
  

Техническа спецификация 
 

Обособена позиция 1: Застраховка „Имущество” 

1.1 Основно покритие: Пожар, включително последиците от гасенето му, удар от летателен апарат или 

от предмет, паднал от него, гръм, мълния, експлозия, буря, ураган, градушка, падане на дървета и 

клони в следствие на природни бедствия, проливен дъжд, замръзване, увреждане от естествено 

натрупване на сняг или лед, наводнение, свличане и срутване на земни пластове, измокряне в резултат 

на авария на канализационни, водопроводни, отоплителни и паропроводни инсталации и включените 

към тях уреди, както и в резултат на авария на пожарогасителни инсталации, чупене на стъкла, 

злоумишлени действия на трети лица (вкл. умишлен палеж и вандализъм), разходи за разчистване на 

развалини и останки, земетресение. 

*Базата за определяне на застрахователна сума на „Сгради“ е посочена в Списък 1 (Нова 

възстановителна или действителна – на база 450 лв./кв.м. за сградите в гр. Сливен и 250 лв./кв.м. за 

сградата в Сливенски минерални бани). За всички останали активи, базата за определяне на 

застрахователната сума е отчетна стойност към 30.09.2019г., която молим да бъде приета за 

действителна. 

1.2 Активи и застрахователни суми: 

Вид имущество Застрахована сума в BGN 

Сгради 10 828 214 лв. 

Машини, Съоръжения, Оборудване 83 946 лв. 

Всичко: 10 912 160 лв. 

Рискове с лимити:  

Чупене на стъкла  Единичен и агрегатен лимит 50 000 лв. 

Злоумишлени действия на трети лица 

/вандализъм/  

Единичен и агрегатен лимит 500 000 лв. 

Разноски за разчистване Единичен и агрегатен лимит 100 000 лв. 

1.3 Допълнителна информация: 

1.3.1 Списък на сградите с база и стойност на застрахователните суми са посочени в Списък 1. 

1.3.2 Списък на МСО, подлежащи на застраховане е посочен в Списък 1.  

1.4 Щетимост: През последните 5 години няма настъпили щети. 

1.5 Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година, в сила от 00,00 часа на 01/01/2020 г. 

1.6 Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се 

изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването 

на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.  

1.7 Начин на плащане застрахователната премия – на 4 равни вноски. 

1.8 Самоучастие – не се допуска прилагането на самоучастие. 

1.9 Да се прилага пропорционална методика при застраховане на новопридобито имущество през 

срока на застрахователния договор / полица, като се приложи същото тарифно число.  

1.10 Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта, поради 

което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.  

1.11 Прогнозната стойност на поръчката за обособена позиция №1 е 2 200 /две хиляди и двеста / лева 

без ДДС.  

 

Обособена позиция №2: Застраховка „Всички рискове на имущества(медицинска апаратура)“ 

2.1 Покрити и изключени рискове: 

2.1.1 Покрити рискове: късо съединение/токов удар, пренапрежение, индукция (намагнетизиране),  

пожар(с или без поява на пламък), експлозия, имплозия, пряко  и непряко попадение на мълния, 

сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товари, както и щети от 

действието на вода, пяна или препарати за гасене на пожар, разрушаване и/или разчистване на други 

загуби, причинени от настъпване на изброените по-горе причини; дим, сажди и корозионни газове; 

градушка, буря(ураган), проливен дъжд, наводнение, течове от  ВиК инсталации, водостоци и 
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отводнителни инсталации; действие от директна пара, намокряне от др. течности; увреждане то 

тежестта на естествено натрупване на стяг или лед и/или измръзване; свличане или срутване на земни 

пластове; злоумишлени действия на трети лица и всички други внезапно настъпили ненаименовани 

рискове причинили материални щети на застрахованото имущество, освен изрично изключените. 

2.1.2. Подлимит за рискът Късо съединение – 200 000лв. единичен и агретаген лимит 

2.1.3 Изключени рискове: кражба и грабеж. 

2.2 Активи и застрахователни суми: съгласно Списък №2  

2.3. Обща застрахователна сума - 4 786 743,00 BGN.  

