
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № І 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Обособена позиция № 1: „Застраховка на имущество” - недвижими имоти - 

държавна собственост, управлявани от Агенция по геодезия, картография и кадастър, и 

намиращите се в тях движими вещи, посочени в списък – Приложение № 1.1, при 

условията на застраховки: „Пожар и природни бедствия“ и „Други вреди на имущество“ 

(съгласно т. 8 и т. 9 от Раздел ІІ, б. “А” от Приложение № 1 от Кодекса за застраховането). 

Правната уредба е съгласно Кодекса за застраховането и подзаконовите нормативни 

актове по прилагането му. 

 

1) Териториална валидност: Застрахователните полици за имотите се издават по 

местонахождението им. Застрахователната защита е на територията на Република 

България. 

2) Срок на застрахователния договор: Застраховката се сключва за срок от 2 

(две) години с начало 00.00 часа на 19.12.2016 г. и край 24.00 часа на 18.12.2018 г.  

3) Застрахователен период: Два застрахователни периода:  

Първият застрахователен период с начало 00.00 часа на 19.12.2016 г. и край 24.00 

часа на 18.12.2017 г.;  

Вторият застрахователен период с начало 00.00 часа на 19.12.2017 г. и край 24.00 

часа на 18.12.2018 г. 

4) Срок за издаване на застрахователната полица:  

Застрахователна полица за първия застрахователен период се издава не по-късно от 

11.12.2016 г.;  

Застрахователна полица за втория застрахователен период се издава не по-късно от 

11.12.2017 г. 

5) Застрахователни рискове: Застраховката е от типа „Всички рискове“ 

включващи, но без да се ограничават до: 

5.1. Вреди или загуби (вкл. щети и/или разноски) нанесени на застраховано 

имущество, представляващи пряк резултат от всяко внезапно, случайно и непредвидено 
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събитие, вкл. пожар, включително последиците от гасенето на пожара, експлозия, удар от 

мълния, токов удар, свръхнапрежение, индукция (в т. ч. причинени непряко от мълния), 

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

5.2 Буря, природни бедствия, различни от буря, ураган, градушка, проливен дъжд, 

падане на дървета и клони, в резултата на буря или градушка, увреждане от тежест при 

естествено натрупване на сняг или лед, измръзване; 

5.3 Измокряне в резултат на авария на водопроводни, парапроводни, 

канализационни и отоплителни инсталации и включените към тях уреди; 

5.4 Удар от транспортно средство или животно; 

5.5 Злоумишлени действия на трети лица; 

5.6 Земетресение, атомна енергия; 

5.7. Свлачища и срутване на земни пластове; 

5.8. Счупване на трайно монтирани стъкла; 

5.9. Щети от стачки, бунтове и граждански вълнения включително и на лица под 

контрола на застрахования; 

5.10. Кражба чрез взлом или опит за такава; 

5.11. Грабеж; 

5.12. Допълнителни загуби и разходи вследствие застрахователно събитие не по - 

малко от 10 000 лева за всеки отделен случай; 

5.13. Допълнителни изисквания при застраховката: 

1. Застрахователната сума по всички рискове трябва да бъде еднаква; 

2. Застрахователната сума за сградите е определена от Възложителя според 

Списъка на застрахованото имущество и се приема от застрахователя за възстановителна 

стойност; 

3. Застрахователната сума за оборудването е определена от Възложителя според 

Списъка на застрахованото имущество, като лимит на отговорност независимо от вида му 

и се приема от застрахователя за възстановителна стойност. 

4. В случай на застрахователно събитие и размер на щетата до 5% от 

застрахователната сума на съответния обект не се изисква документ от компетентен орган 

за събитието (протокол от пожарна, метеорологична справка, служебна бележка от 

полицията и т.н.).  

