
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА* 

съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ ППЗОП 

 

Наименование на участника:  

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК-

ЗАСТРАХОВАНЕ”АД  

 

 

Наименование на поръчката: „Предоставяне на застрахователни услуги” 

 

Наименование на обособена позиция:  

Обособена позиция № 5: „Застраховане срещу рискове, свързани с автомобилите, 

стопанисвани от ДП БСТ“ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на горепосочената 

обособена позиция от обявената обществена поръчка и декларираме, че ще изпълним 

предмета й в пълно съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени 

в документацията за участие, в т.ч. техническата спецификация. 

Изпълнението на поръчката ще се предоставя при спазване изискванията на 

специфичното законодателство в областта на застраховането, както и на това в областта 

на обработката на лични данни, осигурявайки тяхната сигурност. 

 

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно техническата 

спецификация, при фиксираните в нея параметри: 

Задължаваме се, в случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката да 

застраховаме автомобилите на ДП БСТ, посочени в Списък на автомобилите от 

автопарка на БСТ, подлежащи на застраховане, към Документацията за участие, със 

застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, „Злополука“ на местата в 

МПС и „Каско“ или еквивалент на МПС за срок от две години, като всяка 

застрахователна полица ще е с валидност 1 (една) година /12м./ /участник следва да 

посочи дали ще издаде полица за 2 г. или за 1 г., по негова преценка/.  

По инициатива на ДП БСТ при същите тарифи и условия посочени в офертата ни и със 

същите застраховки се задължаваме да застраховаме и други автомобили, посочени от 

ДП БСТ в срока на договора. Застрахователните премии за новопридобитите 

автомобили ще се определят, съгласно тарифите предложени в офертата ни, за 

съответния вид застраховка. По инициатива на ДП БСТ се задължаваме да му 

възстановяваме пропорционална част от стойността на заплатена от него 

застрахователна премия, в случай на отказ на ДП БСТ /пълен или частичен/ от 

застраховане на даден автомобил, без за това последният да дължи каквото и да е 

обезщетение/неустойка, в срока посочен в проекта на договор. 

Застраховките спрямо новопосочените автомобили, ще се сключат за остатъка от срока 

на първоначалната полица при същите условия като останалите. 

По отношение на новопосочени автомобили приемаме и сме съгласни с условията на 

опцията, описани в техническата спецификация и проекта на договор. 

Маркировката на автомобилите, не се предвижда отделно извън ценовото ни 

предложение. 

Предлагаме следните  офиси за представяне на документите по искане за обезщетение:  



 

№ Представителства 

Ръководител 

представителство / 

офис 

Град, п.к и адрес 

 
телефон / факс е-mail адрес 

1 

Централно 

управление 

Александър Личев - 

Изпълнителен 

директор, Румен 

Димитров - 

Изпълнителен 

директор 

 

София 1301 

ул. "Света София " № 

7, ет. 5 

 

02/ 981 31 22; 

факс 02/ 981 43 51 headoffice@ozk.bg 

2 

София                                 

ЦУ - "Продажби-АЗ" 

 

Катя Динева 

 

София 1504 

бул. “Янко Сакъзов” 

№48 

02/ 943 11 82; 

02/ 946 15 00;          

факс 02/ 943 11 92; 

0892 206 993 kdineva@ozk.bg  

3 

София 

Ликвидационен 

център Виолеета Славейкова 

София 1000, бул. 

«Христофор Колумб» 

№4  02/946 1100 vterziyski@ozk.bg  

4 

Ликвидационен 

център София - Запад 

 

Владимир 

Дюгмеджиев 

 

София 1345 

ул. "Кукуш" № 1 

02/ 820 61 85;         

0899 902 648 

 

lczapad@ozk.bg 

 

5 

Ликвидационен 

център София – 

Надежда 

 Светослав Захов  

София 1220 

Бул.”Ломско 

шосе”№131 

 

02/9581969; 

0879235603 lcnadejda@ozk.bg  

6 

София 

РЗП Възраждане Румяна Томова 

София 1301,  

ул. «Три уши»№8 0893 399 853 vazrajdane@ozk.bg  

7 

София  

РЗП Младост 

Юлия Ботинова  

 

София 1799 

ж.к. "Младост" 2, 

бл.257А 

02/ 974 46 49;             

0897 087 290 еdicheva@ozk.bg; 

