
        

          

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Обособена позиция №1 " Застраховка „Помощ при пътуване"  

 Предмет на поръчката е застраховане на  лицата командировани по реда на Наредбата 

за служебните командировки и специализации в чужбина от Община Горна Оряховица 

и второстепенен разпоредител с бюджет , при служебните им  пътувания  извън 

територията на Република България, за медицински разноски при заболяване и 

злополука в чужбина (застраховка по чл.426 от Кодекса за застраховането „Помощ при 

пътуване“) . 

Покрити рискове: 

1.медицински разходи , направени във връзка с възникнала злополука , акутно 

заболяване, включително разходите за такси за престой в болнично заведение, 

медицински прегледи, консултации със специалист, медикаменти, медицински 

манипулации, изследвания и хирургична намеса, извършени в болнични и амбулаторни 

условия. 

2.медицински разходи за спешно стоматологично лечение, наложено от 

злополука;остър възпалителен процес в устната кухина. 

3.репатриране 

4.смърт на застрахованото лице вследствие на злополука. 

Териториален обхват  на застраховката – Европа, Средиземноморските страни, 

страните от Близкия и Средния Изток.  

Лимит на отговорност за рискове по т.1,2 и 3– 20000 евро. 

Лимит на отговорност за риска по т.4 – 4000 евро.  

Осигурена асистираща компания. 

 Самоучастие на застраховане не може да се предлага. 

 Прогнозен размер на средногодищен брой командировани лица -70 при  прогнозен 

размер на престой за 1 лице – 4 дена. 

Размер на Застрахователна премия с включен ДЗП,  за 1 лице за 1 ден. 

Начин на плащане- плащанията  на застрахователните индивидуални премии се 

извършват в български лева срещу издадени от изпълнителя застрахователни полици в 

брой или по банков път в посочена от него  банкова сметка еднократно, преди влизане в 

сила на застрахователната полица.  

 В Техническото предложение участникът предлага срок за изплащане на 

обезщетението, съобразен с КЗ. 

 

Срокът на действие на договора е 12 месеца от датата на подписването му, като 

конкретния срок на покритие за всяко застраховано лице се посочва в индивидуалната 

полица в зависимост от дните определени за пребиваване в чужбина 

 

 

Обособена позиция №2 "Застраховка "Злополука" на доброволци гражданска 

защита" 

 

Избраният за Изпълнител участник, следва да издаде застрахователна полица за 

застраховане на физически лица включени в доброволно формирование – Застраховка 

„Злополука“  



 Застраховка „Злополука“, следва да бъде направена на лица, включени в доброволно 

формирование, към Община Горна Оряховица, съгласно изискванията на чл. 42, ал. 1, т. 

3 от Закон за защита при бедствия“, с възможност при прекратяване на членство на 

лице/а в доброволното формирование застраховката да бъде прекратена и направена 

такава на новото/те лице/а – член на формированието. Застраховка „Злополука“  е 

еднократно за годината, настъпила при или по повод изпълнение на договорните 

задължения на доброволците от доброволното формирование на Община Горна 

Оряховица, съгласно изискванията на чл. 42, ал. 1, т. 3 от Закон за защита при бедствия. 

 Покрити рискове - “смърт в резултат на злополука”, “трайна загуба на 

работоспособност в резултат на злополука”, „временна загуба на работоспособност” и 

„действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и 

медикаменти, предписани от правоспособен лекар”. 

 Смърт от злополука на застрахования (в контекста на покритите рискове) е смърт, 

която е пряк резултат на (и единствено на) злополука, претърпяна от застрахования 

през застрахователния срок, и която е настъпила до една година от датата на 

злополуката. Трайна загуба на работоспособност е окончателно и невъзстановимо 

намалена или изгубена способност за извършване на обичайни действия и занятия, 

вследствие нарушена функция на отделен орган или на целия организъм. Трайно 

намалената или загубена работоспособност се определя в проценти от Териториална 

експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или Застрахователна медицинска комисия (ЗМК) 

при застрахователя. За дата на настъпване на трайно намалената или загубена 

работоспособност се приема датата на инвалидизиране, посочена в решението на ТЕЛК 

или ЗМК. Временна загуба на работоспособност е намалена или напълно загубена 

способност за извършване на обичайни действия и занятия вследствие на преходно 

намаляване на общите или локални функции на организма, възстановими в определен 

срок, през който застрахованият реално ползва отпуск по болест, чието начало е в срока 

на застраховката.  