Забележка: Под Застрахователна сума за обект да се разбира стойността на 

самостоятелна сграда и застрахованото в нея оборудване. 
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5. Всички застраховани обекти при частична щета се изплащат от застрахователя 

в пълен размер с включен ДДС до размера на застрахователната сума за съответния обект 

по следния начин: 

- по представени оферти от Възложителя, предварително съгласувани със 

Застрахователя. В случай на несъгласие за размера на обезщетението, застрахователят е 

длъжен да предложи в срок до 72 часа след предложените оферти и/или фактури от 

Възложителя аналогични такива. Ако не бъде предложено решение в определения по-горе 

срок, застрахователят е длъжен да приеме предложените от Възложителя оферта и/или 

фактура; 

- при писмено искане от Възложителя застрахователят възлага възстановяване на 

щетите на определен от него изпълнител като в този случай заплаща на Изпълнителя 

разходите за отстраняване на щетите. 

- При възникване на застрахователно събитие Възложителят писмено уведомява 

застрахователя в рамките на 7 (седем) работни дни след неговото установяване. 

- Заплащането на застрахователното обезщетение се извършва в срок до 15 

(петнадесет) работни дни след представяне на изискуемите документи. 

След изтичане срока на застраховката и при заложено в договора и/или офертата 

участие в положителния финансов резултат застрахователят предоставя справка за 

заведените и изплатени обезщетения за периода на действие на полицата в срок от 30 

(тридесет) дни. При изпълнение на условията и заложената квота на щетимост 

застрахователят връща част от платената застрахователна премия според заложените 

параметри в договора. 

При представяне на офертите си участниците, следва да посочат точно, конкретно 

и подробно всички застрахователни рискове, които ще бъдат покрити от предлагания вид 

застраховка, както и събитията, които тя покрива съгласно общите условия на 

застрахователя и офертата му за настоящата процедура. 

В офертата на участника, следва да е приложено заверено копие от общите му 

условия. 

6) Застрахователната сума (застрахователната стойност) се определя от 

Възложителя. Същата е посочена в Приложение № 1.1 от настоящата документация. 

7) Застрахователна премия (цената на застраховката) – е индивидуалната 

застрахователна премия, предложена от участника по Обособена позиция № 1. Ценовата 

оферта следва задължително да посочва общата застрахователна премия по позицията и 

премиите за всеки отделен обект от Обособена позиция № 1, съгласно Приложение № 1.1. 
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Дължимият размер на застрахователните премии ще бъде заплатен от Възложителя 

съгласно условията на договора. 

8) Застрахователното обезщетение се изплаща при условията в настоящата 

документация и в съответствие с изискванията на чл. 405 от Кодекса за застраховането. 

 

Приложение: 

Приложение № 1.1 – Справка за имуществото подлежащо на застраховане. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № ІІ 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Обособена позиция № 2: Застраховка „Гражданска отговорност”, относно 

МПС-та, собственост на АГКК, посочени в списък – Приложение № 1.2 при 

задължителните лимити на отговорност съгласно чл. 492 от Кодекса за застраховането.  

 

Застрахователно покритие: Застраховка „Гражданска отговорност” на 

автомобилистите е гражданската отговорност на застрахованите лица за причинените от 

тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или 

използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското 

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

Покритите групи рискове са посочените Кодекса за застраховането, 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му и методиката за уреждане на 

претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства, както 

следва: отговорността на автомобилистите (собствениците, ползвателите, държателите и 

водачите) на МПС за причинени вреди (имуществени: частични или пълно унищожаване 

на имущество и неимуществени) на трети лица, отговорността за вреди, причинени на 

МПС по вина на водач на друго МПС, включително документираните необходими и 

целесъобразни транспортни разходи, както и тези за товарни и разтоварни дейности, 

свързани с увреденото МПС.  

В офертата на участника следва да е приложено заверено копие от общите му 

условия. 

Действието на застраховката по тази позиция се определя съгласно чл. 480 от 

Кодекса за застраховането. 

Застрахователните полици „Гражданска отговорност” се предоставят заедно със 

Сертификат „Зелена карта“, съгласно изискванията на чл. 488 от КЗ; 

Към застраховката „Гражданска отговорност” задължително се включва и 

застраховка: „Злополука на лицата в МПС”, включително и на водача в автомобилите, 

посочени в Приложение № 1.2 към настоящата спецификация. 

