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ПОКАНА 

 за участие в конкурс по оферти с предмет  

„Предоставяне на застрахователни услуги по договор за застраховане на автомобили, 
собственост на БЕХ ЕАД” 

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ: 

„Български Енергиен Холдинг” (БЕХ) ЕАД не е възложител по смисъла на Закона за 
обществените поръчки (ЗОП). Редът и условията, при които ще бъде определен 
изпълнител на поръчката, са установени съгласно Политиката за доставка на стоки, 
изпълнение на услуги и строителство в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД. 
 
2. ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА 

Настоящият конкурс има за цел избор на застраховател за предоставяне на  
застрахователни услуги, включващи застраховка „Гражданска отговорност“, „Каско“ и 
„Зелена карта“ за служебните автомобили на „Български енергиен холдинг“ ЕАД. 

Обхватът на поръчката е подробно описан в Техническа спецификация, приложена към 
настоящата Покана. 

Договорът, който ще бъде сключен с избрания за изпълнител участник е със срок от 1 
/една/ година. 

 

3. ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И 
ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ 
КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

3.1 Годност за упражняване на професионалната дейност: 

Участникът да притежава валиден/валидни лиценз/и за извършване на застрахователна 
дейност, в чийто/чиито обхват са включени всички застраховки, предмет на настоящата 
процедура, издаден/и от компетентен орган. 

Обстоятелството се доказва със заверено от участника копие на лиценза/лицензите. 

3.2 Икономическо и финансово състояние: Не се изисква доказване на 
икономическо и финансово състояние на участниците.  

3.3. Технически възможности и/или квалификация и други: Не се изисква 
доказване на технически възможности и/или квалификация на участниците. 

4. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 
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4.1 ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 

4.1.1 За провеждане на конкурса Възложителят назначава комисия, като определя 
нейния състав и резервни членове. 

4.1.2 Комисията започва работа след изтичане на крайния срок за подаване оферти и 
след получаване на представените оферти. 

4.1.3 Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и ги проверява за 
съответствие с изискванията на Възложителя, предлага класиране на участниците и 
сключване на договор с класирания на първо място участник или прекратяване на 
процедурата, при наличие на съответните предпоставки за това. 

 
4.2 РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ 

4.2.1 Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява и класира по критерий 
„най-ниска цена“. 

За целите на оценката в настоящата процедура за „цена” на участника се счита 
предложената от него обща стойност на всички застрахователните премии за 
застраховки „гражданска отговорност“, включително със сертификат „зелена карта” и 
„автокаско“ на автомобилите, подлежащи на застраховане, съгласно приложен към 
Техническата спецификация списък на  автомобилите собственост на БЕХ ЕАД, 
подлежащи на застраховки „гражданска отговорност” и „автокаско” без включен данък 
по ЗДЗП.  

На първо място се класира участникът, предложил най-ниска обща стойност на всички 
застрахователните премии. 

 
4.3 ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

4.3.1 Възложителят сключва договор за възлагане на поръчката (при съобразяване с 
приложения към настоящата покана образец) с участника, определен за изпълнител. 

4.3.2 Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението 
носят солидарна отговорност за изпълнение на договора. 

4.3.3 Участникът, определен за изпълнител, трябва да отговаря на изискванията и 
ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане 
на поръчка. 

4.3.4 При подписване на договора за възлагане на поръчка участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи документите по т. 3, букви, „а“ и „в“ от 
Декларацията за липса на обстоятелства (Приложение № 3). 

4.3.5 Възложителят не сключва договор за възлагане на поръчка, ако участникът, 
определен за изпълнител, не представи документите по т. 4.3.4 от настоящата покана. В 
този случай Възложителят може да сключи договор с класирания на второ място 
участник или да прекрати процедурата. 

 
5 УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
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5.1 ОБЩИ УКАЗАНИЯ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ.  

5.1.1 Участник в настоящия конкурс може да бъде всяко българско и/или 
чуждестранно физическо или юридическо лице, което отговаря на предварително 
обявените условия. 

5.1.2 Всеки от Участниците в конкурса се представлява от лицето, което го 
представлява по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно 
лице.  

5.1.3 Възложителят отстранява от участие в конкурса Участник, за когото са налице 
обстоятелствата, посочени в Декларацията за липса на обстоятелства – приложение към 
поканата. 