*Базата за определяне на застрахователна сума посочена в Списък 2 – Цена на придобиване, която 

молим да бъде приета за нова възстановителна стойност. 

2.4 Щетимост: няма заведени щети за настоящата година. 

2.5 Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година с начало 00,00 часа на 01/01/2020 г. 

2.6 Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се 

изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването 

на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер. 

2.7  Начин на плащане застрахователната премия – на 4 равни вноски. 

2.8 Самоучастие: не се допуска прилагането на самоучастие. 

2.9 Да се прилага пропорционална методика при застраховане на новопридобито имущество през 

срока на застрахователния договор / полица, като се приложи същото тарифно число.  

2.10 Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта, поради 

което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.  

2.11 Прогнозната стойност на поръчката за обособена позиция №2 е 9200 /Девет хиляди и двеста/ лева 

без ДДС.  

 

Обособена позиция 3: Застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни 

лекари и медицински персонал" 

3.1 Предмет на застраховката и покрити рискове  

3.1.1 Професионалната отговорност съгласно Закона за здравето за лечебното заведение и лицата, 

упражняващи медицинска професия в МБАЛ  „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД, и на основание 

Постановление 208/25.09.2018г., публикувано в ДВ. Бр.80/29.09.2018г.  Наредба за задължителното 

застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия.   

3.1.2 Застрахователя ще покрие професионалната отговорност на лица, упражняващи медицинска 

професия,  при предявени претенции за увреждания, резултат от телесно нараняване, болки и 

страдания или смърт на пациент, причинени или отдавани на грешка, пропуск или небрежност при 

професионалното му обслужване от страна на Застрахования, включително и ако има отговорност 

свързана с отговорността на лечебното заведение (съгласно чл.49 от Закона за задълженията и 

договорите), както и съдебни разноски. 

Покрит риск по тази застраховка са всички предявени суми, които застрахованите лица на законово 

основание са отговорни да платят като компенсация за причинените вреди  или финансови загуби  на 

увредените трети лица(пациенти) при упражняване на медицинската професия; всички разходи, които 

са направени за ограничаване на вредите, дори усилията да са били безуспешни; разходи по защита на 

застрахованите лица, ако същите  са направени със съгласието на Застрахователя в процеса на 

привличане на дело като трета страна-помагач; такси и съдебни разноски направени по дело, за което е 

уведомен Застрахователя.  

3.2 Застраховани лица: 

3.2.1 МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД - като юридическо лице; 

3.2.2 Физическите лица, работещи на трудов договор  или друг договор и упражняващи медицинска 

професия в лечебното заведение – при сключване на застрахователния договор ще се представи 

актуален списък със личните данни на медицинския персонал и специалностите, които упражнява. 

3.3 Лимити на отговорност и брой застраховани лица:  

3.3.1 За МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД - като юридическо лице: 

3.3.1.1 Лимит за едно събитие – 500 000 лева; 
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3.3.1.2 Лимит в агрегат – 1 000 000 лева 

3.3.2 За медицинския персонал – съгласно разпределението по групи въз основа на Наредбата за 

задължително застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия.  
3.3.3. Брой застраховани лица, разпределени по групи въз основа на Наредбата за задължително 

застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия: 

 Първа група Втора група Трета група 

Брой медицински персонал 

392 лица, от които 10 

лекари и 382 мед. 

сестри 

58 лица 58 лица 

Лимит за едно събитие 50 000 лева 100 000 лева 150 000 лева 

Лимит в агрегат 100 000 лева 200 000 лева 300 000 лева 

3.4. За всяко застраховано лице застрахователя издава застрахователен сертификат- при поискване на 

застрахования. За напуснали и новопостъпили се актуализира информацията на всеки 3 месеца преди 

плащане на всяка поредна вноска, като за новопостъпили медицински персонал се носи отговорност от 

момента на постъпването на лицето до актуализацията, след което се събира допълнителна премия за 

него. Съответно, при напускане, отговорността на застрахователя е до 24,00ч. на деня на напускането.  

Изпълнителя се задължава да отрази промяната с анекс към застрахователния договор / полица, като 

запази предложените при сключване на застраховката тарифни ставки, на пропорционална база за 

остатъка от периода на застраховката. 