8 

София  

офис Студентски град 

 Ралица Кашънова 

Софивя 1700 

ж.к. "Студенски град"                                  

ул. "Акад. Борис 

Стефанов" № 15, маг.2 

 

02/862 30 21        

0899 960-937 

 

ndincheva@ozk.bg 

 

9 

София 

РЗП Плиска 

Калина Илиева 

 

София 1113 

ул. "Атанас Далчев", 

бл. 93 

02/ 4951 337; 

02/ 4951 338; 

факс 02/ 4951 349; 

0894 473 973 mbogdanska@ozk.bg; 

10 РЗП Павлово Борислав Тушев  

София 

1619 

Бул. „Никола 

Петков”№ 52 

 

02/ 996 36 74                              

0899 902 640 

 

pavlovo@ozk.bg  

 

11 РЗП Триадица 

Анна Загорчина 

 

София 1000 

ул. "Триадица" № 3A 

02/ 950 67 00; 

факс;02/ 950 67 01 

0899 960 910 

aivanova@ozk.bg; 

triadica@ozk.bg 

12 РЗП Борово Лора Начева 

София , 1618 ул. «Ген. 

Срефан Тошев»№ 8  

02/850 5061 

02/ 850 5257 

borovo@ozk.bg 

 

13 РЗП Люлин 

Симеон Личев 

 

София1336 

ж.к. Люлин - 3, 

Кооперативен пазар 

02/ 927 61 99           

0897 087291 slichev@ozk.bg 

14 РЗП Люлин 2 Велимира Гигива 

София1324 

ж.к. Люлин, ул. 

02/ 994 22 12              

0877 387 677 lyulin2@ozk.bg  

mailto:headoffice@ozk.bg
mailto:kdineva@ozk.bg
mailto:vterziyski@ozk.bg
mailto:lczapad@ozk.bg
mailto:lcnadejda@ozk.bg
mailto:vazrajdane@ozk.bg
mailto:еdicheva@ozk.bg;
mailto:ndincheva@ozk.bg
mailto:mbogdanska@ozk.bg;
mailto:borovo@ozk.bg
mailto:slichev@ozk.bg
mailto:Lyulin2@ozk.bg


"Джавахарлал Неру" № 

29 

15 РЗП - Лозенец 

Лилия Томова  

 

София  1407  

бул. "Черни връх" № 

39 

02/862 09 28                

0879 235 609 

ltomova@ozk.bg 

 

16 

                                              

РЗП Надежда Бранислава Кирова 

София 1220  

бул. "Ломско шосе" № 

131 0893 399 853 nadejda@ozk.bg 

17 РЗП Асеновград Николина Цолова 

Асеновград 4230  

ул. "Цар Освободител" 

№ 13 

0331 / 2 13 58 ;             

0877 383 570;                 

0894 473 948 asenovgrad@ozk.bg 

18 РЗП Ботевград Николай Йорданов 

Гр.Ботевград  

п.к 2140 ул. «3 ти 

Март» №68 0896 880 413 botevgrad@ozk.bg 

19 РЗП Самоков Деница Димитрова 

гр.Самоков п.к. 2000 

ул.”Македония» №33 

0722/60287 

 samokov@ozk.bg 

20 РЗП - Благоевград  Станислав Богдански 

Благоевград 2700 

бул. “Св.св. Кирил и 

Методий” № 2 

 

0899 902 646 mantonov@ozk.bg 

21 ОФИС - Петрич Николай Тренев 

Петрич 2850 

ул. "Цар Борис ІІІ" № 

16 

0745/ 60 826;               

0899 902 634 petrich@ozk.bg 

22 ОФИС - Сандански  Снежана Янкулова 

Сандански 2800 

ул. "Свобода" № 7, 

вх.Б, ет.1 

0746/ 32 075;           

0899 902 617 sandanski@ozk.bg 

23 ОФИС - Дупница 

Мария Манева 

 

Дупница, 

ул.”Солун”№ 3 

0878 443 203 

 dupnitza@ozk.bg  

24 ОФИС - Гоце Делчев Данаил Караджов 

гр. Гоце Делчев 

2900 

ул. "Христо Ботев" № 

21 

0751/621378 

0899 960938 g_delchev@ozk.bg 

25 РЗП - Бургас Ивайло Колев 

Бургас 8000 

ул. “Славянска” № 51  

056/ 81 28 24; 

0892 444 684; burgas@ozk.bg 

26 

Бургас              

Ликвидационен 

център 

 

