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Специализирана болница по пневмофтизиатрични 
заболявания за долекуване, продължително лечение 
и рехабилитация “Цар Фердинанд I” ЕООД 
 

с. Искрец, област Софийска, кв. “Санаториума”, тел. 
07163/2001,моб.тел. 0889 20 14 93 

  
www.sanatorium-iskrec.com, e-mail: tzarferdinand@abv.bg   

 

 

ЗАПОВЕД (РЕШЕНИЕ) № 120/10.05.2021г. 

СБПФЗПЛР “ЦАР ФЕРДИНАНД I” EООД, с. Искрец, на основание чл. 29, ал. 3 от 

Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и т. 11 от Правилата за 

провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и 

служители от Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

публичните предприятия, 

ОБЯВЯВА 

процедура за провеждане на конкурс за избор на застраховател за имущество, собственост на 

СБПФЗПЛР “ЦАР ФЕРДИНАНД I” EООД, с. Искрец, при условия, подробно посочени по-

долу. 

I. Наименование и предмет на процедурата. 

Избор на лицензирано застрахователно дружество за сключване на застраховки  

„Имущество“ „Гражданска отговорност“ и „Каско“ на имуществото и автомобилите, 

собственост на СБПФЗПЛР “ЦАР ФЕРДИНАНД I” EООД. 

II. Описание на обекта 

2. Обектите и предметът на настоящия публично - оповестен конкурс са, както 

следва: 

 2.1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Застраховка „Имущество“ на имуществото, 

собственост на СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I” EООД, с. Искрец.  

2.1.1. Предметът на застраховане по тази обособена позиция са сградния фонд на 

СБПФЗПЛР “ЦАР ФЕРДИНАНД I” EООД, като конкретните обекти са посочени в Таблица 

№ 1 по видове (групи) активи със съответните застрахователни суми.  

         ТАБЛИЦА 1 

Вид имущество Адрес 

1. Болница – централна сграда село Искрец, жк. Санаториума 213 

2. Склад – 1 брой село Искрец, жк. Санаториума 213 

3. Склад – 1 брой село Искрец, жк. Санаториума 213 

4. Будка (към централната сграда) село Искрец, жк. Санаториума 213 

 

2.2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Застраховка „Гражданска отговорност“ на 

два автомобила, собственост на СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I” EООД, и застраховка 

„КАСКО” на един от двата автомобила, собственост на Болницата. Автомобилите, за които 

се сключват застраховките по тази обособена позициа са подробно описани в Таблица № 2, 

със съответните застрахователни суми.  

         ТАБЛИЦА 2 
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Вид МПС Модел Тип ПС Година на 

пр-во 

Рег. № Вид з-ка Начална 

дата на  

з-ката 

Mercedes Sprinter 

211 CDI 

лек 2004 СО5238ВР ГО 18.08.2021г. 

Dacia Duster Лек  2014 СО4510ВК ГО и 

Каско 

20.06.2021г. 

RENAULT ESPACE Товарен 

(линейка) 

1991 СО2174ВК ГО 01.01.2022г. 

 

2.3. Местоположението на застрахованото имущество и по двете обособени позиции е 

в село Искрец, община Своге, жк. Санаториума 213. 

III. Начална цена 

Цената (застрахователната премия) на застраховките „Имущество” „Каско“ и 

„Гражданска отговорност“ се определя от застрахователя - участник в конкурса. Тази 

цена следва да бъде съобразена с пазарните условия на посочените застраховки към 2021 

г. и със спецификите на всяко едно от едвижимите и движимите имущества, посочени в т. 

II. 

IV.  Общи и специални и изисквания към участниците 

4.1. В конкурса могат да участват, при условията на равнопоставеност, всички 

застрахователни дружества, притежаващи лиценз за извършване на дейност по т. 6, 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. 6, т. 9 и т. 10 от 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). 

4.2. В конкурса могат да участват следните застрахователни дружества: 

4.2.1. Които не са в процедура по ликвидация и несъстоятелност, 
4.2.2. Които нямат публични задължения, установени с влязъл в сила  акт, асвен ако 

не са разсрочени/отсрочени по съответния ред, 

4.2.3. За които не са налице забраните, посочени в чл. 3  от на Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици /ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС/, освен ако попада в изключенията на чл. 4 от 

ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.   