Медицински разходи са следните разходи: -разходи за медицински преглед, 

изследвания, лечение и хирургическа намеса; -разходи за лекарства, медицински 

средства и употреба на медицински уреди; -разходи за стационарно лечение; -разходи, 

направени за превозване по спешност на застрахования с линейка от мястото на 

злополуката или мястото, където е настъпило заболяването до най-близкото лечебно 

заведение за оказване на спешна и неотложна медицинска помощ; -разходи за 

репатриране на тленните останки на застрахования до местоживеенето му. Участникът 

следва да предложи допълнителни рискове. 

 Срок на застраховката - застраховката се сключва за срок от една календарна година, 

считано от датата на сключване на договора. 

Застрахователна сума и лимит на отговорност : 

Заплащането на застрахователната премия се извършва по банков път с платежно 

нареждане по сметка, посочена от Изпълнителя в срок от 7 дни от подписване на 

настоящия договор, еднократно, преди влизане в сила на застрахователната полица. В 

същия срок Възложителят следва да предаде поименен списък на лицата подлежащи на 

застраховане. Изпълнителят издава в срок до 7 (седем) дни след заплащане на 

застрахователната премия и получаване на изготвен от Възложителя поименен списък 

на подлежащите на застраховане лица групова застрахователна полица за застраховка 

„Злополука“.  Изплащане на обезщетения. Застрахователното обезщетение се определя 

в рамките на застрахователната отговорност и до размера на застрахователната сума. 

При настъпване на застрахователни събития от посочените като покрити рискове на 

ползващите се лица се изплаща застрахователно обезщетение или размера на 

застрахователната сума.  



Прогнозен размер на доброволците към доброволно формирование – 22. 

В Техническото предложение участникът предлага срок за изплащане на 

обезщетението, съобразен с КЗ. 

 

 

Обособена позиция №3 "Застраховка "Злополука" на лицата полагащи обществен 

труд по ЗСП" 

 

Безработните лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ 

по чл. 9 и не са включени в програмите за заетост по чл. 12б от Закона за социално 

подпомагане, задължително полагат общественополезен труд по организирани от 

общинската администрация програми за предоставяне на социални услуги, екологични 

програми, програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места и други 

програми за общественополезни дейности.  Лицата полагат общественополезен труд за 

срок 14 дни месечно, по 4 часа дневно, поради това полицата се сключва ежемесечно, 

като се актуализира броят им всеки месец. 

За този период лицата, полагащи общественополезен труд, се застраховат със 

застраховка "Злополука" по реда на Кодекса за застраховането. 

б) Покрити рискове: 

1. Смърт от злополука - на законните наследници се изплаща застрахованата 

сума. Покритието важи за лица навършили 14 години. 

2. Трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука - на застрахования 

се изплаща процент от застрахованата сума, равен на процента загубена 

трудоспособност, определен от ЗМК на Застрахователя или ТЕЛК (НЕЛК). 

3. Временна нетрудоспособност 

- над 10 до 20 дни – 3% от ЗС; 

- от 21 до 40 дни – 6% от ЗС; 

- от 41 до 60 дни – 10% от ЗС; 

- от 61 до 90 дни – 12% от ЗС; 

- над 91 дни – 15% от ЗС; 

в)  Застраховка се сключва след подаване на списък със застрахованите лица за 

срок от 5 до 25 дни – според необходимостта. За всеки подаден списък ще се издава 

отделна полица. Сключва се на база премия за едно лице за един ден. През изминалата 

година са застраховани средно-месечно около 60 лица. 

