
 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

За Обособена позиция № 2: 

ЗАСТРАХОВАНЕ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, 

КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА 

ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ“ И  ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА 

МЕСТАТА В МПС“ 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ 

Застраховане на пътните средства на Агенцията по геодезия, картография и кадастър 

със задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите“ и 

застраховка „Злополука на местата в МПС“. 

2. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА, СРОК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО 

ПОКРИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ 

2.1. Предмет на застраховката 

2.1.1 Предмет на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на 

автомобилистите“- да осигурява застрахователно покритие на имуществени вреди, 

причинени от трети лица, в т.ч. пешеходци, велосипедисти и други участници в движението 

по пътищата от пътни превозни средства на Агенция по геодезия, картография и кадастър. 

2.1.2.  Предмет на застраховката „Злополука на местата в МПС“- да осигурява 

застрахователно покритие на вреди за здравето на водача и пътниците в пътните превозни 

средства на Агенция по геодезия, картография и кадастър. 

2.2. Срок на застрахователния договор за задължителна застраховка „Гражданска 

отговорност“ на автомобилистите“ - 1 (една) година, съгласно Приложение № 1.2. 

2.3. Срок за издаване на застрахователната полица: 

Застрахователна полица се издава не по-късно от 5 дни преди изтичане на старата 

полица- съгласно Приложение № 1.2.; 

2.4. Териториален обхват 

2.4.1. Задължителна застраховка „ Гражданска отговорност“ на автомобилистите“ да 

е със застрахователно покритие за застрахователни събития, настъпили на територията на 

Република България, страните-членки на Европейския съюз (ЕС), на Европейското 

икономическо пространство (ЕИП) и страните извън Европейския съюз, които са членки на 

Международното споразумение „Зелена карта“. 

2.4.2. Застраховка „Злополука“ на местата в МПС“ да е със застрахователно 

покритие за застрахователни събития, настъпили на територията на Република България. 

3. ОПИСАНИЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА 

3.1. Предназначение на застраховането 



 

Предназначението на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на 

автомобилистите“ и застраховка  „Злополука“ на местата в МПС“ е следното: 

Осигуряване на застрахователно покритие за събития, настъпили при използване на 

пътни превозни средства на Агенция по геодезия, картография и кадастър при изпълнение 

на всички  ежедневни дейности. 

          3.2. Прикрити рискове 

3.2.1. Застрахователят по задължителната застраховка „ Гражданска отговорност“ на 

автомобилистите“ да покрива отговорността на застрахования за причинените от него 

вреди на трети лица, в т. ч. пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по 

пътищата, вследствие на притежаването или използването на пътни превозни средства на 

Агенция по геодезия, картография и кадастър: 

а. Неимуществените и имуществените вреди вседствие на телесно увруждане или 

смърт; 

б. Вредите, причинени на чуждо имущество; 

в. Пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от 

увреждането; 

г. Разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция по т.а-т.в., 

включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахованото лице. 

Присъдените срещу застрахователя лихви за забава и за съдебни разноски не се 

ограничават от размера на застрахователната сума. 

д. Задължителната застраховка „ Гражданска отговорност“ на автомобилистите“ да се 

сключва при покритие на рискове причинени от превозването на ядрени или други 

радиоактивни материали, както и химически или други материали, представляващи 

повишена опасност. 

3.2.2. Застрахователят по застраховка „Злополука“ на местата в МПС“ да покрива 

вреди на застрахования водач и пътниците в пътните превозни средства на Агенция по 

геодезия, картография и кадастър: 

а. Смърт вседствие на злополука; 

б. Трайна загуба на трудоспособност вседствие на злополука; 

в. Временна загуба на трудоспособност вседствие на злополука; 

г. Медицински разноски вседствие на злополука. 

3.3 Застрахователна сума (лимити на обезщетения) при настъпване на 

застрахователно събитие. 

3.3.1. Задължителна застраховка „ Гражданска отговорност“ на автомобилистите“ да 

се сключва за минимални застрахователни суми посочени в действащия Кодекс за 

застраховането. 



 

 

3.3.2. Застраховка „Злополука“ на местата в МПС“ да се сключва за застрахователна 

сума за едно място/лице – 20 000 (двадесет хиляди) лева. 

3.3.3. При трайна загуба на трудоспособност, вседствие на злополука на 

застрахованото лице да се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента 

загубена трудоспособност, определен от оторизиран орган (ТЕЛК/НЕЛК или  

Застрахователна експертна комисия на застрахователя). 

3.3.4. Застрахователното обезщетение за временна загуба на трудоспособност 

вследствие на злополука над 20 дни да не бъде по- малко от 5 % от застрахователната сума. 

3.3.5. Медицински разноски вследствие на злополука да не бъдат по- малко от 10 % от 

застрахователната сума. 

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАСТРАХОВКИТЕ 

4.1. Застрахователният договор да се сключи без поименен списък на водачите на 

пътните превозни средства на Агенция по геодезия, картография и кадастър. 

4.2. Застраховките да са валидни при и по повод използването на пътните превозни 

средства на Агенция по геодезия, картография и кадастър при изпълнение на всички  

ежедневни дейности. 

4.3. Наличието на застрахователен договор за задължителна застраховка „ Гражданска 

отговорност“ на автомобилистите“ да се удостоверява със застрахователна полица и знак, 

който се издава от Гаранционния фонд за всяко застраховано МПС. 

4.4. Възложителят да не дължи допълнително заплащане за сертификат „Зелена 

карта“, когато автомобилите се намират на територията на страните –членки на 

Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и трети държави 

– страните извън Европейския съюз,  които са членки на Международното споразумение 

„Зелена карта“. 

4.5. При изплащане на обезщетения вседствие на настъпили застрахователни събития 

по застраховка „Злополука“ на местата в МПС“, застрахователят да не прилага франшиз за 

сметка на застраховащия или на застрахованите лица. 

4.6. Специфични изисквания – застрахователите трябва да притежават разрешение от 

съответния компетентен орган за извършване на дейност по предмета на застраховката. 

Забележка: При сключване на застрахователните договори, както и при 

обслужването им Възложителят ще използва съдействието и консултациите на 

лицензирано лице- застрахователен брокер - “Брокер инс”ООД   

 

Приложение: 

- Приложение № 1.2. към ТС – Списък на пътните средства на Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър със задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на 

автомобилистите“ и застраховка „Злополука на местата в МПС“ 