Калина Даскалова 

 

Бургас 8000 

ул. "Транспортна" № 

1, ет.2  

 /в сервиз Алфа/ 

056/ 530 557 

0892 444 684; 

 

lcburgas@ozk.bg 

 

27 ОФИС – Айтос Етула Мърмърова  

Айтос 8500  

Ул. „Рали 

Кехайов”№11 0889 814 841 aitos@ozk.bg   

28 ОФИС- Поморие Фанка Нанчева 

Поморие 8200,  

ул. «Черковна»№ 5 0888 772 303 pomorie@ozk.bg  

29 ОФИС -Несебър Елена Наумова 

Несебър 8230 

к-с Младост, бл.35 0896 289 278 nesebar@ozk.bg  

30 офис - Карнобат Теодора Кенова 

Карнобат 8400 ул. 

„Алексий Нейчев”№ 

17 0897 095 458 tkenova@ozk.bg 

31 ОФИС – Созопол Димитрина Русева 

Созопол 8130 

Ул.”Христо Ботев” 

№12 0897 914 331 sozopol@ozk.bg  

mailto:ltomova@ozk.bg
mailto:g_delchev@ozk.bg
mailto:burgas@ozk.bg
mailto:lcburgas@ozk.bg
mailto:aitos@ozk.bg
mailto:pomorie@ozk.bg
mailto:nesebar@ozk.bg
mailto:sozopol@ozk.bg


32 РЗП – Варна Петя Георгиева 

Варна 9000 

ул. "Хан Аспарух" № 8 

052/ 63 23 40;           

052/ 63 22 69;             

0899 902 627 varna@ozk.bg 

33 РЗП - Варна 2  Петя Георгиева 

 

Варна  9000 

ул. „Братя Георгиевич” 

№ 33 

052/ 63 24 10;                  

0899 902 677 varna2@ozk.bg 

34 

Варна - 

Ликвидационен 

център Ивайло Георгиев 

Варна 9000 

ул. “Владислав 

Варненчик” № 184 

052/ 500 508;                  

0892 239 175 igeorgiev@ozk.bg 

35 

РЗП - Велико 

Търново 

Галина Димова 

 

Велико Търново 5000 

ул. "Марно поле" № 

23, ет.2, офис 3 

 062/ 60 60 01;           

0899 902 652           

0899 902 621 vtarnovo@ozk.bg 

36 

Велико Търново - 

Ликвидационен 

център Георги Христов 

Велико Търново 5000 

ул. "Магистрална" № 

30 

062/ 670 164                      

0892 239 152 lcvtarnovo@ozk.bg  

37 РЗП - Габрово  Петя Стефанова 

Габрово 5300 

ул. “Успех” № 1, ет.1 

 

066/ 800 306; 

0899 902 665 

0899 902 638 gabrovo@ozk.bg 

38 Офис – Севлиево 

 

 Розалия Христова  

 

Севлиево 5400 

ул.”Васил Левски”№2 

0893 843015 

 r.hristova@venci.bg 

39 

ОФИС - Горна 

Оряховица Марияна Атанасова 

Горна Оряховица 5100 

Бул. "Отец Паисий" № 

8  0899 960 923 go@ozk.bg 

40 РЗП-Видин Филип Недялков 

Видин 3700 

ул. "Цар Александър 

II" № 37 

094/ 60 11 22 

0899 902 643 vidin@ozk.bg 

41 РЗП - Враца  Иван Лалов 

Враца 3000 

ул. “Иванчо Цветков” 

№ 13 

092/ 620 191; 

0899 902 615 vratsa@ozk.bg 

42 Офис Мездра Цветко Лалов 

Мездра 3100 

ул. Шипка №1 0899960928 mezdra@ozk.bg  

43 РЗП - Добрич Марин Желязков 

Добрич 9300 

ул. "Васил Левски" 

№17 

058/ 60 54 83; 

0899 902 629 dobrich@ozk.bg 

44 РЗП Елхово Стефан Стоянов 

Елхово 8700  

ул. „Славянска“ № 5 

0899 960 918                

0894 451 799 elhovo@ozk.bg 

45 РЗП - Козлодуй Марин Стефанов 

Козлодуй 3320 

ул. Ваасил 

Воденичарски №1 Б 

0973 840 13             

0893 547 726 kozlodui@ozk.bg 

46 ОФИС - Лом  Елза Кирилова 

Лом 3600 

ул. "Славянска" №7 

ет.2 

0971/ 60 340; 