4.2.4. За коите не са налице на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

V.  Срок на застраховката 

5.1. За обособена позиция № 1, застраховката се сключва за срок от дванадесет 

месеца, считано от датата на подписване на застрахователния договор. 

5.2. За обособена позиция № 2, застраховката се сключва за срок от дванадесет 

месеца, считано от изтичане на предходния застрахователен договор за всяко МПС, 

посочено в р. II, т.2.2. 

 

VI. Минимални покрити рискове 
6.1. За обособена позиция № 1, минималните покрити рискове следва да бъдат:  

6.1.1. Пожар - с или без пламък, вкл. последици от гасенето на пожар; пожар в 

резултат на земетресение; пожар в резултат на късо съединение, отклонение в параметрите 
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на подаваното напрежение, токов удар, индукция и утечка в това число причинени и от 

непряко попадение на мълния; пожар в резултат на злоумишлени действия на трети лица, 

включително пожар в резултат на кражба чрез взлом, кражба без взлом или грабеж или опит 

за кражба чрез взлом, кражба без взлом или грабеж; мълния - директно или индиректно 

попадение; щети в резултат на дим, следствие от пожар или експлозия; експлозия и 

имплозия; Сблъскване или падане на летателно тяло (пилотирано или непилотирано), както 

и части от него или товара му. 

6.1.2. Буря, ураган, вихрушка, смерч, градушка, проливен дъжд; действие на 

подпочвени и повърхностни води; наводнение, независимо от причината; тежест от 

естествено натрупване на сняг и/или лед; замръзване и обледяване; падане на дървета, клони, 

подпори и други предмети;  свличане, срутване и пропадане на земни маси независимо от 

причината; земетресение. 

6.1.3. Авария на ВиК – вреди вследствие на авария на водопроводни, канализационни, 

отоплителни, противопожарни системи и други инсталации и/или тръби, внезапно изтичане 

на возда от инсталации. 

6.1.4. Удар от транспортно средство с или без ДКН, собственост на Възложителя или 

на трети лица, животно или друг движещ се обект; вреди на застрахованите активи 

вследствие на товаро-разтоварни работи, извършвани от Възложителя или от трети лица на 

територията на застрахованите локации; увреждане на имущество по време на 

транспортиране от един адрес на друг със собствен или нает транспорт. 

6.1.5. Късо съединение (токов удар). 

6.1.6. Злоумишлени действия на трети лица включително умишлен пожар (палеж) и 

умишлено взривяване; вандализъм.  

6.2. За обособена позиция № 2, минималните покрити рискове следва да бъдат: 

6.1.1. за застраховка „Гражданска отговорност” – минимално покритите рискове се 

определят, съгласно действащото законодателство относно задължителната застраховка 

„ГО”. 

6.1.2. за застраховка „Каско”: пожар, експлозия, удар от мълния, буря, градушка, 

наводнение, земетресение, земни свлачища, други природни бедствия, ПТП по време на 

движение, неограничен брой ПТП на паркинг, злоумишлени действия, кражба и грабеж, 

вандализъм, кражба на външни детайли, пътна помощ при ПТП. 

 

VII. Изисквания и съдържание на офертата 

7.1. Всяка оферта следва да бъде изготвена в съответствие с изискванията на 

настоящата документация и относимото българско законодателство, да бъде представена на 

български език и да има следното съдържание: 

7.1.1. Документи за легитимация и правоспособност на участниците: 

7.1.1.1. Справка от страницата на Търговския регистър към Агенция по вписванията 

при Министерство на правосъдието за актуално правно състояние на дружеството, не по-рано 

от 7 (седем) дни преди подаване на документите или ЕИК. Когато участникът е чуждестранно 

юридическо лице - съответният документ трябва да е издаден от компетентния орган в 

страната, в която е установено лицето и да се представи в официален превод на български 

език. 

7.1.1.2. Декларация, че участникът не е в открито производство по ликвидация и не е 

обявен в несъстоятелност – Приложение № 1 от конкурсната документация. 

7.1.1.3. Декларация, че участника няма непогасени ликвидни и изискуеми публични 

задължения – Приложение № 2 от конкурсната документация. 

