
РЕШЕНИЕ 

На основание чл. 29, ал. 3, от Правилника за прилагане на закона за публичните 

предприятия, във връзка с Приложение №1 от Правилника, и решение на Съвета на 

директорите  на СБАЛИПБ “Проф. Иван Киров“ ЕАД 

ОБЯВЯВАМ 

Откриваме конкурс за избор на лицензиран застраховател за застраховане на имущество, 

собственост на СБАЛИПБ “Проф. Иван Киров“ ЕАД. ЕИК 000689150, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 17 

I.Предмет на конкурса  

- задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на три броя 

моторни превозни средства и застраховка „Автокаско“ за два броя моторни превозни 

средства, подробно описани в конкурсната документация; 

№ Вид 

МПС 

модел  Тип 

ПС 

Година 

на пр-во
 

Рег. 

номер 

Обем на 

двигател

я 

Застрахователн

а стойност 

Вид 

застраховка 

1 Пежо Boxer  

спец

иале

н 

2004 С3875ХА 2179 6000  ГО/Каско 

  

2 Шкода Октавия Лек 

авто

м. 

2004 С5074ХК 1896 5900 ГО/Каско 

3 Рено Канго това

рен 

2005 С3542ХХ 1461 - ГО 

- застраховка  на недвижимо имущество, медицинска апаратура, оборудване, машини, 

съоръжения, стопански инвентар с обща балансовата стойност в размер на 10 886 000 лв., в 

т.ч.:  

 Медицинска апаратура и оборудване- 750 000 лева 

 Машини, съоръжения и друго оборудване – 500 000 лева 

 Стопански инвентар – 200 000 лева 

 Компютри, аудио, видео и офис техника – 70 000 лв. 

 Медикаменти – 2 500 000 лв. 

 Непроизводствени сгради – 7 316 000 лева. 

II. Период на застрахователно покритие: дванадесет месеца, считано от датата на 

издаване на застрахователната полица. 

III.Срок на валидност на офертите: 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за 

представянето им. 

IV.Общи и специални условия за: 

-Застрахователната полица „Автокаско“ покрива пълно каско, помощ на път 

”асистанс“ и доверен сервиз. Застрахователната полица.Автокаско има териториално 

действие на територията на Република България, държави - членки на ЕС, ЕИП, Сърбия, 



Швейцария. Андора и за всички държави, които са членове на международното 

споразумение „Зелена карта”, които се намират на територията на Европа, без заплащане 

на допълнителна премия. Застрахователната премия трябва да включва вноски в 

гаранционен и обезпечителен фонд. Застраховка „Автокаско'’, валидна за територията на 

Република България и чужбина следва да се сключи при покритие на минимум следните 

рискове и условия: 

- Природни бедствия: пожар; буря (ураган, градушка); наводнения; гръм (мълния); снежно 

и/или ледено натрупване следствие на обилен снеговалеж; морски вълни, свличане или 

срутване на земни пластове, съоръжения, както и експлозия на такива съоръжения; 

- Авария на водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, 

електропроводни и други съоръжения, както и от 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; 
- Случайно падане на летателни апарати или други тела върху МПС; 
- Сблъскване с или удар от МПС и/или други физически тела, в т.ч. и ПТП. съгласно 
Закона за движение по пътищата; 
- Внезапно отваряне на капак или врата на МПС по време на движение, ако това не е 
възникнало поради невнимание или небрежност на застрахования; 
- Злоумишлени действия на трети лица - причинени повреди на МПС от трети лица чрез 
механично въздействие (удар с твърд предмет, надраскване. умишлено преобръщане на 
МПС), заливане с химически активни вещества (киселини, основи и др.), палеж и 
взривяване; 

- Кражба чрез взлом на трайно монтирано в МПС аудио, радио оборудване; 

- Кражба на цяло МПС; 

- Грабеж на цяло МПС; 

- Покриване на разходи за престой на МПС на паркинг до 15 дни; 

- Осигуряване на безплатна Пътна помощ на територията на Република България; 
- Ползване доверен сервиз на застрахователя за всички автомобили при ремонтни 
дейности за отстраняване на частични щети по застраховка „Пълно Автокаско”. 

