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ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА КОНКУРС 

 

за избор на изпълнител за застраховане на имуществото на „Информационно обслужване“ АД в 

две обособени позиции: 

Позиция 1: Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите на моторни превозни 

средства (МПС), регистрирани в страната и собственост на „Информационно обслужване“ АД, 

застраховка „Автокаско“ на МПС, собственост на „Информационно обслужване“ АД и застраховка 

„Злополука на пътуващите в МПС”, собственост на „Информационно обслужване” АД; 

Позиция 2: Застраховка „Всички рискове на Електронно оборудване“ за стационарна и преносима 

техника, собственост на „Информационно обслужване” АД и застраховка „Имущество“ на 

дълготрайни активи (ДА) на „Информационно обслужване“ АД. 
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Настоящият конкурс се провежда на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане 

на Закона за публичните предприятия и чл. 1, ал. 3 от Правилата за провеждане на търг и конкурс, 

и за сключване на договори за наем с работници и служители на „Информационно обслужване“ 

АД. 

I. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА КОНКУРСА 

1. Позиция 1: Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите на моторни 

превозни средства (МПС), регистрирани в страната и собственост на „Информационно 

обслужване“ АД, застраховка „Автокаско“ на МПС, собственост на „Информационно обслужване“ 

АД и застраховка „Злополука на пътуващите в МПС”, собственост на „Информационно 

обслужване” АД: 

1.1. ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА 55 БРОЯ АВТОМОБИЛИ, 

СОБСТВЕНОСТ НА „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД - съгласно Списък на 

автомобилите на "Информационно обслужване" АД  (Приложение № 1); 

1.2. ЗАСТРАХОВКА „КАСКО“ НА 55 БРОЯ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА 

„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД – съгласно Списък на автомобилите "Информационно 

обслужване" АД (Приложение № 1);      

1.3. ДОБРОВОЛНА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В МПС” НА 55 БРОЯ 

АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” АД – съгласно 

Списък на автомобилите на "Информационно обслужване" АД (Приложение № 1). 

2. Позиция 2: Застраховка „Всички рискове на Електронно оборудване“ за 

стационарна и преносима техника, собственост на „Информационно обслужване” АД и застраховка 

„Имущество“ на дълготрайни активи (ДА) на „Информационно обслужване“ АД: 

2.1. ЗАСТРАХОВКА „ВСИЧКИ РИСКОВЕ НА ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ“  ЗА 

СТАЦИОНАРНА И ПРЕНОСИМА ТЕХНИКА, СОБСТВЕНОСТ НА „ИНФОРМАЦИОННО 

ОБСЛУЖВАНЕ“ АД – съгласно Списък на електронно оборудване на „Информационно 

обслужване“ АД (Приложение № 2); 

2.2. ЗАСТРАХОВКА „ИМУЩЕСТВО” НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ (ДА) НА 

„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД – съгласно Списък на недвижимо имущество на 

„Информационно обслужване“ АД (Приложение № 3) . 

 

II. НАЧАЛНА ЦЕНА 

Максималните застрахователни годишни премии за отделните видове застраховки са 

както следва: 

1. По позиция 1: 
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- За  ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА 55 БРОЯ 

АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД – 18 145.60 лв. с 

включен 2 % данък; 

- За  ЗАСТРАХОВКА „КАСКО“ НА 55 БРОЯ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА 

„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД – 58 721.40 лв. с включен 2 % данък; 

- За ДОБРОВОЛНА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В МПС” НА 55 

БРОЯ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” АД – 335.50 

лв. с включен 2 % данък. 

2. По позиция 2: 

- За ЗАСТРАХОВКА „ВСИЧКИ РИСКОВЕ НА ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ“  ЗА 

СТАЦИОНАРНА И ПРЕНОСИМА ТЕХНИКА, СОБСТВЕНОСТ НА „ИНФОРМАЦИОННО 

ОБСЛУЖВАНЕ“ АД – 15 132.45 лв. с включен 2 % данък; 

- За ЗАСТРАХОВКА „ИМУЩЕСТВО” НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ (ДА) НА 

„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД – 20 630.61 лв. с включен 2 % данък. 