0899 902 649 lom@ozk.bg 

47 РЗП - Кърджали  Здравко Тончев 

Кърджали 6600 

бул. "България" № 47 

0361/ 61 951; 

0899 902 674 kardjali@ozк.bg 

48 РЗП - Кюстендил Юлиян Георгиев 

Кюстендил 2500 

ул. "Пауталия" №10 - 

ОБ АД 

078/550 395             

0894 456813 kustendil@ozk.bg 

49 РЗП - Ловеч Стефка Иванова 

Ловеч 5500 

ул. "Търговска" № 1 

068/ 646 921; 

0899 902 613 lovech@ozk.bg 

50 ОФИС - Славяново Илийчо Цанков 

Славяново 5840 

Народно читалище 

"Климент Бранитски" 

06515/ 25 66              

0899  902 666 slavianovo@ozk.bg 

mailto:varna@ozk.bg
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mailto:gabrovo@ozk.bg
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51 ОФИС - Лесидрен Тинка Петкова 

Лесидрен 5730 

ул. "Търговска" № 26, 

в  сградата на 

"Български пощи" 0878 812 820 lesidren@ozk.bg 

52 ОФИС - Тетевен Румен Минчев 

Тетевен 5700 

ул. "Иван Вазов" № 

36А 

0678/ 5016;                     

0899 960 909 teteven@ozk.bg 

53 РЗП - Монтана  Петрана Петкова 

Монтана 3400 

ул. “Стефан Караджа” 

№ 4 

096/ 301 349; 

0899 902 616 

iiliev@ozk.bg 

montana@ozk.bg 

54 РЗП - Пазарджик  Мая Филипова 

Пазарджик 4400 

ул. "Патриарх 

Евтимий” №1 

034/ 480 024; 

0895 515 711               

0899 902 651 

kcokov@ozk.bg 

pazardjik@ozk.bg 

55 

Пазарджик - 

Ликвидационен 

център 

 

Диана Захариева 

 

Пазарджик 4400 

ул. "Пловдивско 

шосе", Автосервиз 

„Еврокар”; 

 

 

 

0877 389 103; 

 

lcpazardjik@ozk.bg 

 

56 ОФИС - Велинград Анета Кичикова 

Велинград 4600 

бул. "Съединение" 95 

0359 / 50610; 

0899 960 933 velingrad@ozk.bg 

57 ОФИС - Пещера Росица Джинева 

Пещера 4550 

Ул.”Петър Раков”№17 0899/902 642 peshtera@ozk.bg 

58 РЗП - Перник Елеонора Василева 

Перник 2300 

ул. "Иван Рилски" № 1 

076/ 608 162;            

0899 902 635; pernik@ozk.bg 

59 РЗП - Плевен   

Полина Умарска 

 

Плевен 5800 

ул. “Кирил и 

Методий“№ 18,           

магазин 4 

064/  80 39 47; 

0893 391 614 

pumarska@ozk.bg  

pleven@ozk.bg 

60 

Плевен -         

Ликвидационен 

център Пенко Церянски 

Плевен 5800 ул. 

"Гривишко шосе" № 1 

064/ 800 320                          

0877 387755 lcpleven@ozk.bg  

61 РЗП - Пловдив Радостина Коева 

Пловдив 4000 

ул. “Иван Вазов” №37 

032/  94 66 60; 

032/  94 66 61;              

0899 902 657; plovdiv@ozk.bg 

62 РЗП – Пловдив 2 Радостина Коева 

Пловдив 4000, 

ул.”Драва” №1 0897 087 284 gkoradova@ozk.bg 

63 

Пловдив - 

Ликвидационен 

център 

 Мария Динева 

Пловдив 4000, 

бул."България" №213, 

пункт за ГТП 

 

0899 902 618; 

 

lcplovdiv@ozk.bg 

 

64 РЗП - Русе  Данаил Динков 

Русе 7000 

"Пирот" № 13 
082 / 519 550                      

0899 902 610 ruse@ozk.bg 

65 

Русе - 

Ликвидационен 

център 

 Александър Николов 

Русе 7000 

ул. "Радецки" № 18 

082/820 113           

0894/473 948 lcruse@ozk.bg 

66 РЗП Свищов  Полина Умарска 

Свищов 5250 

ул. “Емануил Чакъров” 