3.5. Щетимост: За  предходните 5 години  има изплатено обезщетение през 2017г.  в размер на 320 000 

лв. През последната година има информация за претенция при оперативно лечение. Не е смъртен 

случай. Исканата сума е 30 000,00 лв. Претенцията е в процес на разглеждане и на този етап от МБАЛ 

Сливен не биха могли да потвърдят дали е основателна и ще бъде ли приета от тях.  

3.6 Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година, в сила от 00,00 на 01/01/2020 г. 

3.7 Самоучастие: не повече от 5% от размера на всяко изплатено обезщетение;  

3.8 Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се 

изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването 

на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер. 

3.9 Начин на плащане застрахователната премия – на 4 равни вноски. 

3.10 Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта, поради 

което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.  

3.11 Прогнозната стойност на поръчката за обособена позиция №3 е 52300 /петдесет и две хиляди и 

триста/ лева без ДДС. 

 

Обособена позиция 4: Задължителна застраховка „Трудова злополука“ по чл. 55, ал.1 и ал. 2 от 

Кодекса за социално осигуряване  

4.1 Задължителна застраховка „Трудова злополука“ 

4.1.1 Покрити рискове и размер на застрахователните обезщетения: Съгласно чл. 9, ал.1, 2 и 3 от 

Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука”, 

Застрахователят трябва да покрива следните рискове: 

4.1.1.1 Смърт на застраховано лице вследствие на трудова злополука – изплаща се застрахователната 

сума за съответния работник или служител. Застрахователната сума се поделя поравно между законните 

наследници на застрахованото лице. 

4.1.1.2 Трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука – на застрахованото лице 

се изплаща процент от застрахователната сума за съответния работник или служител, равен на процента 

трайно намалена работоспособност на работника или служителя, установен от съответния компетентен 

орган на медицинската експертиза на работоспособността. 

4.1.1.3 Временна неработоспособност вследствие на трудова злополука – на застрахованото лице се 

изплаща процент от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, при която е 
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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 брутна работна заплата  

над 30 до 60 календарни дни вкл.– 5% от месечната брутна работна заплата  

над 60 до 120 календарни дни вкл.– 7% от месечната брутна работна заплата  

над 120 календарни дни – 10% от месечната брутна работна заплата. 

4.2 Общ брой застрахован персонал: 14 лица /шофьори/.  

4.3 Годишен Фонд Брутна работна заплата за 14 шофьори: 164226,36 лева. 

4.4 Застраховката да се сключи на база поименен списък (актуален списък ще бъде  предоставен 

непосредствено преди сключване на застраховката). При настъпили промени, Възложителя ще подава 

справка на тримесечие, а Изпълнителя се задължава да отрази промяната с анекс към застрахователния 

договор / полица, като запази предложените при сключване на застраховката тарифни числа, на 

пропорционална база за остатъка от периода на застраховката.  

4.5 Щетимост: няма заведени щети през 2014-2018 г.  

4.6 Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година с начало 00,00 часа на 01/01/2020 г. 

4.7 Начин на плащане на застрахователната премия: еднократно, при сключване на застрахователния 

договор. 

4.8 Самоучастие: не се допуска прилагането на самоучастие. 

4.9 Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се 

изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването 

на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.  

4.10 Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта, поради 

което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.  

4.11 Прогнозна стойност на поръчката по обособена позиция №4 – 290 /двеста и деветдесет/ лева без 

ДДС. 

 

Обособена позиция 5: Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на 

управителни и надзорни съвети“ (Застраховка на Член на Съвет на директорите, Надзорен и  

Управителен съвет или изпълнителен Директор) 

5.1. Покрити рискове:  

Застрахователя ще покрие загубата, разходи свързани със съдебните разноски, разходи за разследване 

и разходи за възстановяване на репутация, възникнали във връзка с Иск, предявен във периода на 

застраховката. 

