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УКАЗАНИЯ 

 

„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“ 
 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.101а вр. чл. 14, ал.4 т.2 от ЗОП  и Заповед  №438/30.11.2015г.  на 

Директора на „Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен 

 

       ВЪЗЛОЖИТЕЛ- ДЪРЖАВНО ЛОВНО  СТОПАНСТВО - ШЕРБА ТП НА СИДП ДП 

ШУМЕН 

 
       ОБЕКТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

Относно първа позиция: 

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

горите 
        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 
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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. 

 
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ- Определения от Възложителя общ максимален финансов ресурс  е в 

размер на 2000.00 /две хиляди / лева без ДДС, а по позиции, както следва: относно първа позиция в 

размер на 900,00 лева без ДДС; относно втора позиция- в размер на 600,00  лева без ДДС, относно трета 

позиция- в размер на 500,00 лева без ДДС. 

 

УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ФИНАНСИРАНЕ –Финансиране от стопанската дейност на 

стопанството. Стойността на услугата се заплаща в левове по банков път с платежно нареждане,) в 10( 

десет) дневен срок след сключване на съответната застрахователна полица и издаване на фактура от 

изпълнителя. Дължимите суми са в лева, платими по банков път с платежно нареждане 

 

СРОК НА ДОГОВОРА- Участниците предлагат размер на застрахователната премия за 

ЕДНА ГОДИНА. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И ОФЕРТИТЕ: 

Редът и условията , при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са 

определени в Глава осем „а” на Закона за обществените поръчки. 

При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените 

от Възложителя условия. 

       Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския 

закон, както и техни обединения (не се изисква обединението да има определена правна форма, 

за да може да подаде оферта), които отговарят на условията за извършване на застрахователна и 

презастрахователна дейност, съгласно Кодекса за застраховането . Участниците следва да 

притежават валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от съответния 

акредитиран орган и включващ в съдържанието си  видовете застраховки, предмет на 

настоящата процедура.     

 

Всички разходи по изготвянето и подаването на оферти са за сметка на участниците. 

До изтичането на срока за подаване на оферти, всеки участник в процедурата може 

промени , допълни или да оттегли офертата си. 



Всеки участник има право да представи само една оферта. 

Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията посочени в Публичната 

покана. 
Отстраняване на участници от процедурата: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените 

от възложителя условия; представил е непълна и/или несъответстваща на изискванията на Възложителя 

оферта и/или ценовото му предложение надвишава посочения пределен финансов ресурс на 

Възложителя за изпълнение на поръчката. 

Съдържащите се в настоящата документацията за участие образци и условията в тях са 

задължителни за участниците. Когато офертата (вкл. техническото и/или ценово предложение), 

не е представена по съответните образци, възложителят може да отстрани участника, поради 

несъответствие на офертата с изискванията от документацията за участие.  

След 01.10.2014 г., по силата на чл. 226 от ЗОП, възложителите на обществени поръчки са 

длъжни да публикуват на своя профил на купувача в интернет протоколите и докладите от 

работата на комисиите за провеждане на процедури по ЗОП, както и сключените договори за 

обществени поръчки и приложенията към тях. 

В случай, че в бъдещия договор, клаузите на който ще бъдат предмет на договаряне, както и 

в приложенията към него, се съдържа чувствителна търговска информация, имате право да 

представите декларация за конфиденциалност по чл. 33. ал. 4 от ЗОП, въз основа на която 

определени части от протокола/договора няма да бъдат публично оповестени. Цената по 

договора не може да бъде посочвана като конфиденциална. 
 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА : 

Критерият за избор на изпълнител  е „Най – ниска предложена цена”. 

Предложената цена не следва да надвишава финансовия  ресурс на възложителя, в размер 

на 2000,00 /две хиляди/  лева без ДДС, съответно определения ресурс за съответната 

позиция.   

 Когато двама или повече участници са предложили еднаква най-ниска цена, на първо място 

се класира участникът, изтеглен чрез жребий между съответните участници с еднакви ценови 

предложения.  