№2 

0631/40 001 

0631/ 60 443; 

0899 960 906; 

0899 902 612 svistov@ozk.bg 

mailto:lesidren@ozk.bg
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67 Офис Белене 

Кристияна 

Милинова 

Белене 5930  

ул. "Малчика" № 34А 0892214192 belene@ozk.bg 

68 РЗП Силистра Севдим Сали 

Силистра 7500 

, ул. "Неофит Рилски" 

№ 1  0879/235-620; ssali@ozk.bg  

69 РЗП - Сливен   Розалина Димчева 

Сливен 8800 

ул. “Ген. Драгомиров” 

№ 6 

044/ 624 814; 

0899 902 620 sliven@ozk.bg 

70 РЗП - Смолян  Юлия Кисьова 

Смолян 4700 

ул. “Дичо Петров” № 

38, магазин 1 

0301/ 63 837;           

0899 960 904 smolian@ozk.bg 

71 РЗП - Стара Загора  Илияна Миланова 

Стара Загора 6000 

ул. "Майор 

Кавалджиев" 177А 

042/ 60 56 73; 

0898 650 870 st_zagora@ozk.bg 

72 

Стара Загора - 

Ликвидационен 

център 

 Станимира Енева 

 Стара Загора 6000 

ул. „Калояновско 

шосе” № 5 

042/210 422                      

0899 902 609 lcstatazagora@ozk.bg  

73 РЗП - Казанлък Силвия Видолова 

Казанлък 6100 

ул. “Шипченска 

епопея” № 17 

0431/ 64 836; 

0879/ 235604 kazanluk@ozk.bg 

74 РЗП - Стара Загора 2   Мара Атанасова 

Стара Загора  6000 

ул. “Поп Минчо 

Кънчев” № 52, ет. 1 

042/ 62 93 62;               

042/ 62 39 59; 

0899 902 672 stzagora2@ozk.bg 

75 ОФИС - Раднево Добринка Димитрова 

Раднево 6260 

ул. "Тачо Даскалов" № 

2 

0417/ 84 011;           

0899 960 921 radnevo@ozk.bg 

76 РЗП - Троян Елена Ройнева 

Троян 5600 

ул. "Генерал Карцов" 

№ 8 

0670/  62 804 

0899 960 907 trojan@ozk.bg 

76 РЗП- Търговище Мариан Димов 

Търговище 7700 

бул. “Митрополит 

Андрей” № 70 

0601/ 62 240; 

0601/ 64 991; 

0899 902 675 targ@ozk.bg 

77 РЗП-Разград Десислава Андреева 

Разград  7200 

ул. “Дунав” № 34 

084/ 660384; 

0899 902 641 razgrad@ozk.bg 

78 РЗП - Хасково  Даниела Ангелова 

Хасково 6300 

Бул. “България” № 1А 

038/ 62 24 77; 

038/ 66 44 97; 

0899 960 919 haskovo@ozk.bg 

79 

ОФИС - Капитан 

Андеево Веска Димитрова 

Капитан Андеево 6530 

ГКПП 0877 387 680 kandreevo@ozk.bg  

80 ОФИС - Свиленград Соня Марашева 

Свиленград 6500 

ул. “Георги 

Скрижовски” № 1 

0379/ 74 820; 

0899 902 660 svilengrad@ozk.bg 

81 РЗП - Шумен  Евгения Леополдова 

Шумен 9700 

бул. "Симеон Велики" 

№ 59А 

054/ 80 12 73; 

0899 902 628 shumen@ozk.bg 

82 РЗП - Ямбол  Румен Банков 

Ямбол 8600 

ул."Освобождение" № 

1 

046/ 661 204;           

0899 902 619 

rbankov@ozk.bg;               

yambol@ozk.bg 
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(изброяват се населените места, като се посочва и точен административен адрес, лице 

за контакт, телефон и електронен адрес; по възможност да се предложат офиси във 

всеки един от 28-те областни града в България). 

 

Приемаме посочения в проекта на договор срок и начин на заплащане на 

застрахователните премии, в т.ч. и относно опцията,в лева по банкова сметка, посочена 

от нас. 

Всички обезщетения ще се изплащат по банкова сметка на ДП БСТ, посочена от него в 

договора.  

