
 
Приложение № 3 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
на обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура по реда на Закона за 

обществените поръчки, с предмет: „Застраховане на моторни превозни средства, 
собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” - 
застраховки „Гражданска отговорност”, „Каско”, „Злополука на местата/лицата в 
МПС” и на недвижимото имущество на агенцията – застраховка „Пожар и природни 
бедствия”. 
 
 I. Предмет на обществената поръчка: 

Обществената поръчка е с предмет: „Застраховане на моторни превозни 
средства, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни 
запаси” - застраховки „Гражданска отговорност”, „Каско”, „Злополука на 
местата/лицата в МПС” и на недвижимото имущество на агенцията – застраховка 
„Пожар и природни бедствия”. 
 

1. Застраховане на моторни превозни средства - видове застраховки:  
1.1. „Гражданска отговорност”  
 1.2.„Каско”  
 1.3. „Злополука на местата / лицата в МПС”  
Броят, марката и останалите параметри на автомобилите, тяхното местонахождение и 
минимално покритите рискове са подробно описани в приложенията към Техническата 
спецификация – Приложение № 3.1 от настоящата документация, като списъкът на 
автомобилите не е изчерпателен.  
 

2. Застраховане на недвижимото имущество  –  застраховка „Пожар и 
природни бедствия” 

Недвижимото имущество, балансовата му стойност, местонахождението и минимално 
покритите рискове са подробно описани в  приложенията към Техническа 
спецификация – Приложение № 3.2 от настоящата документация, като списъкът на 
имуществото не е изчерпателен.  
     

II. Изисквания: 
 
1. Когато като условие за сключване на застраховката „Каско” се 

предвижда активна или пасивна маркировка на автомобила е 
необходимо да се посочат условията за маркиране.  

2. Не се допуска изискване за самоучастие на застрахования. 
3. Застрахова се и новопридобитото имущество по време на 

действието на договора за срокът на действието му, при спазване 
на договорените условия на сключения договор и при прилагане 
на пропорционалната тарифа на застрахователя. 

4. На основание чл. 43, ал. 2, т. 3 от ЗОП страните могат да изменят 
договора при изменение на държавно регулирани цени или при 
намаляване цените в интерес на възложителя, или промяна на 
премиите по задължителните застраховки, контролирани от КФН 

 
  IІІ. Място и срок на изпълнение:  

1. Мястото на изпълнение на поръчката – според местонахождението на 
автомобилите и недвижимото имущество на Държавна агенция „Държавен резерв и 
военновременни запаси” , съгласно  Приложенията към Техническата спецификация от 
настоящата документация.  

 2. Срокът за изпълнение на поръчката е 4 години от сключването на 
рамковото споразумение, но не по рано от 26.03.2015 година. 