5.1.1 Застрахователно събитие: По тази застраховка, Застрахователят обезщетява Застрахования за 

Загубата на този Застрахован, произтичаща, от който и да е подлежащ на принудително изпълнение 

Иск или Искове срещу този Застрахован, при условие че подобен Иск (Искове) е предявен за първи път 

от Ищеца към Застрахования и е надлежно докладван на Застрахователя по време на Периода на 

застраховката или Периода на разкриване, ако такъв е приложим, (до размера на лимита на 

отговорност, посочен в  Поръчката), за което и да е действително или твърдяно Неправомерно 

действие от страна на Застрахования в качеството му на Член на Надзорен съвет или Управителен 

съвет, или Съвет на директорите, или Изпълнителен директор. Застрахователят изплаща авансово  на 

всеки един Застрахован Съдебните разноски преди окончателното решаване на подобен Иск.  

 По тази застраховка, Застрахователя възстановява обезщетения, изплатени на 

Застрахован от Дружеството 

По тази застраховка, Застрахователят възстановява на Дружеството Загуба, произтичаща, от който и да 

е подлежащ на принудително изпълнение Иск(или Искове) срещу Застрахования, при условие че 

подобен Иск(или Искове) е предявен за първи път от Ищеца към Застрахования и е надлежно 

докладван на Застрахователя през Периода на застраховката или Периода на разкриване (ако такъв е 

приложим), за всяко действително или твърдяно неправомерно действие от страна на Застрахования, в 

качеството му на Член на Надзорен или Управителен съвет, или на Съвет на директорите, или 

Изпълнителен директор, Управител или Прокурист на Дружеството, което Неправомерно действие е 

довело до Загуба за Застрахования, но само в случаите, когато и до размера до който, Дружеството 
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правомерно е обезщетило Застрахования за такава Загуба, по силата на закон или  договор (до размера 

на лимита на отговорност, уговорен между Застрахователя и Договорителя и посочен в Полицата.  

5.1.2.Застрахователно покритие и застраховани лица: 

Застрахователя ще покрие загубата,  загуба в  резултат от административни глоби и санкции; разходи за 

съдебна защита; разходи по разследване; разходи за възстановяване на репутацията, възникнали във 

връзка с Иск, предявен в рамките на периода на застраховката или периода на разкриване (удължен 

период) (ако има такъв) от: 

- Дружеството; 

- Акционери/съдружници в Договорителя; 

- Служители; 

- Държавни органи; 

- Ликвидатори на Договорителя; 

- Бизнес партньори на Договорителя; 

- Външни консултанти на Договорителя; 

- Други трети лица, 

5.2.1 Лимит на отговорност (за всяка Загуба – включително Съдебни разноски) 

5.2.1.1 Лимитът на отговорност, посочен в Полицата, представлява максималният лимит на 

отговорност на Застрахователя за всички Загуби (по всички покрития в агрегат), които произтичат от 

Искове, предявени за първи път срещу Застрахован и надлежно докладвани на Застрахователя в 

рамките на Периода на Застраховката и на Периода на разкриване (ако такъв е приложим), като 

лимитът на отговорност за Периода на разкриване е част от, а не е в допълнение към лимита на 

отговорност за Периода на Застраховката.  

5.2.1.2. Агрегатен лимит за всички искове 500 000 лева. 

5.2.1.3. Единичен лимит 250 000 лв. 

5.2.1.4. Съдебни разноски са част от Загубата и като такава част се включват в лимита на отговорност за 

Загубата.  

5.3 Щетимост: Към текущия момент няма заведени искове и претенции. 

5.4 Ретроактивен период – 1 година;  

5.5 Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година, в сила от 00,00 часа на 01/01/2020 г. 

5.6 Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се 

изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването 

на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.  

5.7 Начин на плащане застрахователната премия – еднократно, при сключване на застрахователния 

договор. 

5.8 Самоучастия – според общите условия на конкретния участник. 

5.9 Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта, поради 

което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително. 

5.10 Финансовите отчети за 2017 и 2018 г. са публично достъпни и може да си  ги набавите от 

Търговския Регистър – МБАЛ Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД, ЕИК 119502733. 

5.11 Прогнозна стойност на поръчката по обособената позиция №5 – 2 300 /две хиляди и триста/ лева 

без ДДС.  

 

Обособена позиция 6: Застраховка „Обща гражданска отговорност  към трети лица“ вкл. 