III. ОБЩИ И СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

УЧАСТНИЦИТЕ 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. Срок за изпълнение на възложеното – 24 месеца, считано от датата на влизане 

в сила на договор по съответната обособена позиция. 

2. Критерии за оценка на предложенията: 

Предложенията ще бъдат оценявани както следва: 

2.1. Оценка за съответствие с общите и специални условия на конкурса. 

Само предложения, които съответстват на изискванията на общите и специални условия 

на конкурса ще бъдат допуснати до оценка на ценовите предложения. 

2.2. Оценка на ценовите предложения: 

Ценовите предложения ще се оценяват по критерий „Най-ниска предложена цена”. 

2.3. На първо място ще бъде класиран кандидатът, предложил най-ниска обща 

цена за всички застраховки от съответната позиция.  

3. Срок на валидност на предложението - срокът на валидност да бъде не по-малко от 

60 календарни дни, считано от датата на представяне на предложението. 

4. Изисквания за изготвяне на ценовите предложения и условия за плащане: 

За всяка обособена позиция следва да бъде представено отделно ценово предложение. 

Предложените от кандидатите цени следва да бъдат по-ниски от началната цена в конкурса за 
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съответния вид застраховка. Кандидати, предложили по-висока от началната цена, ще бъдат 

отстранявани от по-нататъшно участие в конкурса. 

За позиция 1:  

За застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите на МПС, регистрирани в 

страната и собственост на „Информационно обслужване“ АД - плащането на застрахователната 

премия да се извършва в левове, по банков път, разсрочено на 2 (две) равни вноски на година, без 

завишение на базисната цена;  

За застраховка „Автокаско“ на МПС, собственост на „Информационно обслужване“ АД 

- плащането на застрахователната премия да се извършва в левове, по банков път, разсрочено на 

4 (четири) равни вноски на година, без завишение на базисната цена;  

За застраховка „Злополука на пътуващите” в МПС, собственост на „Информационно 

обслужване” АД, плащането на застрахователната премия да се извършва в левове, по банков 

път, еднократно за съответната година, без завишение на базисната цена. 

За позиция 2 - Застраховка „Всички рискове на Електронно оборудване“ за стационарна и 

преносима техника, собственост на „Информационно обслужване” АД и застраховка „Имущество“ 

на дълготрайни активи (ДА) на „Информационно обслужване“ АД - плащането на 

застрахователната премия се извършва в левове, по банков път, разсрочено на 4 (четири) равни 

вноски на година, без завишение на базисната цена. 

Плащането на застрахователните премии по различните видове застраховки се 

извършва в срок до 15 (петнадесет) дни след издаване на съответния платежен документ. 

5. Кандидати, които представят предложения, неотговарящи на изискванията на 

конкурса, се отстраняват от участие и не се допускат до класиране. 

6. Кандидатите изготвят и комплектоват предложенията си съгласно изискванията, 

посочени в конкурсната документация и приложенията към нея. 

7. В срок до 2 работни дни преди изтичане срока на подаване на предложенията, 

всеки кандидат може да поиска от Възложителя писмено разяснения по документацията. 

Възложителят изпраща разяснението до всички кандидати, които са получили документация за 

участие и са посочили адрес за кореспонденция, и го публикува на интернет-страницата на 

„Информационно обслужване” АД. 

8. Предложенията се приемат на мястото, по начина и в срока, посочени в 

конкурсната документация.  

9. Предложение, представено след изтичане на крайния срок, не се приема от 

Възложителя. Не се приема и предложение в плик, който е незапечатан или с нарушена цялост. 
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Такова предложение незабавно се връща на кандидата и това се отбелязва в регистъра на 

конкурса. 

10. Изборът на изпълнител се извършва въз основа на подадените предложения. 