1) Покрити рискове: Покритите рискове са смърт, временна или трайна 

неработоспособност.  
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При представяне на предложенията си участниците, следва да посочат точно, 

конкретно и подробно всички застрахователни рискове, които ще бъдат покрити от 

предлагания вид застраховка, както и събитията, които тя покрива съгласно общите 

условия на застрахователя и офертата му за настоящата процедура.  

В офертата на участника, следва да е приложено заверено копие от общите му 

условия. 

2) Застрахователна сума: Застрахователната сума за всяко застраховано място, 

включително мястото на водача е 20 000 лв.  

3) Изключения: Съгласно посочените в чл. 494 от Кодекса за застраховането. 

4) Срок на застраховката: Застраховкатa се сключва за срок от 2 (две) години с 

начало 00.00 часа на 01.01.2017 г. и край 24.00 часа на 31.12.2018 г. 

5) Застрахователен период: Два застрахователни периода:  

Първият застрахователен период с начало 00.00 часа на 01.01.2017 г. и край 24.00 

часа на 31.12.2017 г.;  

Вторият застрахователен период с начало 00.00 часа на 01.01.2018 г. и край 24.00 

часа на 31.12.2018 г. 

6) Срок за издаване на застрахователната полица:  

Застрахователна полица за първия застрахователен период се издава не по-късно от 

11.12.2016 г.;  

Застрахователна полица за втория застрахователен период се издава не по-късно от 

11.12.2017 г. 

7) Застрахователна премия: Индивидуална застрахователна премия по Обособена 

позиция № 2, в Ценовата оферта задължително се посочва общата застрахователна премия 

за Обособена позиция № 2 и премиите за всеки обект от Приложение № 1.2 (за 

задължително ниво за всички МПС, предложена от Застрахователя на база минималните 

застрахователни суми, определени в Кодекса за застраховането). Дължимият размер на 

застрахователните премии ще бъде заплатен от Възложителя съгласно условията на 

договора.  

  

Приложение: 

Приложение № 1.2 – справка за автомобилите, ползвани от АГКК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № ІІІ 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Обособена позиция № 3: Застраховка на сухопътни превозни средства, 

собственост на Агенция по геодезия, картография и кадастър, посочени в Приложение № 

1.3 от документацията, при условията на „Пълно автокаско“. 

 

1) Покритие: Застраховката „Пълно автокаско“ осигурява застрахователна защита 

на сухопътни превозни средства, собственост на Възложителя, срещу пълна загуба или 

частична щета при реализиране на застрахователни рискове, покрити от общите и 

преференциалните условия на участниците. 

2) Покрити рискове: Застраховка „Каско“; вреди (вкл. щети, загуби и/или 

разноски) на застрахованите МПС, представляващи пряк резултат от всяко внезапно, 

случайно и непредвидено събитие, вкл. пожар, умишлен палеж или взрив, природни 

бедствия, ПТП, злоумишлени действия на трети лица, кражба или грабеж на цялото МПС, 

кражба чрез взлом на трайно монтирано в салона на МПС оборудване, допълнителни 

загуби и разходи вследствие застрахователно събитие. 

3) Допълнителни изисквания при застраховката на МПС: 

1. Застрахователната сума определена по приложения списък на Възложителя се 

приема за действителна и по всички рискове трябва да бъде еднаква. 

2. В случай на застрахователно събитие и размер на щетата до 15% от 

застрахователната сума на съответното МПС не се изисква документ от компетентен 

орган за събитието (протокол от КАТ, мобилни групи, обаждане на дежурни телефони, 

пожарна, бележка от полицията и т.н. ) или каквито и да било други действия на 

Възложителя като допълнителен ангажимент към декларацията за застрахователно 

събитие. 

3. Всички застраховани МПС при частична щета се отремонтират в доверен сервиз 

на Застрахователя, а за МПС на възраст минимум до 3 години в сервиз на официалния 

вносител за съответната марка автомобил. 