„Отговорност на дейността” 

6.1 Предмет на застраховката: 

6.1.1 Отговорността на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД за вреди, причинени на трети лица 

при или по повод осъществяване на дейността й; 

6.2 Покрити рискове: Причинени имуществени и неимуществени вреди, вкл. разходи за съдебни и 

адвокатски разноски към трети лица и отправени искове за всички суми, които Застрахованият бъде 

задължен да заплати  въз основа на закона и на основание претенции на трети лица като компенсация 

за застрахователно събитие, покрито по настоящата застраховка.  

Застрахователни събития, покрити по настоящата застраховка, са: 
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6.2.1.телесно увреждане (вкл. смърт, заболяване или загуба на работоспособност) и/или щети на 

имущество;  

6.2.2. причинени при осъществяване на застрахованата дейност, посочена в полицата (по отговорност 

на юридически лица) 

6.3 Лимити: 

6.3.1 Лимит за едно събитие – 250 000 лева  

6.3.2 Лимит за всички събития през срока на застраховката – 500 000 лева 

6.4 Щетимост: няма настъпили щети предходните 5 години. 

6.5 Оборот: 

6.5.1 За 2018 г. – 19 975 000 лева; 

6.5.2 Приблизителна прогноза за 2019 г. е 20 200 000 лева; 

6.5.3 Прогнозата за 2020 г. е 20 000 000 лева; 

6.6 Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00 часа на 

01/01/2020 г. 

6.7 Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се 

изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването 

на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.  

6.8 Начин на плащане на застрахователната премия: еднократно, при сключване на застрахователния 

договор. 

6.9 Самоучастие – не се допуска прилагането на самоучастия. 

6.10 Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта, поради 

което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.  

6.11 Прогнозната стойност на поръчката по обособената позиция №6 - 1 280 /хиляда двеста и 

осемдесет/ лева без ДДС. 

 

Обособена позиция 7: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” 

7.1 Покрити рискове: Съгласно /Изм.2011г/ от 11.06.2012г. задължителната застраховка "Гражданска 

отговорност на автомобилистите” се сключва за следните минимални застрахователни суми:  

7.1.1 За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт -  10 000 000 

лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;  

7.1.2 За вреди на имущество (вещи) - 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на 

пострадалите лица 

7.2 Застраховани обекти – 9 броя МПС (според Списък 3). 

7.3 Щетимост: няма изплатени обезщетения.  

7.4 Териториална валидност: съгласно КЗ. 

7.5 Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влизат в сила от датите посочени в 

Списък 3. 

7.6 Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се 

изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването 

на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.  

7.7 Начин на плащане на застрахователната премия: еднократно, при сключване на застрахователния 

договор. 

7.8 Самоучастие – не се допуска прилагането на самоучастия. 

7.9 За всяко МПС да се издаде отделна застрахователна полица За всички новопридобити МПС, се 

издава полица с премия, еднаква с посочена в офертата за същото по вид и характеристики МПС.  

7.10 Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта, поради 

което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.  

7.11 Прогнозната стойност на поръчката по обособената позиция №7 – 1 600 /хиляда шестстотин/ лева 

без ДДС. 

 

Обособена позиция 8: Застраховка „Каско на МПС” 

8.1 Застрахователно покритие: 



7 
 

 Пожар, експлозия, природни бедствия: буря (ураган); удар от мълния; градушка; наводнение; 

свличане или срутване на земни маси; удар от падащи предмети, сгради, летателни апарати, дървета и 

клони и животни; тежест от естествено натрупване на сняг и лед;  

 Пътнотранспортно произшествие (ПТП) /вкл. и в паркирано състояние/, съгласно Закона за 

движение по пътищата (ЗДП); 

 злоумишлени действия на трети лица включително удар с твърд предмет, пробиване, надраскване, 

изкъртване, умишлено преобръщане на МПС, заливане с бои или с химически активни вещества 

(киселини, основи и др.). Нанесени повреди при опит за кражба на МПС. Кражба с взлом на 

стационарно монтирано аудио и друго електронно оборудване; счупване на заключващи устройства, 

антени, стъкла, вътрешно оборудване, оригинално монтирани емблеми и лайсни, срязване или 

пробиване на гуми. 