11. Изпълнителният директор на „Информационно обслужване” АД назначава комисия 

за разглеждането и оценяването на подадените предложения. 

12. Комисията отстранява от конкурса кандидат, който: 

 е обявен в несъстоятелност / е в производство по ликвидация / е лишен от правото да 

упражнява търговска дейност / е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против 

финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, за подкуп, 

участие в организирана престъпна група, както и за престъпление против собствеността или 

против стопанството, освен ако не е реабилитиран.  

 лице, представляващо кандидата, е лишено от правото да упражнява търговска дейност / 

е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или 

осигурителната система, включително изпиране на пари, за подкуп, участие в организирана 

престъпна група, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен 

ако не е реабилитирано.  

 не е изготвил и комплектувал предложението си съгласно изискванията, посочени в 

конкурсната документация; 

 е представил непълно предложение; 

 е предложил по-висока цена от началната цена за съответния вид застраховка. 

13. Възложителят може да изиска от кандидатите да представят допълнения и/или 

изменения на предложенията си, както и да проведе преговори с кандидатите, класирани до трето 

място. Класирането и изборът в този случай се извършват въз основа на допълнените и/или 

изменените предложения. 

14. Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на конкурса да уведомяват за 

всички настъпили промени в обстоятелствата, за които са представили декларация по образец 

(Приложение № 5 към конкурсната документация) – в 7-дневен срок от узнаването им. 

15. Когато кандидат за участие в конкурса е обединение на юридически лица 

(консорциум), за всеки от участниците в консорциума се представят документите за 

идентификация и квалификация, изисквани от участниците в конкурса. 

16. Всички кандидати се уведомяват за резултатите от конкурса в срок от седем 

работни дни, считано от датата на избора на изпълнител, като на избрания за изпълнител кандидат 

се предлага да сключи договор в определен от възложителя срок при условията на подаденото 
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предложение. В случай че договорът не бъде сключен в определения срок по вина на спечелилия 

конкурса участник (участникът откаже, не представи изискваните документи или по друга причина 

договорът с него не може да бъде подписан), за спечелил конкурса се определя следващият 

класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия. 

17. При подписване на договора, кандидатът определен за изпълнител, представя в 

оригинал или нотариално заверени копия на документите от съответните компетентни органи, за 

удостоверяване на обстоятелствата, заявени с декларация по образец (Приложение № 5). 

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ 

 

1. По позиция 1: Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите на 

моторни превозни средства (МПС), регистрирани в страната и собственост на „Информационно 

обслужване“ АД, застраховка „Автокаско“ на МПС, собственост на „Информационно обслужване“ 

АД и застраховка „Злополука на пътуващите в МПС”, собственост на „Информационно 

обслужване” АД: 

1.1. ЗА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА 55 БРОЯ АВТОМОБИЛИ, 

СОБСТВЕНОСТ НА „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД: 

1.1.1. Лимити, равни на действащите към 01.01.2022 г., съгласно българското 

законодателство. 

1.1.2. Територия на валидност на застраховка „Гражданска отговорност“ – територията на 

Република България и на Европейския съюз.  

1.1.3. Срок на застраховката – една година. 

 

1.2. ЗА ЗАСТРАХОВКА „КАСКО“ НА 55 БРОЯ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА 

„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД: 

1.2.1. Предложената застраховка „Каско” трябва да бъде с ниво на покритие на всички 

рискове, а именно: 

 природни бедствия: пожар; буря (ураган); градушка; наводнение; гръм (мълния); 

снежно и/или ледено натрупване, вследствие на обилен снеговалеж; морски вълни; 

свличане или срутване на земни пластове; 

 авария на водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, 

електропроводни и други подобни съоръжения, както и от експлозия на такива 

съоръжения; 

 пожар, възникнал по време на движение или възникнал при включване и работа на 

двигателя при престой; 



   

7 

 случайно падане на летателни апарати или други тела върху МПС; 

 сблъскване с или удар от МПС и/или други физически тела, в това число и 

пътнотранспортни произшествия, съгласно Закона за движение по пътищата; 