Декларираме че в случай на противоречие между текстове на Документацията за 

участие в настоящата обществена поръчка и/или клаузи на сключения, в резултат на 

провеждането й договор със клаузи в действащите и издадени от нас Общите и 

специални условия за съответния вид застраховка, с приоритет ще се считат и прилагат 

тези, посочени от възложителя, стига да са в негов интерес и да не противоречат на 

закона. 

 

І. Предлагани условия за изпълнение на застраховката тип „Каско” или 

еквивалент на МПС: 

В случай че продуктът на участника има друго търговско наименование, различно от 

„Каско“, то същото е допустимо да се замени съответно в тази част на 

техническото предложение 

1. Застраховката „Каско” ще покрива задължително пълната загуба или частичната 

щета на автомобилите от автопарка на БСТ, в резултат на рисковете: 

- Пожар, експлозия и/или природни бедствия; 

- Пътнотранспортно произшествие; 

- Злоумишлени действия на 3-ти лица; 

- Кражба на цял автомобил; 

- Грабеж на цял автомобил; 

- Увреждане на застрахования автомобил в паркирано състояние; 

- Увреждане на застрахования автомобил в резултат от сблъсък с и/или удар от 

други физически тела /когато не е ПТП/; 

- Кражба на части, връзки, агрегати, оборудване в и извън салона на автомобила 

Забележка:Участникът няма право да променя като намалява рисковете, 

включени в тази застраховка, посочени от Възложителя. Намаляването им води 

до отстраняване на участник в процедурата. 

2. Предлагани допълнително покрити рискове за застраховка „Каско” на МПС: 

 

▪ Умишлен палеж; 

▪  Взривяване; 

▪ Морски вълни;  

▪  Вулканично действие; 

▪ Внезапно избили подпочвени води;  

▪ Целесъобразните разходи на ЗАСТРАХОВАНИЯ за спасяване, намаляване и/или 

ограничаване на размера на щетите по МПС вследствие застрахователно събитие, 

независимо от това, дали е постигнат очаквания резултат или не. 

▪ Разходи за отговорно пазене на МПС в рамките на 1 (един) месец, след съгласуване 

със ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. 

▪  Разходите за почистване на купето, до 20 лв. 

 

                                                              Общ брой: 8 (осем) броя 



 

 

Декларираме, че покритите рискове, описани в горните т.1 и т.2, са съгласно 

приложените Общите и специални условия. 

3. Териториалната валидност на застраховката „Каско” е на територията на Република 

България и на всички страни подписали Споразумението „Зелена карта”, в това число и 

страните членки на ЕС /при направено изрично искане от ДП БСТ за това/. 

4. Съгласни сме със следния начин на оценка на щетите и изплащане на обезщетенията: 

4.1. При частични щети дължимите обезщетения се определят: 

4.1.1. чрез възстановяване на увредения автомобил в автосервиз като 

разплащането за ремонта се урежда между автосервиза и Застрахователя; 

Съгласни сме, че Възложителят има правото да сочи оторизиран от 

вносителя на съответната марка автомобил сервиз, в който ще се възстановява 

щетата, за коли, чиято дата на първа регистрация е до 5 /пет/ години към момента 

на сключване на застраховката. 

4.1.2. по представени заверени “вярно с оригинала” копия на фактури 

(отговарящи на описа на щетите, изготвен при огледа на автомобила от представител на 

Застрахователя) за нови части и извършен ремонт от автосервизи на официалния 

представител (вносител) за съответната марка автомобил, след предварително 

съгласуване със Застрахователя; 

4.1.3. по представени заверени “вярно с оригинала” копия на фактури 

(отговарящи на описа на щетите, изготвен при огледа на автомобила от представител на 

Застрахователя) за нови части и извършен ремонт от други автосервизи, след 

предварително съгласуване със Застрахователя; 

4.1.4. обезщетението може да се определи и изплати по експертна оценка на 

Застрахователя, чрез прилагане на цени и методика, за които ДП БСТ може да се 

информира по всяка време. 

4.2. При тотална щета, кражба, противозаконно отнемане или грабеж на цял 

автомобил, дължимите обезщетения са в размер на застрахователната сума на 

автомобил. 

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

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

изплащаме на ДП БСТ 100% размера на застрахователната сума.  

4.4. В случай на застрахователно събитие и наличие частични щети в размер до 

15% от застрахователната сума на съответното МПС, няма да изискваме документ от 

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

бележка от полицията и т.н.).  