8.2 Териториална валидност: Територията на Р. България и чужбина 

8.3 Начини за обезщетяване: 

8.3.1 При обезщетяване на частични или тотални щети, ако има разсрочени вноски, те да остават 

дължими към датата на падежа, без да бъдат предсрочно изискуеми.  

8.3.2 При частични щети: 

* Начини за обезщетяване, които се прилагат изцяло и само по избор на Застрахования. 

- Чрез издаване на възлагателно писмо за извършване на ремонт в Доверен сервиз на Застрахователя 

или по представени оригинални фактури с ДДС издадени от сервиз избран от Застрахования 

(отговарящи количествено и качествено на изготвения опис, съставен  при огледа от представител на 

застрахователя) за нови части, труд и материали, но не по-високи от цените на официалния сервиз за 

съответната марка МПС; 

- Чрез изплащане на обезщетение, изчислено на база експертна оценка по методика и цени, прилагани 

от Застрахователя. Застрахователят се задължава да предостави на застрахования прилаганата 

методика и цени за определяне на застрахователни обезщетения по застраховка „Каско” 

предварително;  

- При обезщетяване на основание представени фактури за извършен ремонт или на база експертна 

оценка, Застрахователят следва да изплати застрахователно обезщетението до 5 работни дни след 

представяне на всички изискуеми документи.  

8.3.3 При тотални щети: 

- При щета, при която ремонтът е нецелесъобразен или разходите за възстановяване надхвърлят 70% 

от застрахованата сума (съгласно КЗ) на МПС, изчислени по проформа фактура от доверения сервиз и 

ако застрахования изяви желание да запази владението върху увреденото МПС. В този случай 

застрахователят изплаща обезщетението като от застрахователната сума на МПС се приспадне 

стойността на запазените части, като размерът на обезщетението не може да е по-малък от 70% от 

застрахователната сума на МПС. 

8.4 Застрахователни суми: Застрахователните суми се определят от Застрахования /Списък №4/.  

8.5 Застрахователна премия:                                                                                                                                                                            

- Застрахователят следва да посочи конкретните тарифни числа и крайни цени в лева (BGN) /съгласно 

Списък №4/, като Застрахователя се задължава, ако не приеме някоя от застрахователните сумите, 

изрично да го посочи в офертата си. 

- Застрахователят следва да предложи брутни тарифни ставки и цени с включен 2% ДЗП, на годишна 

база, валидни за срока на договора.   

8.6 Допълнителни специални условия:  

8.6.1 Признаване на разумно извършените разходи за спасяване, ограничаване и/или намаляване 

щетите по МПС покрити по застраховка Каско, както и разходите за репатрирането му на разстояния 

до 180 км., когато същото не е в движение. Застрахователят може да предложи асистираща компания, 

която да извършва тези дейности като заплащането за тях се извършва директно от застрахователя към 

асистиращата компания. 
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8.6.2 Застрахователя приема да изплаща обезщетения за щети, настъпили извън пътната мрежа, при 

изпълнение на преки служебни задължения, при спазване на изискванията на производителя за 

сигурност и безопасност на движението, и нормална експлоатация на МПС. 

8.7 Застраховани обекти и вид покритие – 1 броя МПС (според Списък №4).  

8.8 Щетимост: няма заведени щети през предходната година. 

8.9 Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година, в сила от 00,00 часа на датата 

посочена в Списък 4.  

8.10 Начин на плащане: еднократно плащане на застрахователната премия. 

8.11 Самоучастие – не се допуска прилагането на самоучастия. 

8.12 За всяко МПС да се издаде отделна полица. 

8.13 За всички новопридобити МПС, за които следва да се сключи застраховка Каско, да се използват 

тарифни числа, еднакви с тези дадени по обществената поръчка за същото по вид и характеристики 

МПС.  