г) Застрахователна сума - 1 000 лв. за всяко лице.  

д) Начин на плащане: еднократно плащане на застрахователната премия. 

е) Самоучастие - не се допуска прилагането на самоучастия. 

ж) За всеки подаден списък се издава самостоятелна полица. 

з) Застрахователната премия - Размерът на премията се определя от участниците, 

с включен ДЗП. 

Участниците предлагат размер на застрахователната премия за едно лице за един 

ден. 

Предлаганата цена трябва да е крайна, т.е. да включва всички отстъпки, които 

участникът предлага.  

Прогнозен размер  на полагащите обществен труд за 1 месец  - 60  лица  

Общ прогнозен размер на лицата  за 11 месеца /през м.януари не се работи/ - 660 



В Техническото предложение участникът предлага срок за изплащане на 

обезщетението, съобразен с КЗ. 

 

 

Обособена позиция №4 "Застраховка "Гражданска отговорност на 

автомобилистите" и "Злополука на лицата/местата в МПС" 

За настоящата обособена позиция са изготвени и представени справки като приложения 

към обявата за обществената поръчка, която дава на участниците информация за 

автомобилите, които попадат на задължително застраховане по обособената позиция. 

Самоучастие на застраховане не може да се предлага. 

Предлаганите застрахователни суми, покрития и изключения следва да са съобразени с 

изискванията на Кодекса за застраховане и Наредба  №49 от 16.10.2014г. за 

задължителното застраховане по застраховка „Гражданска отговорност” на 

автомобилистите и „Злополука” на пътниците  в средствата за обществен транспорт 

(приета с Решение №149-Н от 16.10.2014г на комисията за финансов надзор, обн., 

ДВ,бр. 90 от 31.10.2014г., доп. ДВ. Бр.95 от 08.12.2015г., изм. и доп. ДВ, бр.33 от 

25.04.2017г. ) 

Начин на плащане на застрахователната премия: 

Плащането на общата застрахователна премия се извършва еднократно в български 

левове, по банков път, в срок до 10 /десет/ дни от датата на сключване на договора и 

представянето на застрахователна полица. За МПС, чиято застраховка изтича по време 

на действие на договора – до 10 /десет/ дни от сключване на допълнителната 

застраховка и представянето на застрахователна полица. 

Срокът на договора, застрахователният период и периодът на застрахователното 

покритие на застраховка „Гражданска отговорност” е  12 месеца. За МПС, чиято 

застраховка изтича по време на действие на договора – 12 месеца от датата на 

сключване на допълнителната застраховка. 

Териториално покритие на застраховката „Гражданска отговорност” обхваща 

територията на Република България и всички страни, подписали споразумение „Зелена 

карта”, в това число държавите  - членки на ЕС. Застраховката покрива отговорността 

на застрахованото лице за вреди, причинени на територията съгласно КЗ. 

 

В Техническото предложение участникът предлага срок за изплащане на 

обезщетението, съобразен с КЗ. 

 

 

Обособена позиция №5 "Застраховка "Каско" на МПС" 

 

За настоящата обособена позиция са изготвени и представени справки като приложения 

към обявата за обществената поръчка, която дава на участниците информация за 

автомобилите, които попадат на задължително застраховане по обособената позиция. 

Самоучастие на застраховане не може да се предлага. 

Допълнително монтирано стационарно оборудване и принадлежности, които не влизат 

в окомплектовката на МПС от завода – производител, следва също да бъдат 

застраховани (ако има такива) 

След заявка от възложителя МПС, чиято застраховка изтича по време на действащия 

договор и новопридобити МПС (ако има такива) задължително се застраховат от 

участника, определен за изпълнител, по застраховка „Каско” при условията, предмет на 

настоящата поръчка. 

Покрити рискове и изключения: 



Застраховката следва да е „Пълно каско” и да покрива всички рискове, включително 

рисковете „Кражба и грабеж”, „Стъкла на МПС”, „Злоумишлени действия на трети 

лица - вандализъм”.Застрахователят  посочва изчерпателно покритите рискове и 

изключенията. 