7.1.1.4. Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - Приложение №3 от 

Конкурсната документация 

7.1.1.5.Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество - Приложение №4 от Конкурсната 

документация 

7.1.1.6.  Заверено копие на Лиценз за извършване на застрахователна дейност. 
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7.1.1.7. Заверено копие на Лиценз/разрешение за сключване на съответния вид 

застраховка, издадени от компетентен орган. 

7.1.2.8. Декларация за срока на валидност на Офертата - Приложение № 5 от 

Конкурсната документация; 

7.1.1.9. Заверено копие на Общите условия на застрахователя; 

7.1.2. Ценово предложение. 

7.1.2.1. Ценовото предложение на участника се разработва поотделно за всяка 
позиция, за която участникът участва в публично - оповестения конкурс (Приложение № 6). 

7.1.2.2. Ценовото предложение за всяка отделна позиция представлява общата 
стойност на всички застрахователни премии за всеки един от Обектите по съответната 
позиция. В ценовото предложение задължително следва да са посочени и индивидуалните 
застрахователни премии за всеки един от Обектите по съответната позиция и за всеки 
конкретен вид засктраховка. Ценовото предложение следва да бъде направено в лева, като се 
посочват индивидуалните застрахователни премии на всеки един от Обектите от съответната 
позиция, както и дължимият общ размер на премията, която болницата следва да заплати. 

7.1.2.2. За всяка от позициите, за които участва, участникът представя отделен плик с 

надпис „Ценово предложение". Пликът с ценовото/ите предложение/я се поставя/т в плика с 

офертата на участника. 

7.1.3. Техническо предложение – Приложение № 7 от конкурсната документация. 

7.1.4. Допълнителни документи 

7.1.4.1. Образец на застрахователна полица. 

7.1.4.1. Други документи по преценка на участника. 

7.2. Ценовото предложение, се парафира на всяка страница от участника в конкурса. 

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

бъдат подписани от законния представител на участника или от специално упълномощено от 

него лице с нотариално заверено пълномощно. Документите, представени във вид на 

ксерокопия, следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, име, фамилия, подпис на 

лицето/ата, представляващо/и участника и мокър печат. 

7.4. Нотариално заверено пълномощно - в случай, че заявлението, офертата и 

останалите документи не са подписани от представляващия орган, съгласно официалната 

регистрация на кандидата. 

VIII. Подаване на офертите 

8.1.  Начин на подаване на офертите 

8.1.1. Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост. В 

плика се окомплектоват всички документи, посочени в р. VII. 

8.1.2. Върху плика с офертата се поставя следният надпис: (1) Оферта за участие в 

конкурс за избор на застраховател за имущество, собственост на СБПФЗПЛР “ЦАР 

ФЕРДИНАНД I” EООД, с. Искрец; (2) наименование/фирма на участника; (3) адрес за 

кореспонденция, телефон и електронен адрес. 

8.2.  Място и срок на представяне на офертите 
8.2.1. Офертите се подават в деловодството на СБПФЗПЛР “ЦАР ФЕРДИНАНД I” 

EООД на адреса на управление в с.Искрец, пощ. код 2290, обл.Софийска, общ.Своге, 
кв."Санаториума" 213, в срок до 16.00 часа на 26.05.2021г. Оферти след указания срок не се 
приемат. 

8.2.2. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да 

обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за 

подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

8.2.3. Болницата не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в 

срока, определен от него. 

8.2.4. След приемането на офертите, същите се входират в деловодната система на 

Възложителя, като върху плика се отбелязват входящия номер. На приносителя се дава 

входящ номер. 
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8.2.5. Не се приемат оферти, подадени или получени от Възложителя след изтичане на 

крайния срок или представени в незапечатан или плик с нарушена цялост. Такива 

предложения незабавно се връщат на участника при внасяне лично, а получените по пощата 

или по куриер се връщат по пощата, респ. куриерска фирма и съответното обстоятелство се 

входира. 

IX. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 2 (два) месеца от крайния срок 

за подаването им. 

X. Разглеждане и оценка на постъпилите оферти 

10.1. Няма да бъдат разглеждани оферти, които: 

10.1.1. са подадени след срока за подаване на оферти. 

10.1.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик. 

10.2. Извън горепосочените случаи постъпилите оферти се разглеждат от Комисия в 

състав, определена от Управителя на болницата. 