8.14 Прогнозната стойност на поръчката за обособена позиция №8 е 419 /четиристотин и деветнадесет/ 

лева без ДДС. 
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Списък №1 

 

 Списък на сградите, подлежащи на застраховка по обособена позиция №1: Застраховка 

„Имущество“ 

 

Партида Название местонахождение 
год.на 

постр. 
етажи РЗП м2 

ЗС 
Действителна 
ст-ст /BGN/ 

ЗС 
Нова 

възстановителна 
ст-ст /BGN/ 

0008 
административна 
сграда 

Гр. Сливен 
бул."Хр.Ботев"№1 1970 2 1928 867 600   

0002 

сграда 
инфекциозно 
отделение 

Гр. Сливен 
ул."с.Румянцев"№2 1951 2 686 308 700   

0022 
болнична сграда 
стационар 

Гр.Сливен 
бул."Хр.Ботев"№1 1957 6 15996 7 198 200   

0032 
сграда отделение 
по хемодиализа 

Гр.Сливен 
ул."Криволак"№13 2013 2 560   668 190 

0027 
сграда детско 
отделение 

Гр.Сливен 
бул."Хр.Ботев"№1 1971 2 1100 495 000   

0006 
сграда 
слив.мин.бани 

С. Сливенски 
минерални бани 
Общ. Сливен 1950 2 2104 526 000   

0030 

фтизиатрично 

отделение към 
МБАЛ 

Гр.Сливен 
ул."с.Румянцев"№2 2012 1 547   764 524 

     
ОБЩО: 9 395 500 1 432 714 

 

  

 

 Списък на МСО подлежащи на застраховка по обособена позиция №1: Застраховка 

„Имущество“ 

 

 

Партида Название 
отчетна 

ст-ст/BGN/ 

001130 С-ма за производство на медиц.кислород 59 946,00 

001129 Система за филтриране на кислород 24 000,00 

 Всичко: 83 946,00 
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Списък №2 

 

Списък на Медицинска апаратура по обособена позиция №2: Застраховка „Всички рискове на 

имущество“ 

Партида С/ка № Название 
Година на 

придобиване 

Цена на 

придобиване/BGN/ 

001219 204812 Ултразвуков нож GEN11/генератор EES/ 13.2.2014 60 758,47 

001282 204828 Диагн.УЗ с-ма ALOKA F37 №V0005056+софтуер №S006145 30.10.2015 20 395,20 

001293 204822 Ап. за МРОД-томограф 1,5ТSigna HDxt №R9264 по ОПРР 05.04.2016 1 937 154,44 

001294 204822 16 срезов КТ Somatom Emotion 16 №78895 по ОПРР 05.04.2016 914 549,24 

001295 204822 С-ма за архив.и разпростр.на образи PACS по ОПРР  05.04.2016 173 648,40 

001296 204822 Диг.скопично-графичен ап. OPERA T30 №29895 ОПРР 05.04.2016 297 490,32 

001297 204822 Диг.мамограф Mammomat Inspiration №4351 по ОПРР 05.04.2016 363 784,38 

001298 204822 Дигитален ехограф My Lab 50 Gold №06208 по ОПРР 05.04.2016 44 312,58 

001299 204842 Видео-гастро колоноскоп EXERA ІІІ №7366940 по ОПРР 05.04.2016 168 149,16 