-Застрахователната полица на недвижимо имущество, медицинска апаратура, 

оборудване, съоръжения, компютърна техника,  стопански инвентар, медикаменти 

трябва да покрива минимум следните рискове:  

-Пожар експлозия, имплозия; мълния сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, 

негови части или товар, последиците от гасенето му;  

- Природни бедствия (в т.ч. - буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при 

естествено натрупване на сняг и/или лед, измръзване/замръзване 

- Земетресение 

- Аварии (изтичане на вода и пара) в т.ч. авария на ВиК и др.;  

-Вреди при промяна мястото на застраховката, вкл. удар от превозно средство и/или 

животно)- с лимит 100 000лв 

- Ударна /звукова вълна –с лимит 20 000лв 

-Изтичане на вода от спринклерни инсталации-с лимит 100 000лв 

-Късо съединение и/или токов удар 

- Злоумишлени действия на трети лица/вандализъм (в т.ч. пожар от злоумишлени действия 

на трети лица; вандализъм и вандализъм при опит за кражба при взлом) 

Рискове с лимит -Разходи за ограничаване размера на щетите на описаните обекти 

от посочените събития, разчистване на останки, преместване на имущество, адм. разходи за 

повторно изваждане на документи др. с лимит на отговорността 30000 лв. 

 

 



V.Изисквания към кандидатите 

В конкурса могат да участват, при условията на равнопоставеност, всички застрахователни 

дружества, притежаващи лиценз за извършване на дейност по т. 3, 8, т. 9 и т. 10 от раздел 

II, буква „А” от Приложение №1 към Кодекса за застраховането, издаден от Комисия за 

финансов надзор (за участници, регистрирани като застрахователно дружество по 

Търговския закон на Република България), или такива, които са нотифицирали Комисия за 

финансов надзор, че желаят да извършват дейност на територията на Република България 

при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, 

вкл. да сключват застраховки по т. 3, 6, и 9 т раздел II, буква „А” от Приложение №1 към 

Кодекса за застраховането на територията на Република България (за участници, 

регистрирани като застрахователно дружество в държава членка).  

 

VI. Изисквания и съдържание на офертата  

Всяка оферта следва да бъде изготвена в съответствие с изискванията на документацията и 

относимото българско законодателство, да бъде представена на български език и да има 

следното съдържание:  

Офертата следва да съдържа най-малко следното: 

1. Представяне на застрахователната компания – кандидат, удостоверение за актуално 

състояние, издадено не по-късно от 3 (три) месеца преди крайната дата за подаване на 

оферти; 

2. Лиценз/и за извършване на посочените видове застраховки, издаден/и по реда на Кодекса 

за застраховането; 

3. Ценово предложение относно: 

- Застраховка „Гражданска отговорност“ – застрахователна премия (размер) за всяко МПС 

на Дружеството 

- Застраховка Автокаско- застрахователна премия (размер) за всяко МПС на Дружеството 

Имуществена застраховка - застрахователна премия (размер) за Медицинска апаратура и 

оборудване- 750 000 лева;Машини, съоръжения и друго оборудване – 500 000 

лева;Стопански инвентар – 200 000 лева;Компютри, аудио, видео и офис техника – 70 000 

лв.;Медикаменти – 2 500 000 лв.;Непроизводствени сгради – 7 316 000 лева. 

Ценовото предложение представлява общата стойност на всички застрахователни премии 

за всеки един от Обектите и за всяка една от застраховките. В ценовото предложение 

задължително следва да са посочени и индивидуалните застрахователни премии за всеки 

един от Обектите и за всеки конкретен вид застраховка.  

Всички документи в офертата следва да се представят на български език и да бъдат 

подписани от законния представител на участника или упълномощено от него лице с 

нотариално заверено пълномощно (в случай на упълномощаване, кандидатът прилага 

оригинал на пълномощното). Документите, представени във вид на ксерокопия, следва да 

бъдат заверени с „Вярно с оригинала;  

4.  Образец на застрахователна полица за всяка една от застраховките .  

5. Други документи по преценка на участника. 



VII. Подаване на офертите 

Всеки участник следва да представи своята оферта с всички съпътстващи документи, 

описани в конкурсната документация, на адрес: гр. София. бул. „Акад Иван Гешов“,17, в 

запечатан непрозрачен плик с данните на кандидата и надпис „За конкурса за избор на 

застрахователно дружество за застраховане на имуществото на СБАЛИПБ “Проф. Иван 

Киров“ ЕАД". Краен срок за подаване на офертите: до 15.00 на 14.07.2022 г. 

Предложенията могат да бъдат изпратени и по пощата, или чрез куриер, като всеки 

участник следва да осигури получаване на предложението от СБАЛИПБ “Проф.Иван 

Киров“ ЕАД в предвидения краен срок за това. 

VIII. Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед от Изпълнителния 

директор Офертите ще бъдат разгледани от конкурсната комисия на Дружеството на 

15.07.2022 г. 

Възложителят уведомява всички участници, че изборът на застраховател подлежи на 

одобрение от едноличния собственик на капитала. В срок до 10 дни от получаване на 

одобрението по предходното изречение, Възложителят ще сключи договор с одобрения 

застраховател. 

 

 

     ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР.. 

      /проф. Татяна Червенякова/ 