 внезапно отваряне на капак или врата на МПС по време на движение, ако това не е 

възникнало поради невнимание или небрежност на Застрахования; 

 злоумишлени действия на трети лица - причинени повреди на МПС от трети лица чрез 

механично въздействие (удар с твърд предмет, надраскване, умишлено преобръщане 

на МПС), заливане с химически активни вещества (киселини, основи и др.), палеж и 

взривяване; 

 кражба чрез взлом на трайно монтирано в МПС аудио, радио оборудване (без мобилни 

телефони, радиостанции и антирадари) на единична стойност до 5 % от застрахова-

телната сума на МПС;  

 кражба на цяло МПС; 

 грабеж на цяло МПС. 

1.2.2. При липса на протокол от МВР при ПТП, участникът да предложи процент на 

покритието на щети без протокол от МВР не по-малко от 20% от застрахователната сума. 

1.2.3. Автомобили, които са гаранционни, при щети да се отремонтират в сервиза, 

официален вносител на съответната марка МПС, автомобилите до 12 години от датата на 

производство - в доверен сервиз на застрахователя. 

1.2.4. Застрахованият има право да извърши дозастраховане на автомобили, за които е 

изплатено застрахователно обезщетение, с цел неприлагане на подзастраховане при последващи 

щети. Дозастраховането се извършва до намалената с размера на обезщетението първоначална 

застрахователна сума. Цената за дозастраховане се изчислява пропорционално за срока, оставащ 

до края на застраховката. Не се дозастраховат щети при осигурен регрес. Дозастраховането не е 

задължително, то е по избор на застрахования. 

1.2.5. При настъпване на щета застрахователните вноски при разсрочено плащане да се 

събират на падежните дати, посочени по полиците.  

1.2.6. В случай на кражба на цяло МПС, застрахователното обезщетение се изплаща без 

задължително да се изисква документ, удостоверяващ прекратяване на следствието или спиране 

на наказателното производство при условията на чл. 244 от НПК. 

1.2.7. Територия на валидност на застраховката „Каско“ - Република България и 

Европейския съюз. В случай че не всички автомобили напускат територията на Република 

България, Възложителят ще може да определи тези, които напускат пределите на страната.  

1.2.8. Срок на застраховката – една година. 
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1.2.9. Застрахователна сума – база за определяне на застрахователната сума е 

действителната стойност на автомобилите, която се определя по методика на Застрахователя. 

1.2.10. Застрахователните полици да бъдат издавани съобразно предварително зададени 

от страна на възложителя  начални дати на застраховката за всяко МПС. 

1.2.11. Условията за издаване на краткосрочни полици за изравняване на падежи – начин 

на изчисляване на премията (пропорционална тарифа - по 1/12 за всеки започнат месец). 

 

1.3. ЗА ДОБРОВОЛНА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В МПС” НА 55 

БРОЯ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” АД 

1.3.1. Застрахователната премия е за всички места в автомобили, собственост на 

„Информационно обслужване“ АД. 

1.3.2. Покрити рискове – смърт, трайна и временна загуба на работоспособност в резултат 

на злополука. Застрахователното покритие започва от момента на качването в МПС до момента 

на слизане от него. Застрахователната сума на едно място е 1000 лв. Териториална валидност - 

Република България и чужбина. 

1.3.3. Срок на застраховката – една година. 

1.3.4. Застрахователните полици да бъдат издавани с начални дати на застраховката за 

всяко МПС съобразно посочен списък от възложителя – Приложение № 1.   

1.3.5. Условия за издаване на краткосрочни полици за изравняване на падежи – начин на 

изчисляване на премията (пропорционална тарифа - по 1/12 за всеки започнат месец). 