001338 204807 Мобилен рентгенов апарат  БК 2016/2017 14.11.2017 36 000,00 

001339 204811 Видеогастроскоп GIF-Q165 OLYMPUS 09.11.2017 31 083,48 

001211 204803 Апарат за хемодиализа 4008S 3SXAS917  21.01.2014 22 800,00 

001210 204803 Апарат за хемодиализа 4008S 3SXAS916  21.01.2014 22 800,00 

001266 204803 Апарат за хемодиализа 4008S+входен филтър  25.06.2015 22 800,00 

001267 204803 Апарат за хемодиализа 4008S+входен филтър  25.06.2015 22 800,00 

001323 204803 Апарат за хемодиализа 4008s Clasic 6SXAMN80  07.02.2017 21 840,00 

001355 204803 Апарат за хемодиализа Fresenius 4008S Clasic 17.05.2018 21 720,00 

001282 204828 
Дигитална УЗ система ALOKA F37 V0005056+софтуер 

S006145 
30.10.2015 20 395,20 

001354 20480 Трансезофагиален трансдюсер тип 6ТRS 18.05.2018 20 520,00 

001375 204841 Двуетажна камера за съхранение на трупове 27.02.2019 20 800,00 

001376 204824 Парафинов център LeicaH-топъл модул 01.03.2019 19 560,00 

001389 204821 Видео-ендоскопска система FEES 29.03.2019 35 979,99 

001390 204810 Анестезиологичен апарат Fabius Plus 14.05.2019 55 200,00 

001391 204810 Респиратор Savina 300 14.05.2019 48 000,00 

001378 204803 Апарат за хемодиализа 4008S+ входен филтър  12.02.2019 21 240,00 

001379 204803 Апарат за хемодиализа 4008S+ входен филтър  12.02.2019 21 240,00 

001380 204803 Апарат за хемодиализа 4008S+ входен филтър 12.02.2019 21 240,00 

001381 204803 Апарат за хемодиализа 4008S+ входен филтър  12.02.2019 21 240,00 

001382 204803 Апарат за хемодиализа 4008S+ входен филтър  12.02.2019 21 240,00 

001383 204803 Апарат за хемодиализа 4008S+ входен филтър 12.02.2019 21 240,00 

001384 204803 Апарат за хемодиализа 4008S+ входен филтър  12.02.2019 21 240,00 

172 91014 Апарат за механична вентилация за новородени и деца 01.12.2016 45 519,60 

174 91014 
Апарат за постоянно положително налягане в дихателните 

пътища 
01.12.2016 23 962,80 

177 91014 
Инкубатор за интензивни грижи за новородени недоносени 

деца 
05.05.2017 20 397,30 

178 91014 Инкубатор за специални грижи за новородени 05.05.2017 17 998,80 

179 91014 Транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор 05.05.2017 68 399,04 

182 91014 Ултразвуков апарат2D ClearVue650 13.12.2017 27 957,60 

001342 204821 Коблатор PLA 7000 с принадлежности 09.01.2018 31 287,00 

   
Всичко: 4 786 743,00 

 



  

Списък 3 

 

 

 

№ Вид Талон № Марка, Модел ДКН Рама Кубатура 
Общо 

тегло 
Места Година 

Начална 

дата: 

Годишни 

Застрахователни 

Премия(с вкл. 

2% ДЗП) 

1 N1 - товарен 003922504 Опел Комбо CH4730KK W0L0XCF2594244014 1248 1835 2 10.12.2009 16.12.2019   

2 N1 - линейка 005521811 
Фолксваген 

Транспортер 
CH3659KA WV2ZZZ70Z2H127989 2461 2700 5 15.7.2002 20.12.2019   

3 M1 - лек 000088783 Шкода Фабия CH1632HC TMBGB46Y933694803 1397 - 5 16.1.2003 1.1.2020   

4 M1 - линейка 002292457 Рено Мастер CH2425CA VF1JDEED521280985 2499 - 6 16.2.2000 1.1.2020   

5 M1 - лек 000480919 Ваз 21102 CH6174HC XTA21102040778857 1500 - 5 2.12.2004 1.1.2020   

6 M1 - линейка 008270135 Ситроен Джъмпер CH7304HC VF7ZCRMNC17555578 2178 3500 5 2.2.2005 1.1.2020   

7 M1 - лек 003029453 Шевролет Епика CH2063CA KL1LF69KJ7B063961 1993 1945 5 18.5.2007 19.5.2020   

8 M1 - лек 006404943 Ситроен Джъмпер CH1786AM VF7YBBMRB11799969 2198 3300 9 7.7.2010 10.7.2020   

9 M1 - лек 005250661 Фолксваген Кади CH0642KA WV2ZZZ2KZ9X030205 1984 2186 5 28.8.2008 3.10.2020   

          
ОБЩО: 
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Списък 4 

 

№ Вид Марка, Модел ДКН Рама Двигател Кубатура Места Година kW Гориво ЗС лв 
В сила 

от: 

Тарифно 
число 

/%/ 

Годишни 

Застраховате

лни 
Премия(с 

вкл. 2% 

ДЗП) /лв./ 

1 лек Шевролет Епика CH2063CA KL1LF69KJ7B063961 X20D1069012K 1993 5 2007 105 бензин 5500 16.5.2020     

             
ОБЩО: 

 
 


