ, бр. 65 от 11.08.2006 
г.; в сила от 12.11.2006 г.; посл. доп., бр. 101 от 09.12.2014 г., в сила от 09.12.2014 г., Приет с ПМС № 201 
от 1.08.2006 г.). 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 

 

Долуподписаният/ата: 

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

..,  

(име, презиме, фамилия)  

ЕГН .....................................................................,  

постоянен адрес 

............................................................................................................................................,  

Гражданство .............................................................,  

документ за самоличност 

...........................................................................................................................,  

в качеството ми на законен представител (пълномощник) на 

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

.....................,  

вписано в регистъра при 

.................................................................................................................,  

Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП  

във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП1 на горепосоченото юридическо лице е / са 

следното физическо лице / следните физически лица:  

1. ......................................................................,  

(име, презиме, фамилия)  

ЕГН .....................................................................,  
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Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 

7-дневен срок от настъпването им. 

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства , са:  

 

1..................................................................................................................................................... 

 

постоянен адрес .........................................................,  

Гражданство .............................................................,  

документ за самоличност ..................................................  

2. ......................................................................,  

(име, презиме, фамилия)  

ЕГН .....................................................................,  

постоянен адрес .........................................................,  

Гражданство .............................................................,  

документ за самоличност ..................................................  

3. ......................................................................,  

(име, презиме, фамилия)  

ЕГН .....................................................................,  

постоянен адрес .........................................................,  

Гражданство .............................................................,  

документ за самоличност ..................................................  

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни обстоятелства.  
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2.................................................................................................................................................... 

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на Възложителя 

информация за обстоятелствата са:  

 

1..................................................................................................................................................... 

 

2.....................................................................................................................................................  

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника. 

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва 

от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

 

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис на лицето и печат ........................................................................................... 

 