5.1.4 Всеки Участник в конкурса има право да представи само една оферта. Срокът за 
валидност на офертата следва да бъде не по-кратък от 60 (шестдесет) календарни дни, 
считано от крайния срок за подаване на оферти. 

5.1.5 Срок за подаване на оферти за участие в конкурса по оферти е до 17:00 часа на 
петия работен ден от публикуване на Поканата за участие на сайта на „Български 
Енергиен Холдинг“ ЕАД (денят на публикуване не се брои). До изтичането на срока за 
подаване на офертите всеки участник в конкурса може да промени, допълни или оттегли 
офертата си. 

5.1.6 Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по поканата за 
участие до 14:00 часа на третия работен ден след публикуване на Поканата (денят на 
публикуване не се брои). Всички въпроси следва да се изпращат по и-мейл до 
ageorgieva@bgenh.com, факс: 02 925 0401 или адрес: София 1000, ул. „Веслец” № 16. 

5.1.7 Възложителят публикува на своята интернет страница www.bgenh.com 
разясненията до 17:30 ч. на четвъртия работен ден след публикуване на Поканата за 
участие. 

5.1.8 Всички разходи, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на 
участника. Участниците не могат да имат претенции за направените от тях разходи, 
независимо от изхода на процедурата. В случай че участникът изпраща офертата чрез 
поща, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, 
че да обезпечи нейното поучаване на посочения от Възложителя адрес в срока, 
определен за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за 
участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на 
адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя 
съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от 
пощенски клон, или други подобни. 

5.1.9 Офертата се представя в един екземпляр в запечатан непрозрачен плик от 
участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано 
писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано: „Оферта“ и да бъдат 
посочени наименование на поръчката, име на участника, адрес за кореспонденция, 
телефон, факс и и-мейл адрес. 
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5.1.10 Пликът съдържа документите, отнасящи се до критериите за подбор на 
участниците, документите посочени в т. 5.2.2 от Поканата, Техническо предложение и 
приложенията към него. Ценовата оферта се представя в отделен запечатан, непрозрачен 
плик с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника, 
поставен в плика с офертата.  

5.1.11 При приемане на офертата в деловодството на БЕХ ЕАД, върху плика се 
отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването. 

5.1.12 Не се допуска до участие оферта, която: 

- е постъпила в незапечатан и/или в прозрачен плик; 

- е постъпила с нарушена цялост; 

- е постъпила след изтичане на крайния срок за подаване на оферти. 

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на 
законовите изисквания и изискванията, посочени в тази покана. 

Възложителят не приема и връща незабавно оферти, които са представени след изтичане 
на крайния срок и/или са в незапечатан плик или в плик с нарушена цялост. 

5.1.13 От участие в процедурата ще бъдат отстранени участници: 

- чиято оферта е непълна или не отговаря на предварително поставените условия в тази 
покана; 

- не е представен някой от документите, предварително посочени в документацията или 
изискани допълнително от възложителя; 

- за когото е налице някое от обстоятелствата по т. 5.1.3. от настоящата покана; 

- с когото възложителят има прекратен договор, поради виновно неизпълнение от страна 
на участника. 

Не се допуска вариантност на офертите. 

5.1.14 Условия за прекратяване на конкурса – Възложителят прекратява конкурса, 
когато: 

- не са подадени оферти; 
- всички оферти не отговарят на предварително обявените от Възложителя условия; 
- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, 
надвишават финансовия ресурс, които той може да осигури; 
- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 
промяна на обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране 
за изпълнение на поръчката по причини, които Възложителят не е могъл на предвиди; 
- участникът, определен за изпълнител, не представи някой от изискуемите документи 
или 
- класираните на първо и второ място участници откажат да сключат договор; 
- установи нарушения при стартирането и провеждането на процедурата, които не 
могат да бъдат отстранени. 
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- са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха 
променили кръга на заинтересованите лица. 

5.1.15 Възложителят обявява прекратяването на конкурса на официалната си интернет 
страница. 

 

5.2 УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

5.2.1 Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и 
да бъдат оформени по приложените в Поканата за участие в конкурс по оферти образци. 
Условията в образците от документацията за участие са задължителни за Участниците и 
не могат да бъдат променяни от тях.  

5.2.2 Всяка оферта трябва да съдържа: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, 
съгласно приложен образец (оригинал). 

2. Административни сведения за участника 

3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) 
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите 
лица с нестопанска цен, когато участникът е юридическо лице или едноличен 
търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо 
лице (заверени от участника копия). 

Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и 
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, участниците – юридически 
лица или еднолични търговци представят и удостоверение за актуално състояние, 
издадено през последните 6 (шест) месеца преди датата за подаване на офертата. 
Чуждестранните юридически лица представят в официален превод на български 
език съответните еквивалентни документи на съдебен или административен орган 
в държавата, в която са установени. 

4. Декларация за липса на обстоятелства, съгласно приложения към поканата 
образец (оригинал). 

5. Копие от валиден/валидни лиценз/и за извършване на застрахователна дейност, в 
чийто/чиито обхват са включени всички застраховки, предмет на настоящата 
процедура, издаден/и от компетентен орган. 

6. Пълномощно, в случай че офертата не е подписана от управляващия и 
представляващ участника. 

7. Оферта съгласно приложен образец (оригинал). 

8. Предложение за изпълнение на поръчката съгласно приложен образец (оригинал) 
и приложенията към него, ако е приложимо. 

Плик „Предлагана цена” 

1. Ценово предложение съгласно приложен образец (оригинал). 
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Забележки: 

1. Участникът следва да отговаря на условията на Възложителя, посочни в 
настоящата покана за целия период на изпълнение на договора.  

2. Когато участник в конкурса е чуждестранно физическо или юридическо лице или 
техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 3 (от горната 
таблица) се представя в официален превод на български език, а останалите документи, 
които са на чужд език, се представят в превод на български език. 

3. Документите, съдържащи се в офертата, се подписват от управляващия и 
представляващ участника съгласно актуалната му регистрация. В случай че офертата не 
е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му 
регистрация, следва да се представи нотариално заверено пълномощно на лицето, което 
представлява участника в процедурата, което да съдържа всички данни на лицата 
(упълномощен и упълномощител) и от което да е видно, че упълномощеното лице има 
права да подписва офертата и да представлява участника. 

4. Договор за обединение – в оригинал или заверено копие в случай, че участникът 
е обединение. 

5. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, лицето 
представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в 
обединението. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в 
процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение 
участниците са го определили за лице, което представлява обединението. 

6. Предложените застрахователни премии трябва да бъдат в български лева, без 
данък по Закона за данък върху застрахователните премии, като в цената следва да са 
включени всички разходи за изпълнение на предмета на настоящата процедура. 

7. Начин на плащане – съгласно проекта на договор; 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ДОГОВОР ЗА 
ЗАСТРАХОВАНЕ  НА АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА БЕХ ЕАД 

 
ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”  

 
 
1. Предмет на застраховката „Гражданска отговорност“ са 14 /четиринадесет/ броя 
моторни превозни средства, собственост на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, 
посочени в приложения списък, както и МПС, закупени през периода на действие на 
договора, ако има такива. 
 
2. Застрахователно покритие: 
2.1. Застрахователят покрива със застраховка „Гражданска отговорност“ отговорността 
на застрахования (БЕХ ЕАД) за причинени от него на трети лица имуществени и 
неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни 
превозни средства, за които застрахования отговаря съгласно българското 
законодателство или законодателството на държавата членка на ЕС, в която е настъпила 
вредата.  
 
3. Териториална валидност: 
3.1. Автомобилна застраховка „Гражданска отговорност“ осигурява покритие на 
територията на Република България и другите държави - членки на Европейския съюз за 
целия период на застрахователната полица, в това число във всеки период в рамките на 
този срок, когато автомобила се намира в друга държава-членка. 
3.2. Застрахователните полици „Гражданска отговорност” се предоставят при искане от 
страна на БЕХ ЕАД заедно със Сертификат „Зелена карта”, валиден не само за 
територията на ЕС, а и за всички държави, които са членове на международното 
споразумение „Зелена карта”, в това число Македония, Турция, Сърбия и други. 
Издаването на сертификата „Зелена карта“ е за сметка на Застрахователя 
Забележка: 98% от автомобилите на БЕХ ЕАД се ползват само на територията на 
Република България и не пътуват в чужбина.  
 
4. Срок на застраховката – Застрахователните полици по застраховки „Гражданска 
отговорност” се сключват за срок от 1 /една/ година. 
 
5. Застрахователна премия: 
5.1. Застрахователят следва да предложи застрахователна премия с включени вноски в 
гаранционен и обезпечителен фонд. 
5.2. Дължимата застрахователна премия е годишна, платима по банков път. 
5.3. Всички плащания се извършват в срок до 15 /петнадесет/ дни след издаване и 
предоставяне на съответната полица. 
 