 

2. По позиция 2: Застраховка „Всички рискове на Електронно оборудване“ за 

стационарна и преносима техника, собственост на „Информационно обслужване” АД и застраховка 

„Имущество“ на дълготрайни активи (ДА) на „Информационно обслужване“ АД: 

2.1. ЗА ЗАСТРАХОВКА „ВСИЧКИ РИСКОВЕ НА ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ“  ЗА 

СТАЦИОНАРНА И ПРЕНОСИМА ТЕХНИКА, СОБСТВЕНОСТ НА „ИНФОРМАЦИОННО 

ОБСЛУЖВАНЕ“ АД 

2.1.1. Застраховката обезщетява при пълна загуба и/или частични повреди вследствие на 

следните рискове: 

 късо съединение, свръхнапрежение, индукция /намагнитизиране/, непряко попадение на 

мълния; 

 кражба чрез взлом и въоръжен грабеж; 

 пожар, експлозия, имплозия, пряко попадение на мълния, сблъсък или падане на 

пилотирано или непилотирано летателно тяло, негови части или товар, както и щетите 
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от действието на вода, пяна или препарати при гасене на пожар, разрушаване и/или 

разчистване или други загуби, причинени от настъпването на изброените 

застрахователни събития; 

 дим, сажди и корозионни газове;  

 градушка, буря /ураган/, проливен дъжд, наводнение от придошла вода; 

 увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или измръзване; 

 течове от ВиК инсталация, водостоци и отводнителни инсталации, действие от директна 

пара, намокряне от други течности; 

 злоумишлени действия на трети лица; 

 конструктивни грешки, дефекти на материала, лоша изработка, небрежност, неправилна 

експлоатация, грешки на обслужващия персонал; 

 претенции за щети вследствие на кражба чрез взлом или въоръжен грабеж на 

преносимата техника от МПС; 

 покритие за щети върху портативното офис оборудване при изпускане; 

 покритие за щети от земетресение. 

2.1.2. При настъпване на щета застрахователните вноски при разсрочено плащане да се 

събират на падежните дати, посочени по полиците.  

2.1.3. Застрахователят изплаща дължимото обезщетение за щети при кражба или грабеж, 

настъпили в границите на Република България, без постановление от прокуратурата за 

приключване на наказателното производство, а само на база служебна бележка от полицията за 

регистриране на събитието - препоръчително. 

2.1.4. Териториален обхват на застрахователното покритие: 

 26 клона на „Информационно обслужване” АД, разположени на територията на страната, 

и офиси извън сградите на дружеството съгласно Списък на клонова мрежа и ЦУ на 

„Информационно обслужване“ АД (Приложение № 4); 

 Централно управление на „Информационно обслужване” АД на територията на гр. 

София и офиси извън сградите на дружеството съгласно Списък на клонова мрежа и ЦУ 

на „Информационно обслужване“ АД (Приложение № 4); 

 Относно застраховка „Електронно оборудване” за преносима техника – на територията 

на Република България.  

2.1.5. Застрахователна сума на имуществата – база за определяне на застрахователната 

сума е възстановителната стойност на активите. 

2.1.6. Срок на застраховката – една година. 

2.1.7. Прилагани самоучастия – не се прилагат. 



   

10 

2.1.8. Условия за издаване на краткосрочни полици за изравняване на падежи – начин на 

изчисляване на премията (пропорционална тарифа - по 1/12 за всеки започнат месец). 

 

2.2.  ЗА ЗАСТРАХОВКА „ИМУЩЕСТВО” НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ (ДА) НА 

„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД 

2.2.1. Застраховката обезщетява при пълна загуба и/или частични повреди вследствие на 

следните рискове: 

 Пожар, последиците от гасене на пожара, експлозия, имплозия, мълния, сблъсък или 

падане на летателно тяло или предмети; 

 Природни бедствия - буря, проливен дъжд, градушка, ураган, наводнение, тежест от 

натрупване на сняг и/или лед, замръзване; 

 Авария на В и К инсталации;  

 Щети от свличане или срутване на земни пластове; 

 Земетресение; 

 Удар от превозно средство; 

 Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;  

 Чупене на стъкла, рекламни надписи и табели;  

 Други разходи за разчистване на развалини и останки вследствие на застрахователни 

събития. 