Тегленето на жребий се извършва при спазване на следните правила: 

Тегленето на жребий се извършва от комисията за провеждане на процедурата, като датата, 

място и часа на жребия се съобщават писмено на участниците с еднакви най-ниски цени, които 

имат право да участват в жребия. Право да присъстват при тегленето на жребия имат и лицата 

по чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Те се уведомяват за датата, мястото и часа на теглене на жребия чрез 

съобщение, публикувано на Профила на купувача на възложителя.   

Уведомените участници с еднакви най-ниски цени имат право да участват при тегленето на 

жребия чрез своите законни представители или чрез упълномощено лице. Когато 

упълномощеното лице  за участие в жребия не съвпада с лицето, подписало офертата от името 

на участника, допълнително се представя пълномощно в оригинал или нотариално заверено 

копие.   

Комисията подготвя билети с имената на участниците, предложили еднакви най-ниски цени 

и ги поставя в непрозрачни пликове, които се запечатват. Тегленето на жребия започва в 

определения час. Ако до този час не са се явили представител/и на участниците, се изчакват 

допълнително 15 (петнадесет) минути. Ако и до този час не са се явили представител/и на 

участниците, председателят на комисията пристъпва към тегленето на жребия.  

 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЕ ПРИЕМАТ в деловодството на ТП 

„ДЛС Шерба” , офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8 ,   всеки работен ден от 9.00  до 16.00 

часа , в срок до 08.01.2016г. в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост върху който участникът 



посочва предмета на поръчката и идентификационни данни за подателя: наименование на участника, 

ЕИК/Булстат, адрес за кореспонденция, електронен адрес. Комуникацията между страните се извършва 

в писмен вид. Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по 

един от следните начини: по ел. път по реда на закона за електронния документ  и ел. подпис, по 

пощата чрез писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба, по факс,  връчване на участника, чрез 

комбинация от тези средства. 

Възложителят е длъжен да изпраща на участниците по някой от посочените по-горе способи 

само документи по процедурата, за които това е изрично предвидено в ЗОП.  
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата на участника следва да съдържа всички документи по 

чл. 101в от ЗОП : данни за лицето, което прави предложението, , както и следните писмени 

доказателства: 

1. Представяне на участника  ( по образец) 

2. Заверено копие на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 

от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 

копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранни 

юридически лица представят съответен еквивалентен документ за регистрация или 

идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в 

държавата, в която са установени и документ за самоличност на физическо лице.  

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката- по позиции . Приложение към 

техническо предлежение- Общи условия за сключване на съответната застраховка 

4. Лиценз, съответстващ на предмета на поръчката по видове застраховки;  

5. Ценово предложение – по позиции. Цената на предложението трябва да окончателна и  да се 

определи на базата на приложените към документацията образец на ценово предложение. Ценовото 

предложение не може да надхвърля пределната стойност , посочена от възложителя и следва да включва 

всички разходи по изпълнението на поръчката 

6. Декларация за запознаване с условията в документацията и приемане проект на договор по 

приложен образец  

7.Декларация за ЕИК по приложен образец 

         8.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на 

обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП 

         9.Декларация за по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици 

         10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

         11. Декларация по чл. 33, ал.4 от Закона за обществените поръчки 

         12.Проект на застрахователна полица поотделно за  видовете  зстраховки, предмет на 

процедурата 
 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА-. Срок на валидност на офертата не по-малко от  

30 дни. 

 
ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

Офертите ще бъдат разгледани от Комисия на 11.01.2016г. от 11.00 часа в административната 

сграда на ТП ДЛС Шерба, офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8 . 

Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или 

техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на 

други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

 

УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ: Преди подписване на 

договор  за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да 

представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата 



по чл. 47, ал. 1 , т.1 и декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП , в срок от 7 /седем/  календарни  дни от 

уведомяването му, че е определен за изпълнител. Документите , следва да се представят 

под формата на оригинал или нотариално заверен препис. 
 