6. Други: 
6.1.  Посочените в приложения списък автомобили са актуални към датата на обявяване 
на процедурата. Актуализирани списъци на автомобили с отразени промени (отписани, 
бракувани, новопридобити и др.) ще бъдат предоставени допълнително на участника, 
определен за изпълнител на поръчката.  
6.2. Участникът, определен за изпълнител, предлага застраховка „Гражданска 
отговорност“ на всички служители на БЕХ ЕАД, при същите условия, предложени в 
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офертата му, по отношение на застрахователната премия за леки автомобили съгласно 
обема на двигателя и техническата спецификация. 
 

 
ЗАСТРАХОВКА „АВТОКАСКО”  

 
1. Предмет на застраховката „Автокаско“ са 14 /четиринадесет/ броя пътни превозни 
средства, собственост на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, посочени в приложения 
към поканата списък. Броят на автомобилите  в дружеството е динамична величина. 

 
2. Застрахователно покритие 
2.1. Застраховката „Автокаско“, осигурява застрахователна защита при пълна или 
частична повреда и/или загуба на посочените в приложения списък 14 броя автомобила,  
при следните рискове: 
2.1.1. Природни и стихийни бедствия: 
Застрахователят изплаща обезщетение за щети на застрахования  автомобил, причинени 
от наводнение, преливане на езера и реки, морски вълни, скъсване на диги или язовирни 
стени, буря, ураган, свличане или срутване на земни пластове, проливен дъжд, градушка, 
мълния, тежест от сняг или лед, снежни лавини, вулканично действие, падащи предмети 
/клони, дървета и други/, следствие от природни бедствия върху застрахованото 
превозно средство или върху сградата, където се намира 
2.1.2. Събития вследствие на авария на съоръжения извън автомобила - 
водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, електропроводни и др., 
както и от експлозия на такива съоръжения. 
2.1.3. Пожар, експлозия, взривяване: 
- щети, причинени пряко или непряко по застрахования автомобил от пожар докато е 
паркиран или в движение; 
- щети, причинени пряко или непряко от експлозия (включително експлозия на 
резервоара за гориво) на застрахования автомобил; 
- щети, причинени от пожар и/или експлозия, ако са възникнали на разстояние от 
застрахованото превозно средство; 
- щети от взривна вълна, петна, дим, карбонизация или щети, причинени от вода в 
резултат на действията, предприети за спасяване на превозното средство и/или сградата, 
в която се намира; 
- щети, причинени от  природни и стихийни бедствия. 
2.1.4. Пътно-транспортни произшествия (ПТП):  
- при сблъскване с или, удар в или от друго превозно средство, пешеходци, подвижни 
или неподвижни предмети, животни, преобръщане или прекатурване (падане в пропасти, 
във вода, падане поради срутване на мост и др.), както по време на пътуване, така и при 
паркирано състояние на застрахованото превозно средство; 
- при попадане в или преминаване през дупки или неравности по пътното платно след  
представяне на  документ от  компетентен  орган,  който има компетентност да ги 
удостоверява, ;  
- самокатастрофиране; 
- внезапно отваряне на капак или врата на автомобил по време на движение, ако това не 
е възникнало в поради невнимание или небрежност на застрахования. 
2.1.5. Случайно и/или не, падане или удар на летателни апарати или от предмет 
паднал от него, или други тела върху автомобил. 
2.1.6. Злоумишлени действия на трети лица /Вандализъм/: 
- причинени повреди на автомобил от трети лица чрез механично въздействие (удар с 
твърд предмет, надраскване, умишлено преобръщане), заливане с химически активни 
вещества (киселини, основи и др); изкъртване на ключалки, дръжки, емблеми, огледала, 
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чистачки, лайсни, след  представяне на  документ от  компетентен  орган,  който има 
компетентност да ги удостоверява;  
- палеж и/или взривяване, нарушаващи целостта на автомобила след  представяне на  
документ от  компетентен  орган,  който има компетентност да ги удостоверява, ; 
- срязване и/или продупчване на гуми, на единична стойност не по малка от 80% от 
направения разход по придобиването им, след  представяне на  документ от  
компетентен  орган,  който има компетентност да ги удостоверява . 
2.1.7. Умишлен палеж или взривяване.  
2.1.8. Кражба и грабеж на цял автомобил. 
- кражба на цял автомобил – отнемане от владението на застрахования без негово 
съгласие, с намерение противозаконно присвояване по смисъла на Наказателния кодекс; 
- грабеж на цял автомобил – отнемане от владението на застрахования с намерение 
противозаконно присвояване, като и употребена сила или заплашване по смисъла на 
Наказателния кодекс ; 
- кражба чрез взлом на фабрично монтирана аудио-визуална техника, както и 
допълнително монтирана и трайно прикрепена аудио-визуална техника, системи за 
навигация (GPS) и др. подобно оборудване, на единична стойност до 30% от 
застрахователната сума на автомобила без да е необходимо допълнително застраховане 
по клауза „Частична кражба“. 
- нанесени щети при кражба или опит за кражба чрез взлом.  
2.1.9. Други покрити рискове. 
- счупване на стъклата на превозното средство в резултат на настъпване на 
застрахователно събитие; 
- щети, причинени пряко или непряко от падащи предмети; 
- щети по гумите и джантите на превозното средство, при следните условия: 
- от събития, удостоверени с документ от компетентните органи или двустранен 
констативен по чл. 271 ал. 3 т. 5 от КЗ – без ограничения; 
- разходи за транспортиране, изваждане, товарене, разтоварване на превозното средство 
(пътна помощ), ако не може да се движи на собствен ход, от мястото на възникване на 
застрахователното събитие до най-близката сервизна база или до дома на застрахования; 
- целесъобразните разходи по отговорно пазене на автомобил за срок не по-дълъг от 7 
(седем) календарни дни, при представена фактура; 
- разходи по почистване вътрешността на купето на автомобил; 
 