2.2.2. При настъпване на щета застрахователните вноски при разсрочено плащане да се 

събират на падежните дати, посочени по полиците.  

2.2.3. Териториален обхват на застрахователното покритие: 

 26 клона на „Информационно обслужване” АД, разположени на територията на страната, 

съгласно Списък на недвижимо имущество на „Информационно обслужване“ АД – 

Приложение № 3; 

 Централно управление на “Информационно обслужване” АД на територията на гр. 

София съгласно Списък на недвижимо имущество на „Информационно обслужване“ АД 

– Приложение № 3. 

2.2.4. Застрахователна сума на имуществата – база за определяне на застрахователната 

сума е възстановителната стойност на активите. 

2.2.5. Срок на застраховката – една година. 

2.2.6. Прилагани самоучастия – не се прилагат. 

2.2.7. Условия за издаване на краткосрочни полици за изравняване на падежи – начин на 

изчисляване на премията (пропорционална тарифа - по 1/12 за всеки започнат месец). 
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IV. ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Предложението следва да бъде представено на хартиен носител до 10.00 часа на 

21.12.2021 г., в деловодството на „Информационно обслужване” АД, адрес: гр. София, ул. 

„Панайот Волов” № 2, партер. 

Предложението се предава на хартиен носител в един екземпляр в запечатан непрозрачен 

плик с ненарушена цялост и надпис: „Предложение за участие в конкурс за избор на изпълнител 

за застраховане на имуществото на „Информационно обслужване“ АД в две обособени позиции: 

Позиция 1: Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите на моторни 

превозни средства (МПС), регистрирани в страната и собственост на „Информационно 

обслужване“ АД, застраховка „Автокаско“ на МПС, собственост на „Информационно 

обслужване“ АД и застраховка „Злополука на пътуващите в МПС”, собственост на 

„Информационно обслужване” АД; 

Позиция 2: Застраховка „Всички рискове на Електронно оборудване“ за стационарна и 

преносима техника, собственост на „Информационно обслужване” АД и застраховка 

„Имущество“ на дълготрайни активи (ДА) на „Информационно обслужване“ АД“. 

Върху плика трябва да бъде изписано името и адреса на участника, телефон, електронен 

адрес, лице за контакти, както и обособената позиция, за която се подава предложението. 

 

V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

В конкурса не се допуска участието на подизпълнители, както и на застрахователни 

посредници. 

Всеки участник има право да кандидатства по една или и по двете обособени позиции, като 

класирането по всяка обособена позиция е самостоятелно.  

 

VI. ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ 

 

1. Документи за идентификация и квалификация: 

 Представяне на кандидата – в свободен текст; 

 Декларация по образец – Приложение № 5; 

 Копие от издаден лиценз по Кодекса за застраховането за съответните застраховки 

по позицията, за която кандидатът участва; 

 Доказателства за търговска репутация на кандидата – минимум 2 референции 

и/или препоръки за изпълнение на услуги през последните 3 години, сходни с предмета на 
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настоящия конкурс. Кандидатите могат да представят и други релевантни документи, свързани с 

предмета на настоящия конкурс; 

 Общи условия за застраховките по съответната позиция, за която кандидатът 

участва; 

Всички документи да се заверят с подпис на кандидата. 

2. Техническо предложение – изготвено по образец – Приложение № 6; 

3. Ценово предложение – изготвено по образец – Приложение № 7. 

4. Пълномощно – в случаите когато документите са подписани от пълномощник. 

 

VII. ОГЛЕД НА ОБЕКТА 

 

Оглед на обекта може да бъде извършван до 16.00 часа на 20.12.2021 г. след 

предварителна заявка на тел.  +359 876 529 068 – Петранка Грънчева. 

 

VIII.  ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Лицe за контакти с „Информационно обслужване” АД: 

- Петранка Грънчева – главен експерт, управление на собствеността, тел. +359 876 529 

068, e-mail: p.grantcheva@is-bg.net. 