10.3. Няма да бъдат оценявани оферти. които: 

10.3.1. Не съдържат документи от Раздел III. 

10.3.2. Не отговарят на условията на настоящата Конкурсна документация. 

10.3.3. Противоречат на действащото българско законодателство. 

10.4.Начин и ред за класиране на офертите. 
10.4.1. Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодната оферта“. 

10.4.2. При получаване на повече от едно предложение (оферта),  Болницата ще 
определи икономически най-изгодната оферта въз основа на комплексна оценка, изчислена 
на база следните показатели и начин на оценяване: 

10.4.3. Показателите за извършване на класиране на допуснатите участници са: „най-

ниска застрахователна премия”, и ’’допълнителни застрахователни рискове”. 

10.4.4. Оценката на офертите ще се извърши по следната формула: 

Оц = П1xQ1+ П2xQ2 

където П1, П2 са показатели за оценка на офертите, а Q1и Q2 са коефициенти за тежест на 

съответния показател. 

Q1 - размер на застрахователната премия в лева, с тежест Q1 = 80; 

Q1 - брой допълнителни застрахователни рискове, с тежест Q2=20; 

Показателите се изчисляват както следва: 

Минимална предложена премия . 

П1 =  ----------------------------------------------------------------  х 80 

Премия, предложена от съответния кандидат 

 

Брой допълнителни застрахователни рискове, предложени от съответния кандидат 

П2 =  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  х 20 

Максимален брой предложени допълнителни застрахователни рискове 

10.4.5. Максималния брой точки по всяка позиция е 100. Окончателната оценка 

на офертите се формира от сбора на оценките на отделните позиции. 

10.4.5. По своя преценка Болницата може да изисква от участниците да представят 

допълнение и/или изменения на предложенията им съобразно целите на конкурса, както и да 

проведе преговори с кандидатите, класирани до трето място. Класирането и изборът в този 

случай, се извършват въз основа на допълнените/изменените оферти 

10.5. Постъпилите оферти (с изключение на неподлежащите на разглеждане) се 

отварят от Комисията след изтичане на срока за подаването им. 

10.6.  Отварянето и оценката на офертите се провеждат при закрито заседание на 

комисията. 
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10.7.  Класирането на участниците се извършва за всяка позиция поотделно. 

10.8. За своята работа по отваряне, допускане и оценка на офертите, Комисията 

изготвя протокол, който се предоставя на Управителя Болницата, за утвърждаване, в срока, 

посочен в Решението. 

XI. Определяне на участник, спечелил конкурса 

11.1.  След получаване на протокола по т. 10.8. от  Раздел X, Управителя на 

СБПФЗПЛР “ЦАР ФЕРДИНАНД I” EООД може да вземе решение за: 

 11.1.1.Одобряване на класирането и определяне на участник/ци, спечелил/и конкурса 

за избор на застраховател на имущество, собственост на СБПФЗПЛР “ЦАР ФЕРДИНАНД I” 

EООД, по всяка една от позициите. 

11.1.2. Провеждане на преговори с класираните до трето място участници, за всяка 

една от позициите. В този случай за спечелил конкурса участник ще бъде избран участникът, 

който най - пълно удовлетворява изискванията на „СБПФЗПЛР “ЦАР ФЕРДИНАНД I” 

EООД след проведените преговори. 

11.1.3. Прекратяване на конкурса. 

11.1.4. Друго. 

  11.2. Участникът/Участниците, спечелил/и конкурсната процедура за избор на 

застраховател за имущество, собственост на „СБПФЗПЛР “ЦАР ФЕРДИНАНД I” EООД по 

всяка една от позициите подлежи на одобрение от Едноличния собственик на капитала на 

дружеството, на основание чл. 9, ал. 1,  т. 16 от Устава на СБПФЗПЛР “ЦАР ФЕРДИНАНД 

I” EООД и застрахователният договор ще бъде сключен след получаване на съответното 

одобрение. 

11.3. Участникът/ците, определен/и за спечелил/и конкурса, се уведомява/т писмено 

за взетото решение в посочения смисъл. 

XI. Разноски по подготовка на офертата и участието 

Участникът поема всички разноски по изготвяне на офертата си и нейното 

представяне. СБПФЗПЛР “ЦАР ФЕРДИНАНД I” EООД не заплаща тези разходи, 

независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата. 