3. Териториална валидност: 
Обхват на застраховката – Автомобилна застраховка “Автокаско” има териториално 
действие за Република България, държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) и 
държавите-членки на Международното споразумение “Зелена карта”, които се намират 
на територията на Европа, без заплащане на допълнителна премия. 
 
4. Застрахователна сума – посочената в приложения списък застрахователна сума за 
всеки автомобил е на база застрахователни данни към м. януари 2020 г.  
 
5. Срок на застраховката – Застрахователна полица по застраховки „Автокаско” се 
сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца считано от момента на изтичане на 
действащата застраховка на всеки автомобил. 
 
6. Застрахователна премия: 
6.1. Застрахователят следва да предложи  застрахователна премия с включени вноски в 
гаранционен и обезпечителен фонд. 
6.2. Дължимата застрахователна премия е годишна, платима по банков път и ще бъде 
заплатена  след подписване на договор със застрахователя. 
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6.3. Всички плащания се извършват в срок до 15 /петнадесет/ дни след подписване на 
застрахователната полица и предоставяне на надлежно оформен разходнооправдателен 
документ за размера на дължимата премия. 
 
7. Основни услуги към застраховката: 
7.1. При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият или ползвателят е 
длъжен в 10 /десет/ дневен срок да уведоми Застрахователя за събитието, като попълни 
уведомление по образец на Застрахователя, както и да изпълни задълженията си по чл. 
270 от Кодекса за застраховането. За уведомление за настъпило застрахователно 
събитие, Застрахователят следва да признава писма или факсови уведомления, като 
настоящото не отменя задължението на застрахования да попълни в последствие 
уведомление по образец на застрахователя. 
Застрахователя е длъжен да приеме и регистрира всяко уведомление за настъпилото 
събитие, както и всички документи, удостоверяващи основанието на претенцията и 
размера на вредата. 
При изисквания на Застрахователя като монтиране на допълнителна аларма (освен 
фабричната такава и/или имобилайзер) и други тех. средства за охрана, същите са за 
негова сметка. 
7.2. При изисквания на Застрахователя от активно, пасивно маркиране и/или монтиране 
на сигнално охранителна система или други устройства за защита (освен фабричните 
такава и/или имобилайзер), на автомобилите  описани в приложения списък, БЕХ ЕАД 
приема те да бъдат поставени за целия период на договора, като разхода по закупуване 
и/или монтаж, демонтаж ще са за сметка на Застрахователя.  
7.3. Изплащане на щети, на Застрахованият причинени от бунтове и граждански 
вълнения, стачки, земетресения и/или последици от него. 
7.4. Изплащане на щети, на Застрахованият за всички отделящи се (демонтируеми) 
части, възли, детайли и агрегати на автомобилите (вкл., но не само, катализатори, както 
и части от изпускателната уредба). 
7.5. При искане от страна на Възложителят застраховка „Пълно каско“ да бъде заменена 
с „Частично каско“. 
Покритите рискове при застраховка „Частично каско“ са същите както при застраховка 
„Автокаско“, като не се покрива само риск „кражба и грабеж на цял автомобил “ 
7.6. Застрахователя осигурява за негова сметка мобилна група за извършване на оглед 
при сключване на застахователна полица, както и при регистриране на застрахователно  
събитие/щета, до 3 дни от уведомяване. 
7.7. За новозакупени автомобили, застрахователната сума е равна на фактурната. 
7.8. Фабрично монтираното електронно оборудване както и всяко допълнително 
монтирано такова на стойност до 300 лв. се счита за застраховано и включено в 
застрахователната сума на автомобила. При монтиране на електронно оборудване на 
стойност над 300 лв. БЕХ ЕАД следва да представи документи за придобиване пред 
застрахователя и да заплати допълнителна премия пропорционално на оставащия срок 
до изтичане на полицата. 
7.9. След изплащане на застрахователно обезщетение БЕХ ЕАД може, ако желае, да 
дозастрахова автомобила до застрахователната му сума, записана в полицата.  
7.10. Дозастраховането ще се извършва на основание изготвени и предоставено от 
застрахователя на БЕХ ЕАД подробни тримесечни справки за изплатени обезщетения по 
щети, за които застрахователя няма основание за предявяване на регресни претенции. 
 