  

Застрахователна премия и начини на образуване: 

Участникът предлага обща застрахователна премия в български левове по застраховка 

„Каско”, покриваща всички рискове,  за всички автомобили. 

Изрично се посочва стойността на отстъпката (за брой МПС, еднократно плащане и 

т.н.), включена в премията (в случай, че се предлага такава). 

 

 Самоучастие на застраховане не може да се предлага. 

Начин на плащане на застрахователната премия: 

Плащането на общата застрахователна премия се извършва еднократно в български 

левове, по банков път, в срок до 10 (десет) дни от датата на сключване на договора и 

представянето на застрахователна полица. За МПС, чиято застраховка изтича по време 

на действия на договора и новопридобити МПС (ако има такива) – до 10 (десет) дни от 

сключване на допълнителната застраховка и представянето  на застрахователна полица. 

При дозасатраховане на МПС по застраховка „Каско” плащането на допълнителната 

застрахователна премия се извършва еднократно, в български левове, по банков път, в 

срок до 10 (десет) дни от датата на сключване на допълнителната застраховка и 

представяне на застрахователна полица. 

Срок. Застрахователен период и период на застрахователното покритие: 

Срокът на договора, застрахователният период  и периодът на застрахователното 

покритие на застраховка „Каско” за всички автомобили  от списъка. За МПС, чиято 

застраховка изтича по време на действие на договора и за  новопридобитите  МПС (ако 

има такива) – от датата на сключване на допълнителната застраховка, за срок от 12 

месеца. 

Териториалното покритие на застраховката „Каско” обхваща територията на Република 

България. Участникът, определен за изпълнител, следва да поеме задължението при 

настъпване на застрахователното събитие с МПС да изплаща разходите за ремонт, 

включително стойността на части, материали и труд, в избран от Община Горна 

Оряховица сервиз от списъка  с доверени сервизи, предоставен от застрахователя, за 

всеки отделен случай. 

 

В Техническото предложение участникът предлага срок за изплащане на 

обезщетението, съобразен с КЗ. 

 

 

Обособена позиция № 6: „ Застраховка „Трудова злополука“ 

 

Предмет на застраховането са работниците и  служителите на ОП“Поддържане на 

пътната инфраструктура и озеленяване“гр. Горна Оряховица-второстепенен 

разпоредител с бюджет към Община Горна Оряховица, които подлежат на 

задължително застраховане за риска „трудова злополука“ по реда на Наредбата за 

задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова 

злополука“. 

           Покрити рискове, съгласно чл.7 от Наредбата за задължително застраховане на 

работниците и служителите за риска „трудова злополука“: 

          1.смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука; 



          2.трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука; 

          3.временна неработоспособност вследствие на трудова злополука. 

         Срок на застраховката - застраховката се сключва за срок от 12 месеца, считано от 

датата на сключване на договора . 

         При  възникване на трудови договори със срок на действие по.малък от една 

година възможност за сключване на месечен застрахователен договор . 

        При застраховка за срок от 12  месеца , застрахователната премия се заплаща на 

тримесечни вноски, а при по-малък срок еднократно. 

         Прогнозен размер на застрахователната сума по чл.8 от горецитираната наредба за 

1 лице 5145 лв.за 1 година 

         Прогнозен размер на лицата подлежащи на застраховане 76. 

          

Участниците предлагат размер на застрахователната премия с включен ДЗП за 

едно лице за един месец и за едно лице за  една година. 

Предлаганата цена трябва да е крайна, т.е. да включва всички отстъпки, които 

участникът предлага, включително и данъкът върху застрахователната премия..  

 

        В Техническото предложение участникът предлага срок за изплащане на 

обезщетението, съобразен с чл. 9 и чл.12 от Наредбата за задължително застраховане на 

работниците и служителите за риска „трудова злополука“. 

 


