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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

ЗА  

УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: 

 

„Задължително застраховане за 2016 година (при еднократно заплащане) на 

служителите, изпълняващи функции по опазване на горските територии в ТП “ДЛС 

Шерба”, в три обособени позиции, както следва: Първа позиция: Застраховка „Живот и 

злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите; Втора позиция: Застраховка 
"Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие" , 

трета позиция:   Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за задължително 

застраховане на работниците и служителите за риска  „трудова злополука” при 

заявени бройки правоимащи служители съгласно приложен списък“ 

 
При осъществяване предмета на поръчката изпълнителят следва да спазва  

Българските държавни стандарти /БДС/ или одобрени еквивалентни европейски такива, 

както и законодателството в областта на застраховането.  

Процедурата е насочена към избор на застрахователна компания, имаща право да 

осъществява услугата – застраховане,  съгласно  Кодекса за застраховането и лицензирана за 

този вид дейност. 

Услугата включва предоставянето за нуждите на Възложителя  на следните 

застраховки: 

              1.Сключване на Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за 

горите; Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на 

огнестрелно оръжие" и  Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за задължително 

застраховане на работниците и служителите за риска  „трудова злополука” 

 

ІІ. Правно основание за възлагане на услугата: 

Услугата се възлага по реда на Глава осем „а” от Закона за обществените поръчки, във 

връзка със Заповед №438/30.11.2015г. на Директора на СИДП Шумен. 

 

ІІІ. Обект на услугата: 

Относно първа позиция: 

       1.Сключване на Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за 

горите 
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        Условия на поръчката: застраховката се сключва съгласно изискванията на чл. 192 Закона за 

горите. 

         1. Брой застраховани лица – 65 лица, изпълняващи функции по опазване на горските 

територии по смисъла на чл. 192, ал.1 от ЗГ със средна брутна месечна заплата в размер на 935,46 лв. 

         2. Покрити рискове: 

          2.1. За претърпяни неимуществени вреди от правоимащите лица при или по повод 

изпълнение на служебните им задължения или вследствие на трудова злополука, а именно: 
          1.Тежка телесна повреда ; 

           2.Средна телесна повреда  

          3.Смърт 

3. Застрахователно обезщетение –общ лимит на отговорност за едно лице: 
           3.1.При тежка телесна повреда- застрахователя дължи обезщетение от 10 /десет/ брутни заплати 

на пострадалия; 

           3.2.При средна телесна повреда – застрахователя дължи обезщетение в размер на 6/шест/ брутни 

работни заплати на пострадалия; 

           3.3.При смърт на служителя – на съпруга, децата и родителите на загиналия се изплаща 

еднократно парично обезщетение в размер 12 брутни месечни възнаграждения на всеки правоимащ; 

               4. Размер на самоучастие- 0.00лв( нула лева). 

               5. Период на застрахователно покритие: 12( дванадесет) месеца, считано от дата на издаване 

на застрахователната полица. 

   6. Отчитането на застраховка „Живот и злополука” ще се извършва чрез издаване на 

групова застрахователна полица. Общата застрахователна полица ще се изплати от 

Възложителя на Изпълнителя, при условията на общата стойност на всички застрахователни 

премии съгласно ценовата оферта на изпълнителя. 
     

Максималния финансов ресурс на Възложителя за този вид застраховка е в размер на  

900.00 лв., който не следва да бъде надвишаван при  оферирането в ценовото предложение. 

 
          Относно втора позиция: 
            

           2.Сключване на Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене 

и употреба на огнестрелно оръжие" 
Застраховката се сключва съгласно изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните 

вещества и пиротехническите изделия и последващите му изменения. 

2.1. Предмет на застраховане е отговорността от настъпване на имуществени и неимуществени 

вреди, в резултат на използване на огнестрелно оръжие във връзка с дейности, разрешени от Закона за 

оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и последващите му 

изменения, и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

2.2. Брой застраховани: 50 правоимащи лица, служители на ТП „ ДЛС Шерба” изпълняващи 

функции по опазване на горските територии, имащи право да носят и употребяват за служебни цели 

късо оръжие и допълнително дългоцевно ловно оръжие. 

2.3. Покрити рискове - застрахователното покритие трябва да обхваща следните вреди, причинени 

на трети лица от застрахованите лица през застрахователния период като пряка и непосредствена 

последица от съхранението, носенето и употребата на огнестрелно оръжие:  

т.1 - Имуществени вреди – пълна или частична щета на движими и/или недвижими имущества, 

настъпили през периода на застраховката в следствие носене и употреба на огнестрелно оръжие;  

т.2 - Неимуществени вреди – смърт и/или телесни увреждания причинени от злополука, както и 

свързаните с тях болки, страдания, неудобства;  

т.3 - Всички разходи за уреждане на претенции, свързани с причинените горепосочени вреди, които 

застрахованият е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая 

грижа, дори ако усилията му са безуспешни. 