8. Начини за обезщетяване - Възложителят има право по своя преценка да определи 
извършването на ремонт при частична щета на автомобила по един от по-долу 
посочените начини: 
8.1. Официален (фирмен и/или оторизиран) сервиз за съответната марка;  
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8.2. Доверен сервиз на застрахователя (разплащането се извършва между Застрахователя 
и съответния сервиз); 
8.3. Който и да е друг избран от него сервиз (като има право да претендира за 
обезщетение за нови части и труд не по-високи от цените на официалния сервиз); 
8.4. По представени разходни документи (включително от официален вносител);  
8.5. По експертна оценка. 
8.6. Всички горепосочени начини на обезщетение ще бъдат прилагани след одобрение  
на застрахователя 
 
9. Срок за изплащане на застрахователното обезщетение  
9.1. Застрахователят следва да изплати застрахователно обезщетение до 5 (пет) работни 
дни след представяне на всички изискуеми документи 
При наличие на изплатени обезщетения по предходни частични щети, които не са 
дозастраховани, застрахователят няма да прилага редукция или подзастраховане на 
застрахователните обезщетения за последващите ги частични щети. Обезщетенията за 
частични щети ще се изплащат в пълен размер докато общия им размер достигне 
застрахователната сума на автомобила. 
9.2. В случай на пълно погиване в резултат на кражба или грабеж – застрахователят 
изплаща пълния размер (100 %) на застрахователната сума на автомобила, записана в 
полицата намалена с размера на предходно изплатените нерегресни щети. 
Обезщетението следва да бъде изплатено до 15 дни от датата на представяне на всички 
изискуеми документи. 
9.3. При щета, при който ремонтът е нецелесъобразен или разходите за възстановяване 
надхвърлят 70% от застрахованата сума на автомобила по проформа фактура от сервиза 
(за гаранционни автомобили – сервиза на официалния вносител) – застрахователят 
изплаща пълния размер (100 %) на застрахователна сума на автомобила  намалена с 
размера на предходно изплатените нерегресни щети. 
Обезщетението следва да бъде изплатено до 15 дни от датата на представяне на всички 
изискуеми документи. 
Запазените части (останките) от автомобила не остават във владение на Застрахователя; 
 
10. Други: 
10.2.  Посочените в приложения списък брой автомобили са актуални към датата на 
обявяване на процедурата.  
10.3. Класирането на участниците ще се извършва при критерий „най-ниска цена“. 
10.4. При сключването на договор между БЕХ ЕАД и застрахователя ще са валидни 
Общите условия по съответните застраховки, валидни към датата на сключване на 
договора. При различия между Общите условия на застрахователя и договорените 
специални условия, в сила са специалните условия. 
10.5. В случай че през периода на действие на договора, застрахователят извърши 
промени в Общите условия на горепосочената застраховка, последният е длъжен да 
уведоми писмено застрахования незабавно.
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Списък на автомобилите собственост на БЕХ ЕАД, подлежащи на застраховки „Гражданска отговорност” и „Каско” 

 

№  
Марка 

 
Модел/ година на 

производство 

 
Рег. № 

 
Застрахователна 

(балансова 
стойност) 

 
Номер на рама 

 
Обем на 
двигател 
(куб.см.)  