4. При пълна загуба (невъзможност да се възстанови) на застраховано МПС от 

застрахователно събитие Застрахователят изплаща в пълен размер определената 

застрахователна сума.  
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5. Не се прилагат ограничения в броя на възникналите застрахователни събития 

през периода на застраховката за всяко МПС независимо от характера на събитието. 

6. Не се изисква дозастраховане на МПС по приложения опис във връзка с 

предишни застрахователни събития за застрахования период освен ако изплатените 

обезщетения за конкретното МПС не надхвърлят 50% от застрахователната сума на 

същото. В случай на превишаване горепосочения лимит и необходимост от 

дозастраховане Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителят писмено в срок до 

седем дни за необходимостта от дозастраховане на определено МПС. 

7. Целесъобразните разходи, направени от застрахования за спасяване, намаляване 

и/или ограничаване на размера на щетите по МПС-то, в следствие на застрахователното 

събитие, независимо дали е постигнат резултат. 

8. Целесъобразните разходи при транспортиране на МПС-то от 

местопроизшествието до най-близката сервизна база, местодомуването на автомобила или 

охраняем паркинг – при представена фактура. 

9. Целесъобразните разходи по отговорно пазене на МПС за срок до един месец – 

при представена фактура. 

В офертата на участника, следва да е приложено заверено копие от общите му 

условия. 

4) Изключения: Определят се от Застрахователя, съгласно изискванията на 

настоящата поръчка и предложените „Общи условия”.  

5) Териториална валидност: Застрахователната защита на територията на 

Република България, територията на ЕС както и за всички държави, които са членове на 

системата „Зелена карта”.  

6) Срок на застраховката: Застраховката се сключва за срок от 2 (две) години с 

начало 00.00 ч. на 22.03.2017 г. и край 24.00 ч. на 21.03.2019 г. 

7) Застрахователен период: Два застрахователни периода:  

Първият застрахователен период с начало 00.00 часа на 22.03.2017 г. и край 24.00 

часа на 21.03.2018 г.;  

Вторият застрахователен период с начало 00.00 часа на 22.03.2018 г. и край 24.00 

часа на 21.03.2019 г. 

8) Срок за издаване на застрахователната полица:  

Застрахователна полица за първия застрахователен период се издава не по-късно от 

10.03.2017 г.;  
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Застрахователна полица за втория застрахователен период се издава не по-късно от 

10.03.2018 г. 

9) Застрахователна премия: Ценовата оферта следва задължително да посочва 

премиите за всеки обект от Приложение № 1.3 и общата застрахователна премия за 

Обособена позиция № 3. Дължимият размер на застрахователните премии ще бъде 

заплатен от Възложителя съгласно условията на договора.  

 

Приложение: 

Приложение № 1.3 – справка за автомобилите, ползвани от АГКК. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № ІV 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Обособена позиция № 4: Групова рискова застраховка „Живот” за 

служителите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 

 

1) Категории покрити рискове и отговорности: 

1.1. Смърт от трудова злополука – изплаща се застрахователната сума; 

1.2. Смърт от злоумишлени действия на трети лица, терористични актове и военни 

действия, свързани с изпълнение на служебните задължения – изплаща се 

застрахователната сума; 

1.3. Смърт от битова злополука – изплаща се застрахователната сума; 

1.4. Смърт от общо заболяване – изплаща се застрахователната сума; 

1.5. Трайна загуба на трудоспособност от трудова злополука – изплаща се % от 

застрахователната сума определен с експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК); 

1.6. Трайна загуба на трудоспособност от злоумишлени действия на трети лица, 

терористични актове и военни действия, свързани с изпълнение на служебните 

задължения – изплаща се % от застрахователната сума определен с експертно решение на 

ТЕЛК (НЕЛК); 

1.7. Трайна загуба на трудоспособност, вследствие на психически травми или 

стресови състояния, свързани с изпълнение на служебните задължения– изплаща се % от 

застрахователната сума определен с експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК); 

1.8. Трайна загуба на трудоспособност от битова злополука – изплаща се % от 

застрахователната сума определен с експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК);  