XII. Утвърждаване на конкурсната документация и начин на получаването 

й 

12.1. Утвърждавам документацията за провеждане на конкурса, която съдържа: 

12.1.1. Настоящото решение, 

12.1.2. Приложение № 1 - Декларация, че участникът не е в открито производство 

по ликвидация и не е обявен в несъстоятелност 

12.1.3. Приложение № 2 - Декларация, че участника няма непогасени ликвидни и 

изискуеми публични задължения 

12.1.4. Приложение № 3 Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС 

12.1.5. Приложение № 4 -  Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущ 

12.1.6. Приложение № 5 Декларация за срока на валидност на Офертата 

12.1.7. Приложение № 6 – Ценово предложение 

12.1.8. Приложение № 7 – Техническо предложение. 

12.2. Такса за получаване на конкурсната документация не се предвижда. 

Конкурсната документация е налични в сбободен достъп на интернет страницата на 

„СБПФЗПЛР “ЦАР ФЕРДИНАНД I” EООД, в раздел Профил на купувача, Конкурс за избор 

на застраховател. Същата може да бъде получена и от Деловодството на Болницата, на 

адреса на управление в село Искрец, жк. Санаториума 213, община Своге, всеки работен ден 

от 09,30 да 16,00 ч. в срок до 25.05.2021г. 

 

XIII. Извършване на огледи. 

  13.1. Огледи на Обектите могат да бъдат извършвани, след предварително 

съгласуване с представител на СБПФЗПЛР “ЦАР ФЕРДИНАНД I” EООД на телефон +359 



I 
 

878 896 614, всеки работен ден, от 10:00 до 16:00 часа до 25.05.2021 г., включително, след 

предварителна заявка. 

 13.2. Огледите се извършват по местонахождението на Обектите: - с.Искрец, пощ. код 

2290, обл.Софийска, общ.Своге, кв."Санаториума" 213. 

  13.3. При извършване на огледите, кандидатите за участие в конкурса, могат да се 

запознаят с наличната документация за Обектите на конкурса и информация за риска. 

 13.4. Всякакъв пропуск на участника в конкурса да се запознае с информацията и 

документите, представени в Конкурсната документация или предоставени на разположение 

на лицето по мястото на огледа, както и пропуск да установи фактическото състояние на 

Обектите, не го освобождава от отговорността да изпълни задълженията си при 

евентуалното му определяне за участник, спечелил конкурса. 

 

XIV. Допълнителна информация 

14.1. „СБПФЗПЛР “ЦАР ФЕРДИНАНД I” EООД си запазва възможността да изменя 

условията на настоящата процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да 

спира или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. 

Във всички подобни случаи СБПФЗПЛР “ЦАР ФЕРДИНАНД I” EООД ЕООД не дължи 

каквито и да било плащания на кандидатите и не е обвързано с каквито и да било други 

ангажименти към тях, включително за сключване на договор. 

14.2. Няма ограничения относно ползването на брокер/посредник. В случай, че има 

такъв обслужването на застрахователните договори, сключени в резултат на настоящия 

конкурс следва да се извършва с посредничеството на лицензиран застрахователен брокер, в 

съответствие с предвиденото в ал. 1 и ал. 2 на чл. 301 от КЗ.  В случай, че се ползва 

брокер/посредник възнаграждението на застрахователния брокер следва да бъде включено в 

застрахователната премия и се дължи от Изпълнителя съгласно чл. 301, ал. 3 от КЗ. 

14.3. Настоящото решение се публикува на интернет страницата  на СБПФЗПЛР 

“ЦАР ФЕРДИНАНД I” EООД. Копие от решението се изпраща на Агенция за публичните 

предприятия и контрол за оповестяването му на електронната страница на агенцията. 

14.4. За допълнителна информация: телефон +359 892 492 473. 
 
 
 

  Управител на 
 „СБПФЗПЛР “ЦАР ФЕРДИНАНД I” EООД: 
 
Людмила Тодорова 
 
Заличена информация на основание  

Регламент (ЕС)2016/679, във връзка  

с чл.37 от ЗОП и чл. 59 от ЗЗЛД 
 

 