 
Брой 
места 

Срок на действащата 
застраховка „Г.О” и 

„Каско” 

1 VOLKSWAGEN TOUAREG 4.2TDI/2014 г. СА 7538 ХМ 45 500 лв. 
 

WVGZZZ7PZED030258 4200 5 До 03.04.2020 г. 
 

2 VOLKSWAGEN PHAETON 3.0 TDI/2008 г. СА4589ХМ 12 300 лв. 
 

WVWZZZ3DZ88005719 3000 5 До 03.04.2020г. 
 

3 VOLKSWAGEN TOUAREG 3.0TDI/2014 г. СА6099ХМ 35 250 лв. 
 

WVGZZZ7PZED029390 3000 5 До 08.04.2020г. 
 

4 VOLKSWAGEN TOUAREG 3.0TDI/2014 г. СА6123ХМ 35 250 лв. WVGZZZ7PZED029005 3000 5 До 08.04.2020 г. 
 

5 VOLVO S60 2.0/ 2014 г. СА 7738 ХК 25 550 лв. 
 

YV1FS31AOE2308698 2000 5 До 24.05.2020г. 
 

6 VOLVO S60 2.0/ 2014 г. СА 2489 ХР 25 550 лв. 
 

YV1FS31AOE2308728 2000 5 До 24.05.2020 г. 
 

7 VOLVO S60 2.0/ 2014 г. СА 7740 ХК 25 550 лв. 
 

YV1FS31AOE2307456 2000 5 До 24.05.2020 г. 
 

8 HYUNDAI SANTA FE 2.2/2009 г. СА 7609 НТ 9 000 лв. 
 

KMHSH81WP8U376846 2200 7 До 15.06.2020 г. 
 

9 VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 TSI/2009 г.  СА 7580 НТ 9 000 лв. WVWZZZ3CZ9P035774 1800 5 До 17.06.2020г. 

10 VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 TSI/2009 г. СА 7571 НТ 9 000 лв. WVWZZZ3CZ9P035176 1800 5 До 17.06.2020 г.. 

11 VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 TSI/2009 г. СА 7568 НТ 9 000 лв. WVWZZZ3CZ9P034595 1800 5 До 17.06.2020г. 

12 VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI /2009 г. СА 7578 НТ 10 000 лв. 
 

WVWZZZ3CZ9P028914 2000 5 До 17.06.2020 г. 

13 VOLKSWAGEN TOUAREG 3.0TDI/ 2009 г. СА 7836 НТ 16 000 лв. 
 

WVGZZZ7LZ9D014778 3000 7 До 17.06.2020 г. 

14 VOLKSWAGEN MULTIVAN 2.0/2012 г. СА 4052  ТК 16 100 лв. WV2ZZZ7HZDH051530 2000 7 До 29.11.2020 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

Проект! 

Д О Г О В О Р 

№…………….. 

 

Днес, ....…............. год., в гр. София, между: 

“БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. 
София 1000, район „Оборище”, ул. „Веслец” № 16, ЕИК 831373560, представлявано от 
Жаклен Йосиф Коен - Изпълнителен директор, наричан по-нататък в Договора 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,  

и 

“..........................., гр. .............., ЕИК .................., със седалище и адрес на управление 
представлявано от .................................................................................................., наричано по-
нататък в Договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 се сключи настоящият Договор за следното: 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя пълна застрахователна защита на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по условията на Застраховка „Гражданска отговорност“, включително 
със Сертификат „Зелена карта”, валиден не само за територията на ЕС, а и за всички 
държави, които са членове на международното споразумение „Зелена карта” и 
Застраховка „Автокаско“, съгласно Приложение № 1 - Техническа спецификация, 
Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката, Приложение № 3 – Ценово 
предложение и Приложение № 4 - Списък на автомобилите собственост на БЕХ ЕАД, 
подлежащи на застраховки „Гражданска отговорност” и „Автокаско”– неразделна част от 
настоящия договор. 