2.4. Застрахователна сума (лимит на отговорност): 
2.4.1. За едно застрахователно събитие – не по-малко от 5000.00лв.( пет хиляди лева);  
2.5. Размер на самоучастие- 0.00лв( нула лева).  

2.6. Период на застрахователно покритие: 12( дванадесет) месеца, считано от дата на издаване на 

застрахователната полица. 

2.7. Отчитане изпълнението на поръчката по застраховка "Гражданска отговорност вследствие 

съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие" ще се извършва чрез издаване на обща 

застрахователна полица.  

2.8. Общата застрахователна премия ще се изплати от Възложителя на Изпълнителя, при условията 

на общата стойност на всички застрахователни премии съгласно ценовата оферта на изпълнителя. 



Максималния финансов ресурс на Възложителя за този вид застраховка е в размер 

на  600,00 лв., който не следва да бъде надвишаван при  оферирането в ценовото 

предложение. 

 

Относно трета позиция: 

       3.Сключване на Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за задължително 

застраховане на работниците и служителите за риска  „трудова злополука”  
1. Брой застраховани – 46 броя служители със средна брутна месечна заплата в размер на 859,23 

лв. 

2. Покрити рискове: 

1.Смърт на застрахованото лице в резултат на трудова злополука; 

2.Трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука; 

3.Временна неработоспособност в резултат на трудова злополука. 

3. Застрахователно обезщетение и начин на определяне- общ лимит на отговорност за едно 

лице: 

3.1. При временна неработоспособност в резултат на трудова злополука, застрахователя 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: 

- над 10 до 30 календарни дни вкл. – 3% от месечната БРЗ( брутна работна заплата) на съответния 

служител. 

- над 30 до 60 календарни дни вкл. – 5% от месечната БРЗ( брутна работна заплата) на съответния 

служител. 

- над 60 до 120 календарни дни вкл. – 7% от месечната БРЗ( брутна работна заплата) на съответния 

служител. 

- над 121 календарни дни – 10% от месечната БРЗ( брутна работна заплата) на съответния 

служител. 

3.2. При трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука, застрахователя 

дължи обезщетение на съответния служител в размер равен на процента на трайно намалената 

работоспособност установен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза; 

3.3. Процентът на намалена работоспособност се определя от съответния компетентен орган на 

медицинската експертиза съгласно Наредбата за медицинската експертиза . 

3.4. При смърт на служителя – застрахователя дължи обезщетение в размер на застрахователната 

сума (седемкратния размер на годишната брутна работна заплата на застрахования служител) 

определена при сключване на застрахователния договор, която се изплаща на съпруга/та, децата и 

родителите на загиналия, при съобразяване с разпоредбите на действащото законодателство. 

4. Размер на самоучастие- 0.00лв( нула лева). 

5. Период на застрахователно покритие: 12( дванадесет) месеца, считано от дата на издаване 

на застрахователната полица. 

      6. Отчитане изпълнението на поръчката по застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за 

задължително застраховане на работниците и служителите за риска  „трудова 

злополука”  ще се извършва чрез издаване на обща застрахователна полица.  

7. Общата застрахователна премия ще се изплати от Възложителя на Изпълнителя, при условията 

на общата стойност на всички застрахователни премии съгласно ценовата оферта на изпълнителя. 

Максималния финансов ресурс на Възложителя за този вид застраховка е в размер 

на  500,00 лв., който не следва да бъде надвишаван при  оферирането в ценовото 

предложение. 
 

Забележка №1 - Възложителят си запазва правото в рамките на срока и стойността на 

договора да възлага на изпълнителя сключване на допълнителни застрахователни полици за 

застраховки на новопостъпили служители. При заявка за сключване на нова застраховка 

размерът на застрахователната премия ще бъде определян съгласно предложените цени в 

ценовата оферта и отчитането ще става с единична застрахователна полица. 

 Забележка №2 - Възложителя няма задължение за цялостното усвояване на посочените 

количества (броя застраховани лица). 

Забележка №3 - Преди сключване на договора за застраховане с участника определен 

за изпълнител, ТП ДЛС ще предостави поименен списък на подлежащите на застраховане 

служители. 

Забележка №4 – С оглед на конфиденциалността на предоставяната инфорамция за 

БРЗ на всеки един от правоимащите служители при ТП и при съобразяване с правото на 



съшите за защита на личните им данни, Възложителя ще предостави индивидуално на всеки 

един от кандидатите, списък с данните за БРЗ на всеки един служител подлежащ на 

застраховка, при следните условия: 

- след представяне на писмено искане от кандидата ; 

 

Забележка №5 – Офертите могат да се подават за една , повече от една или 

всички позиции. 

 
 

Изготвил: /п/ 

               /Мариана Йоргакиева - счетоводител  при ТП ДЛС Шерба 

               Дата на предаване на Възложителя: 22.12.2015г. 

 

 

 

 

 
 


