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С ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

 

 

„ЗАСТРАХОВАНЕ НА МПС, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВРАЦА, 

ОБСЛУЖВАЩИ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗВЕНАТА НА 

РАЗПОРЕЖДАНЕ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ - 

ЗАСТРАХОВКА „ПЪЛНО АВТОКАСКО“, „ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС“ И 

„ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ“ -  ПО ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ 1“ 
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I. Описание на видовете работи, предмет на процедурата: 

 

Обществената поръчка е с предмет: „Застраховане на МПС, собственост на Община 

Враца, обслужващи общинската администрация и звената на разпореждане от 

първостепенния разпоредител с бюджет - застраховка „Пълно автокаско“, „Злополука 

на местата в МПС“ и „Гражданска отговорност“ на автомобилистите“ -  по 

Обособена позиция 1. 

Настоящата обществена поръчка се отнася за застраховане за период една 

година от сключването на договора на моторни превозни средства (МПС), ползвани и 

управлявани от общинската администрация и звената на разпореждане от 

първостепенния разпоредител с бюджет.  

 

Моторни превозни средства – застраховка „Гражданска отговорност” на 

автомобилистите 

 

Техническите данни за автомобилите – марка, модел, № на свидетелство за 

регистрация, рег. № и идентификационен номер на превозното средство са 

описани в Списък - Приложение № 1  

 

 

Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите се сключва при 

условията на глава Четиридесет и седма от Кодекса за застраховане (КЗ) за превозни 

средства по списък (Приложение № 13.1). Застрахователните суми са минималните 

застрахователни суми съгласно чл. 492 от КЗ. 

 

Нормативна уредба: Кодекс за застраховането (обн. ДВ бр. 102 от 2015 г. в 

сила от 01.01.2016 г. и изм. и доп., бр. 101 от 7.12.2018 г., в сила от 7.12.2018 г., бр. 17 

от 26.02.2019 г.) и други относими нормативни актове  

 

 

 Застраховка „Злополука на местата в МПС“ 

 

Техническите данни за автомобилите – марка, модел, № на свидетелство за 

регистрация, рег. № и идентификационен номер на превозното средство са 

описани в Списък - Приложение №  2 

 

1. Застрахователно покритие - Застрахователната сума е еднаква за всички 

места в превозното средство.  

Обект на застраховане по застраховката „Злополука” са здравето, животът и 

телесната цялост на водача и пътниците в МПС в следствие на ПТП на територията на 

Република България и чужбина. 

Застрахователното покритие включва минимум рисковете: телесни увреждания, 

трайна загуба на трудоспособност или смърт вследствие на ПТП на територията на 

Република България и чужбина. 

Основно покритие – смърт вследствие на злополука за едно лице /място; телесни 

увреждания или трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука за едно 

лице - % равен на процента загубена трудоспособност.  

Допълнително покритие – временна загуба на трудоспособност над 20 дни 

вследствие на злополука; медицински разноски вследствие на злополука за едно 

лице/място. 

https://web.apis.bg/p.php?i=3912837


2. Застрахователна премия – индивидуална застрахователна премия на 

автомобилите по позицията от посочения по-горе списък.  

3. Териториална валидност - застрахователната защита на територията на 

Република България и чужбина. 

 

Моторни превозни средства – застраховка „Пълно автокаско” 

Техническите данни за автомобилите – марка, модел, № на свидетелство за 

регистрация, рег. № и идентификационен номер на превозното средство са 

описани в Списък - Приложение №  3 

 

1. Покритие – всички рискове, включително: 
- природни бедствия: земетресение, пожар, включително последиците от 

гасенето му, мълния, буря, ураган, наводнение, пороен дъжд, градушка, увреждане от 

тежест при натрупване на сняг и/или лед, морски вълни,свличане и срутване на земни 

пластове; 

- авария на водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, 

електропроводни и други съоръжения, както и експлозия на такива съоръжения; 

- пожар, възникнал по време на движение или възникнал при включване и 

работа на двигателя при престой; 

- пожар, възникнал по време на престой на МПС и неработещ двигател, 

вследствие на техническа неизправност и/или случайно събитие;  

- щети от падащи дървета или клони, удар върху МПС от летателен апарат, от 

предмет, паднал от него, или от други тела; 

- 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; 

- внезапно отваряне на капак или врата на МПС по време на движение, ако това 

не е възникнало поради небрежност на застрахования; 

- злоумишлени действия на трети лица – причинени повреди на МПС от трети 

лица чрез: механично въздействие (удар с твърд предмет, надраскване, пробиване, 

умишлено преобръщане на МПС и др.); заливане с химически вещества; счупване на 

заключващи устройства, антена, стъкла, огледала, оригинално монтирани от завода 

производител емблеми и лайсни;  

- стачки, граждански вълнения, бунтове; палеж, взривяване; аварии; 

- кражба чрез взлом на трайно монтирано в МПС аудио и радио оборудване; 

- кражба или грабеж на отделни детайли, възли и агрегати на МПС;  

- кражба на цяло МПС; 

- грабеж на цяло МПС; 

- покриване на разходи за престой на увреденото МПС на паркинг до 15 дни. 

 

2. Териториална валидност - застрахователната защита на територията на 

Република България и чужбина. 

 

3. Застрахователна премия - определя се от тарифна ставка - % от 

застрахователната сума, еднаква за всички МПС, и се изплаща в лева. 

 

4. Застрахователят е необходимо: 

- Да не изисква допълнително активно и/или пасивно маркиране на МПС 

(монтиране на аларми, маркиране на стъклата и другите елементи на МПС, залепване 

на стикери и др.); 



- Всички застраховани МПС при настъпила щета да се отремонтират в доверен 

сервиз на Застрахователя или в официален сервиз на съответната марка автомобил, в 

зависимост от условията на лизинга; 

- При настъпване на застрахователно събитие да осигури „Пътна помощ”, 

включваща труд на механик по отстраняване на повредата на място (ако е възможно) 

и/или придвижване до доверен сервиз на застрахователя или до оторизиран сервиз (без 

ограничение на броя на застрахователните събития и разстоянието) или да възстанови 

направените разходи за това.  

- При настъпване на застрахователно събитие да осигури постъпване на 

повредено МПС в сервиз веднага след извършване на огледа; 

- При пълна загуба/невъзможност да се възстанови на застрахованото МПС от 

застрахователно събитие застрахователят изплаща обезщетение в размер 100 % от 

застрахователната сума. 

 

5. Други: 
Застрахователят да предостави на застрахования възможност за възстановяване 

на покритието при изплатено обезщетение на МПС. При желание от страна на 

застрахования застрахованото МПС се дозастрахова, като премията се начислява върху 

изплатеното обезщетение. 

 

 


