
 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

За Обособена позиция № 3: 

 

ЗАСТРАХОВАНЕ НА АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА НА АГЕНЦИЯТА ПО 

ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СЪС ЗАСТРАХОВКА „КАСКО“  

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ 

Застраховане на автомобилната техника на Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър със застраховка „Каско“. 

 

2. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА, ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВКАТА, СРОК НА 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ 

2.1. Предмет на застраховката „Каско“- да осигурява застрахователно покритие на 

имуществени щети вследствие на настъпването на застрахователно събитие с моторни 

превозни средства, собственост на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, които 

застрахователят поема като свой риск. 

2.2. Обект на застраховката – 52 броя МПС по списък (Приложение № 1.3.) 

2.3. Срок на застрахователния договор –  1 (една) година.  

2.4. Срок за издаване на застрахователната полица: 

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

полица - съгласно Приложение № 1.3.; 

2.5. Териториален обхват на застраховка „Каско“ – застрахователната защита на 

територията на Република България с възможност за разширено териториално покритие без 

начисляване на допълнителна премия. 

 

3. ОПИСАНИЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА 

3.1. Предназначение на застраховка „Каско“ 

Осигуряване на застрахователно покритие за събития, настъпили при използването на 

автомобили собственост на Агенцията по геодезия, картография и кадастър при и по повод 

изпълнение на всички задачи и осигуряването на ежедневната дейност. 

3.2. Прикрити рискове - пълна или частична загуба на МПС, собственост на Агенция 

по геодезия, картография и кадастър в резултат на: 

 земетресение, пожар, включително последиците от гасенето му, мълния, експлозия, 

буря, ураган, наводнение, свличане и срутване на земни пластове, пороен дъжд, градушка, 

увреждане от тежест при натрупване на сняг и лед, спукване на водопроводни, 



канализационни, газопроводни и паропроводни инсталации, удар от летателен апарат или 

от предмет, паднал от него, или от падащи дървета или клони; 

 сблъскване или удар от МПС и/или други физически тела, в това число и пътно-

транспортни произшествия, съгласно Закона за движение по пътищата; 

 увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние от друго превозно 

средство; 

 противозаконно отнемане; 

 злоумишлени действия на трети лица (вандализъм); 

 кражба на цялото МПС; 

 кражба чрез взлом на трайно монтирано в салона на МПС оборудване; 

 грабеж; 

 противозаконно отнемане на МПС с цел ползване; 

 умишлен палеж и взрив; 

 Покриване на разходи за престой на увреденото моторно превозно средство на 

паркинг да 15 (петнадесет) дни. 

3.3. Застрахователна сума (лимити на обезщетения) при настъпване на 

застрахователно събитие - застрахователната сума, която е и лимит на отговорност на 

Застрахователя към датата на настъпване на застрахователното събитие, е 

застрахователната сума на МПС посочена в колона 15 на Приложение № 1.3. 

3.3.1. В случай на застрахователно събитие на МПС и размер на обезщетението 

надхвърлящо 80% от застрахователната сума на съответното МПС (тотална щета) 

Изпълнителят изплаща на Възложителя 100% размера на застрахователната сума. 

3.3.2. В случай на застрахователно събитие и наличие частични щети в размер до 15% 

от застрахователната сума на съответното МПС не се изисква документ от компетентен 

орган за събитието (протокол от КАТ, мобилни групи, пожарна, служебна бележка от 

полицията и т.н.). 

3.3.3. При частични щети всички застраховани с „Автокаско” МПС-та имат право да 

се отремонтират в доверен сервиз на застрахователя, а МПС за които не са изминали 5 

години от датата на производството им и са в гаранция– в сервиз на официалния вносител 

за съответната марка автомобили. 

3.3.4. При настъпване на застрахователно събитие покрито от застраховката 

„Автокаско”, в резултат на което застрахованото МПС не може да се придвижи на собствен 

ход, Застрахователят се задължава да осигури репатрирането му до съответния сервиз по 

място на домуване независимо от местоположението на пострадалото МПС съгласно 

предходния булет, без да изисква допълнително възнаграждение от възложителя за това. 



 

 

3.4.5. За всички частични щети Застрахователят изплаща обезщетения без прилагане 

на овехтяване и самоучастие, като размера на обезщетението е 100 % от оценената щета. 

3.4.6. Не се прилагат ограничения в броя на възникналите застрахователни събития 

и/или броя на детайлите от едно събитие , без документ от компетентен орган за събитието 

(протокол от КАТ, мобилни групи, пожарна, служебна бележка от полицията и т.н.), през 

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

3.5.6. 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. 

3.5.7. При тотална щета, кражба, противозаконно отнемане или грабеж на цяло МПС, 

дължимите обезщетения са в размер равен на застрахователната сума на МПС. 

 

4. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ 

4.1. Общата стойност на застрахователната премия за посочените МПС в Приложение 

№1.3 към Техническата спецификация по застраховка „Каско” на МПС е с включени, 

административни разноски и други такси начислявани от Застраховатгеля съгласно 

действащата нормативна уредба на Република България, както и отстъпки, дадени от 

Застрахователя на Възложителя /ако има такива/. Застрахователят начислява данък в размер 

на 2 (две) на сто върху застрахователната премия по застрахователния договор за 

застраховка „Каско” на МПС , съгласно Закона за данък върху застрахователните премии. 

Начисленият данък, съгласно ЗДЗП се посочва отделно от договорената застрахователна 

премия по договора. 

4.2. В случай че по време на действие на застрахователния договор Възложителят 

придобие в ново състояние или представи за застраховане други МПС, същите се 

застраховат при условията на сключения договор и същия процент от застрахователната 

сума. 

4.3. Застрахователните премии по застраховка „Каско” се заплащат на еднократно  по 

банков път в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни, считано от датата на издаване на 

сметки от Застрахователят, като за този срок Застрахователят приема да покрие всички 

рискове по договора за възлагане на обществена поръчка. Застрахователят издава сметка за 

дължимата вноска от застрахователната премия до датата на падежа и я връчва на 

Възложителя. 



 

5. ОГЛЕД И ЗАСНЕМАНЕ НА МПС 

5.1. Изпълнителят извършва оглед и заснемане на сухопътните превозните 

средства, подлежащи на застраховане по застраховка „Каско на МПС“, с цел влизане на 

покритието в сила - на всеки отделен автомобил по местонахождение на МПС при 

сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.  

5.2. Разходите за извършване на огледа и заснемането на застрахованите МПС по 

застрахователния договор, включително разходи, свързани с извършване на оглед и 

заснемане на МПС в бази на Възложителя или представителства на Застрахователят, са 

изцяло за сметка на Застрахователя. Застрахователят не начислява такси или друга форма 

на възнаграждение за извършване на оглед и заснемане на застрахованите МПС. 

 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАСТРАХОВКИТЕ 

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

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

6.2. Застраховката да е валидна при и по повод използването на автомобилната 

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

ежедневни дейности. 

6.3. Застрахователят да не предявява изисквания за наличие на алармени системи 

на автомобилите. 

6.4. Самоучастие на Застрахования - не се прилага самоучастие. 

6.5. 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 № 1.3. към ТС – Списък на автомобилната техника на Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър със застраховка „Каско“ 

 

 