4.5. При настъпване на застрахователно събитие покрито от застраховката 

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

ход, ще осигурим репатрирането му до съответния сервиз по място на домуване 

независимо от местоположението на пострадалото МПС, без за това да ангажираме по 

какъвто и да е начин ДП БСТ.  

4.6. За всички частични щети ще изплащаме обезщетения без прилагане на 

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

щета.  

4.7. Няма да прилагаме ограничения в броя на възникналите застрахователни 

събития, 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.  



4.8. Няма да изискваме дозастраховане на МПС 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 ще 

уведомим ДП БСТ писмено в срок до седем дни за необходимостта от дозастраховане 

на определено МПС.  

5. Съгласни сме застрахователната сума да е отчетна /възстановителна/ стойност на 

всеки един от автомобилите. 

6. Предлаганият от нас срок за изплащане на обезщетения е както следва: 

6.1. 5 (пет) работни дни при частични и тотални щети от представянето на всички 

изискуеми документи съгласно приложените Общи условия /срокът не следва да 

надвишава 10 (десет) работни дни; 

6.2. 10 (десет) работни дни при кражба (грабеж) или пожар на цял автомобил от 

представянето на всички изискуеми документи съгласно приложените Общи 

условия/срокът не следва да надвишава 10 (десет) работни дни. 

7. С настоящата оферта се задължаваме, в случай че бъдем определени за изпълнител 

на поръчката да издадем и предадем на Възложителя отделни застрахователни полици 

или друг документ за покритите рискове за застраховката „Каско” за всички 

автомобили на Възложителя до деня, предхождащ този, в който изтича съответната 

налична застрахователна полица, в които ще се включват всички направени от нас 

предложения в настоящата оферта. 

8.Задължаваме се, без условия за продължаване на договораи други условия, след 

приключване на застрахователния договор, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след 

изтичане на срока на договора, да направим разчет на квотата на щетата по този вид 

застраховка, представляваща съотношението в процент между изплатените премии и 

обезщетения, в т.ч. по висящи (заявени, но още неизплатени) щети без включен ДЗП, и 

ще платим на възложителя бонус, изразен в процент от положителния финансов 

резултат, в размер на: 

Квота на щетата: Сума в %( бонус) от ПФР 

Над 20,01%      15%  

между 15.01% и 20%  20 %  

между 10.01% и 15%  30 %  

между 5.01% и 10%               40 %  

0% до 5%    50 %   

 

Други предложения във връзка с тази застраховка, които не променят 

техническите спецификации и не вменяват допълнителни задължения на ДП 

БСТ:……………. 

 

ІІ. Предлагани условия за изпълнение на застраховката “Гражданска 

отговорност” на автомобилистите:  

1. Застрахователно покритие - утвърдените с действащите към датата на сключване на 

застрахователния договор (застрахователна полица) нормативни актове минимални 

задължителни лимитина застрахователни суми за възстановяване на вреди, причинени 

на трети лица, свързани с притежаването и/или използването на автомобил за: 

 - неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или 

смърт за всяко събитие при едно пострадало лице; 

 - неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или 

смърт за всяко събитие при две или повече пострадали лица; 

- имуществени вреди за всяко събитие. 



2. Оценка на щетите и изплащане на обезщетения 

2.1. Застрахователното обезщетение е в размер на действително претърпените и 

доказани по размер вреди до уговорените в застрахователната полица застрахователни 

суми. 

2.2. Размерът на обезщетението се определя след извършване на оглед на 

увреденото имущество. Огледът се извършва от комисия, състояща се от представители 

на Възложител и Изпълнителя. 

2.3. Обезщетението за имуществени вреди не може да надвишава действителната 

стойност на увреденото имущество към деня на настъпване на застрахователното 

събитие. 

2.4. При смърт или при телесни увреждания на трети лица обезщетението се 

определя от застрахователна експертна комисия към Застрахователя на виновния водач 

или по съдебен ред при условията на Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. за 

задължителното застраховане /изм./ по чл. 504 от Кодекса за застраховането и 

методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди причинени на моторни 

превозни средства. 

4. Териториалната валидност на застраховката „Гражданска отговорност” на 

автомобилистите е на територията на Република България и на всички страни 

подписали Споразумението „Зелена карта”, в това число страните членки на ЕС /при 

направено изрично искане за това от ДП БСТ/. 