1.2. Предмет на застраховка са 14 /четиринадесет/ броя моторни превозни средства, 
собственост на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, посочени в Приложение № 4, както и 
МПС, закупени през периода на действие на договора, в случай че има такива. 

1.3. За всяка една от застраховките ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
отделни застрахователни полици, като в тях ще се укажат точно обектите на застраховане, 
застрахователното покритие, лимитите на обезщетение, сроковете и условията за плащане 
на обезщетенията, взаимоотношенията между страните при настъпване на 
застрахователно събитие, застрахователната премия и др. 

1.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши дейностите по т. 1.1. в съответствие 
с изискванията на действащата нормативна уредба и съгласно Техническата 
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Предложението за изпълнение на поръчката 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща застрахователните премии по Застраховка 
„Гражданска отговорност“, включително със Сертификат „Зелена карта” и Застраховка 
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„Автокаско“, както и данъка по Закона за данък върху застрахователни премии (ЗДЗП) за 
всяка полица еднократно до 15 (петнадесет) календарни дни след издаване и предоставяне 
на съответната полица.  

2.2. Застрахователните премии са описани в Приложение № 3 към настоящия договор – 
Ценово предложение.  

2.3. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следната банкова сметка:  

Банка: ……………………………….. 
Банкова сметка: …………………….. 
Банков код: …………………………. 
3. СРОКОВЕ 

3.1. Договорът влиза в сила, считано от датата на подписването му. 
3.2. Срокът на договора е 1 (една) година. 
3.3. Срокът за сключване на всяка отделна застрахователна полица е 24 часа от 
подаване на заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
3.4. Срокът на валидност на всяка отделна застрахователна полица е една година, 
считано от датата на сключването ѝ. 
3.5. Срокът на изплащане на обезщетение при настъпване на застрахователно събитие 
е 5 (пет) работни дни, след представяне на всички изискуеми документи.  

 
4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

4.1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата информация за издаване на 
полиците за застраховките по т. 1.1., да го уведомява за настъпване на застрахователно 
събитие и да заплаща застрахователната премия, по реда и условията на този договор, 
полиците и Общите условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

5.1. Да предостави пълна застрахователна защита на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 
застраховките по т. 1.1., при настъпване на застрахователно събитие и да изплати 
застрахователно обезщетение по реда и условията на този договор, полиците по т. 1.3. и 
Общите условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

6. НЕУСТОЙКИ 

6.1. В случай на неспазване на сроковете по т. 3.4. от настоящия договор 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху 
стойността на полицата за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от 
стойността ѝ. 

6.2. В случай на забавено плащане по т. 2.1 от настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното 
плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на 
дължимото плащане. 

6.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, неизправната страна 
дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет процента) върху стойността на 
договора. 
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6.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените 
неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия 
гражданско-правен ред.  

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

7.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие, изразено в 
двустранно писмено споразумение. 

7.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) 
дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна. Страните оформят 
постигнатото споразумение с двустранен протокол. 

7.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при 
настъпване на обстоятелства по т. 8 от настоящия договор. В този случай страните 
подписват двустранен протокол. 

7.4. Договорът може да бъде развален чрез отправяне на писмено предизвестие в 15 
(петнадесет) дневен срок от изправната страна до неизправната, в случай на неизпълнение 
на поетите с договора задължения. 

8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА  

8.1. В случай че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този 
договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер 
възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е 
длъжна в 3 (три) дневен срок писмено да уведоми другата страна за това.  

8.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с 
тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през 
което е била налице непреодолимата сила. 

8.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от 
страните може да поиска договорът да бъде прекратен. 

9. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

9.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или възникнали при 
изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай че 
спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани 
съгласно българското законодателство. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

10.1. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е ………………………….., тел.: …………………………, факс: 
……………………….., e-mail: .............................. 
10.2.  Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е ……………….. тел.: ………………., факс: …………….., e-mail: 
...................................... 
10.3. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване от страните. 
 

10.4. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 
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Приложение № 1 – Техническа спецификация;  

Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката; 

Приложение № 3 – Ценово предложение;  

Приложение № 4 – Списък на автомобилите собственост на БЕХ ЕАД, подлежащи на 
застраховки „Гражданска отговорност” и „Автокаско”; 

10.5. Настоящият договор, заедно с приложенията към него, се състави и подписа в 2 
еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. 

 

 

  
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
ЖАКЛЕН КОЕН                                                                              …………………………. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР        ………………………….. 
 