1.9. Трайна загуба на трудоспособност от общо заболяване без право на работа – 

изплаща се % от застрахователната сума определен с експертно решение на ТЕЛК 

(НЕЛК); 

1.10. Временна загуба на трудоспособност от трудова злополука. Изплаща се % от 

застрахователната сума, за всяка група персонал, при следните условия: 

- от 10 до 30 дни - 3% 

- от 31 до 60 дни - 5% 

- от 61 до 120 дни - 7% 
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- над 120 дни  - 10%; 

1.11. Временна загуба на трудоспособност от злоумишлени действия на трети лица, 

терористични актове и военни действия, свързани с изпълнение на служебните 

задължения. Изплаща се % от застрахователната сума, за всяка група персонал, при 

следните условия: 

- от 10 до 30 дни  - 3% 

- от 31 до 60 дни  - 5% 

- от 61 до 120 дни - 7% 

- над 120 дни  - 10%;  

1.12. Временна загуба на трудоспособност, вследствие на психически травми или 

стресови състояния, свързани с изпълнение на служебните задължения. Изплаща се % от 

застрахователната сума, за всяка група персонал, при следните условия: 

- от 10 до 30 дни - 3% 

- от 31 до 60 дни - 5% 

- от 61 до 120 дни - 7% 

- над 120 дни  - 10%; 

1.13. Временна загуба на трудоспособност от битова злополука. Изплаща се % от 

застрахователната сума, за всяка група персонал, при следните условия: 

- от 10 до 30 дни - 3% 

- от 31 до 60 дни  - 5% 

- от 61 до 120 дни - 7% 

- над 120 дни  - 10%; 

1.14. Временна загуба на трудоспособност от общо заболяване. Изплаща се % от 

застрахователната сума, за всяка група персонал, при следните условия: 

- от 10 до 30 дни - 3% 

- от 31 до 60 дни - 5% 

- от 61 до 120 дни  - 7% 

- над 120 дни  - 10%; 

1.15. Разходи за медикаментозно лечение и/или репатриране от злополука (битова и 

трудова), злоумишлени действия на трети лица, терористични актове и военни действия, 

свързани с изпълнение на служебните задължения, общо заболяване; 

1.16. Дневни пари за болничен престой наложен от злополука (битова и трудова), 

злоумишлени действия на трети лица, терористични актове и военни действия, свързани с 
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изпълнение на служебните задължения и общо заболяване – 10 лева на ден, но не повече 

от 30 дни. 

2) Категории на служителите: Административен персонал (държавни служители 

и служители на трудов договор, вкл. назначени по силата на Постановление № 66 от 1996 

г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации) – общо 425 

служители. 

3) Застрахователните суми: 10 000 лева за всяко лице 

4) Срок на застраховката: Застраховката се сключва за срок от 2 (две) години и 

покрива 24 часа в денонощието от 00,00 часа на 01.01.2017 г. до 24,00 часа на 31.12.2018 г. 

5) Застрахователен период: Два застрахователни периода:  

Първият застрахователен период с начало 00.00 часа на 01.01.2017 г. и край 24.00 

часа на 31.12.2017 г.;  

Вторият застрахователен период с начало 00.00 часа на 01.01.2018 г. и край 24.00 

часа на 31.12.2018 г. 

8) Срок за издаване на застрахователната полица:  

Застрахователна полица за първия застрахователен период се издава не по-късно от 

11.12.2016 г.;  

Застрахователна полица за втория застрахователен период се издава не по-късно от 

11.12.2017 г. 

6) Начин на заплащане на застрахователната премия: Дължимият размер на 

застрахователните премии ще бъде заплатен от Възложителя съгласно условията на 

договора. 

7) Предлаганият от Застрахователя срок за изплащане на обезщетения - не може да 

бъде по-дълъг от 15 (петнадесет) работни дни от представянето на всички изискуеми 

документи от страна на служителите на Възложителя.  

 

Всички обезщетения се изплащат на застрахования служител по посочена от 

него банкова сметка или в каса на представителство на Застрахователя, в което е 

сключен застрахователния договор.  

 

 

 