5. Предлаганият от нас срок за изплащане на обезщетения за застраховка „Гражданска 

отговорност” на автомобилистите е 5 (пет)  работни дни от представянето на всички 

изискуеми документи съгласно Кодекса за застраховането и Наредба № 49 от 16 

октомври 2014 г. за задължителното застраховане /изм./ по чл. 504 от Кодекса за 

застраховане и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, 

причинени на моторни превозни средства /срокът не следва да надвишава 10 (десет) 

работни дни/. 

 

ІІІ. Предлагани условия за изпълнение на застраховката “Злополука“ на местата в 

МПС 

1. Предлагаме пълно покритие на всички места в МПС-тата, посочени в Списъка – 

Приложение към Документацията за участие, за рисковете трайна загуба на 

трудоспособност или смърт вследствие на ПТП, както и временна загуба на 

трудоспособност. 

2. Обект на застраховане по застраховката "Злополука" са здравето, животът и 

телесната цялост на водача и пътниците в МПС вследствие на ПТП.  

Застрахователното покритие ще включва: 

- основно покритие – смърт вследствие на злополука за едно лице/място – 

50 000.00/петдесет хиляди/.лв.; 

трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука за едно лице - % равен на 

процента загубена трудоспособност от предложената застрахователна сума.  

- допълнително покритие – временна загуба на трудоспособност вследствие на 

злополука над 20 дни – 1000.00 (хиляда) лева; медицински разноски вследствие на 

злополука за едно лице/място – 2000.00 (две хиляди)  лева. 

/сумите следва да се съобразят с посоченото в техничеката спецификация от 

документацията за участие/ 

3. Териториалната валидност на застраховката „Злополука” на местата в МПС е на 

територията на Република България и на всички страни подписали Споразумението 

„Зелена карта”, в това число страните членки на ЕС /при направено изрично искане за 

това от ДП БСТ/ 



4. Предложение за определяне на обезщетенията за застраховка „Злополука” на местата 

в МПС –  

 

▪ При смърт на Застрахования в резултат на злополука - на законните наследници се 

изплаща застрахователна сума ( 50 000 лева) .  

▪ При трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука - на Застрахования 

се изплаща процент от договорената застрахователна сума (50 000 лева) , равен на 

процента загубена трудоспособност, определен от ТЕЛК/НЕЛК. 

▪ При временна загуба на трудоспособност в резултат на злополука, продължила над 

20 дни – 1000 лева 

▪ медицински разноски вследствие на злополука за едно лице/място –2000 лева. 

 

5. Предлаганият от нас срок за изплащане на обезщетения за застраховка „Злополука” 

на местата в МПС е 5 (пет) работни дни от представянето на всички изискуеми 

документи съгласно приложените Общи условия /срокът не следва да надвишава 10 

(десет) работни дни/. 

 

Като приложения към настоящото се изготвят и представят списъци на 

застрахованите автомобили, с посочване за всеки автомобил индивидуалните 

застрахователни условия – застрахователна сума/покритие и др. 

Прилагат се и Общите и специални условия за съответния вид застраховка. 

 

Работите от обекта на поръчката, които ще бъдат предложени да се изпълняват от 

подизпълнители, както и техният дял са, както следва:........................ 

попълва се само когато ще бъдат използвани подизпълнители. Същите следва да 

бъдат декларирани и в офертата съответно 

Друго:………………. 

По преценка на участника друга информация, пряко свързана с изпълнението на 

предмета на поръчката. 

 

Забележка: Техническото предложение следва да съдържа изчерпателно описание 

относно съществените елементи на застраховката, както и на прилаганите от 

застрахователя общи и специални условия. 

 

Приложения: 

 

1. Изчерпателно описание относно съществените елементи на застраховката, както 

и на прилаганите от застрахователя общи и специални условия. 

2. Общи условия по застраховка „Каско на СПС” 

3. Общи условия по застраховка „Злополука” Секция ІІІ „Злополука на местата в 

МПС”  

4. Общи условия по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”  

5. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ ППЗОП /декларация за съгласие с 

клаузите на приложения проект на договор/ 

6. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ ППЗОП /декларация за срока на 

валидност на офертата/ 



7. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ ППЗОП /декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо/ 

 

Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е 

юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД): 

 

Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма ЗАД „ОЗК-

Застраховане”АД 

 

Представляващи 

Александър Личев 

Изпълнителен директор  

Подпис: /заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

  

Румен Димитров 

Изпълнителен директор  

Подпис: /заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

Дата: 30.08.2018г.  

 

 

 

 
 


