
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА 

ПОКАНА

СЪДЪРЖАНИЕ:

І.  Описание на обекта на поръчката.Технически спецификации – по обособени 
позиции:

1. Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите;
2. Застраховка „Злополука“ на пътниците в обществения транспорт;
3. Застраховка „Имущество“;
4. Групова рискова застраховка „Живот“;
5. Задължителна застраховка „Трудова злополука”;
6. Застраховка „Обща гражданска отговорност”

ІІ.  Критерий  за  оценка.  Показатели,  относителна  тежест  и  методиката  за 
определяне на комплексната оценка на офертата – по обособени позиции:

1. Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите;
2. Застраховка „Злополука“ на пътниците в обществения транспорт;
3. Застраховка „Имущество“;
4. Групова рискова застраховка „Живот“;
5. Задължителна застраховка „Трудова злополука”;
6. Застраховка „Обща гражданска отговорност”

ІІІ. Образци :
    1.Техническо предложение – по обособени позиции:

1. Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите;
2. Застраховка „Злополука“ на пътниците в обществения транспорт;
3. Застраховка „Имущество“;
4. Групова рискова застраховка „Живот“;
5. Задължителна застраховка „Трудова злополука”;
6. Застраховка „Обща гражданска отговорност”.

2. Ценово предложение  – по обособени позиции:
1. Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите;
2. Застраховка „Злополука“ на пътниците в обществения транспорт;
3. Застраховка „Имущество“;
4. Групова рискова застраховка „Живот“;
5. Задължителна застраховка „Трудова злополука”;
6. Застраховка „Обща гражданска отговорност”.

3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

ІV. Проект на договор – по обособени позиции:
1. Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите;
2. Застраховка „Злополука“ на пътниците в обществения транспорт;
3. Застраховка „Имущество“;
4. Групова рискова застраховка „Живот“;
5. Задължителна застраховка „Трудова злополука”;
6. Застраховка „Обща гражданска отговорност”.
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РАЗДЕЛ І. 
ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА.
 Възлагане на обществена поръчка за предоставяне на застрахователни услуги 

за  нуждите на ''Пътнически превози''ЕООД Сливен  по реда на Глава Осма „а”  от 
Закон за обществените поръчки, чрез публична покана, по обособени позиции: 

ОП №1: Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите
ОП №2:Задължителна застраховка „Злополука”на пътниците в обществения 

транспорт;
ОП № 3:  Застраховка  „Имущество” на  активи   на  ''Пътнически  превози'' 

ЕООД Сливен ;
ОП № 4: Групова рискова застраховка „Живот”  на работници и служители 

в “Пътнически превози” ЕООД Сливен;
ОП № 5: Задължителна застраховка „Трудова злополука”на работници и 

служители в “Пътнически превози” ЕООД Сливен;
ОП № 6: Застраховка „Обща гражданска отговорност”

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ – ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
1.  Обособена позиция № 1:  Застраховка  „Гражданска  отговорност“  на 

автомобилистите:
Обществената поръчка  е  с  предмет задължителна застраховка  “Гражданска 

отговорност” на автомобилистите, за МПС на Възложителя.
Покрити  рискове –  за  неимуществени  и   имуществени  вреди  покритията 

следва да са в размер, не по-нисък от нормативно определените. 
Самоучастие не се допуска. 
Предложената стойност да е без данъка по ЗДЗП.
Превозните  средства,  за  които  ще  се  сключва  договор  за  застраховка 

„Гражданска отговорност” са следните:
Вид МПС Брой МПС

1. Леки автомобили:

− марка Шкода, модел Фелиция, обем на двигателя: 1600 куб.см;

− марка Волво, модел В 70, обем на двигателя: 2401 куб. см;

− марка Рено, модел Меган Сценик, обем на двигателя: 1870 куб.см

3

2. Автобуси над 20 до 40 места 49

3. Автобуси над 40 места 4

4. Тролейбуси 12  

5. Товарни автомобили с товароносимост до 20т:

− 1 бр. товарен автомобил, марка Ивеко, модел 29 Л 11, общо тегло 3130 кг;

− 1бр. товарен автомобил, марка Пежо, модел Партнер,общо тегло 1985 кг;

− 1 бр. товарен автомобил, марка Шкода, модел 706 РТ специален – 
повдигаща се площадка, общо тегло 12000 кг;

5
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− 1 бр. товарен автомобил, марка Пежо, модел 307, общо тегло 1679 кг ;

− 1 бр. товарен бордови, марка Ивеко, модел Еврокарго, общо тегло 11500 кг 

При сключване на договор, определеният изпълнител представя документи, 
издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 
47, ал. 1, т. 1 от ЗОП - удостоверения за съдимост на лицата, които представляват и 
управляват  дружествата;  удостоверение  за  липса  на  открити  производства  по 
несъстоятелност; удостоверения за липса на вписано  производство по ликвидация; 
удостоверения за липса на задължения към държавата и общината и декларации за 
липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

2.Обособена  позиция  №  2:  Застраховка  „Злополука“  на  пътниците  в 
обществения транспорт:

Обществената поръчка е с предмет задължителна застраховка “Злополука” на 
пътниците в средствата за обществен транспорт. Средствата за обществен транспорт, 
за  които  се  сключва  застраховката  са:  автобуси  и  тролейбуси,  собственост  на 
Възложителя – 65 бр.; Пътническа въжена линия „Сливен – Карандила“.

Покрити рискове – за имуществени и неимуществени вреди – в размер, не по 
нисък от нормативно определения.

Самоучастие не се допуска. 
Предложената стойност да е без данъка по ЗДЗП.

При сключване на договор, определеният изпълнител представя документи, 
издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 
47, ал. 1, т. 1 от ЗОП - удостоверения за съдимост на лицата, които представляват и 
управляват  дружествата;  удостоверение  за  липса  на  открити  производства  по 
несъстоятелност; удостоверения за липса на вписано  производство по ликвидация; 
удостоверения за липса на задължения към държавата и общината и декларации за 
липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

3.Обособена позиция №3: Застраховка “Имущество”
Обществената  поръчка  е  с  предмет  застраховка  “Имущество”  на  активи  с 

балансова стойност към 31.10.2014г., както следва:

Активи Балансова 
стойност
/лв./         

Сгради – собствени 493000

Сгради – чужда собственост 1 500 000 

Машини съоръжения и оборудване 5258 400  

Стопански инвентар 20 900 
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 Покрити рискове: Пожар и природни бедствия.
 Самоучастие не се допуска.
Предложената стойност да е без данъка по ЗДЗП.

При сключване на договор, определеният изпълнител представя документи, 
издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 
47, ал. 1, т. 1 от ЗОП - удостоверения за съдимост на лицата, които представляват и 
управляват  дружествата;  удостоверение  за  липса  на  открити  производства  по 
несъстоятелност; удостоверения за липса на вписано  производство по ликвидация; 
удостоверения за липса на задължения към държавата и общината и декларации за 
липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

4.Обособена позиция № 4: Групова рискова застраховка “Живот”:
Обществената  поръчка  е  за  групова  рискова  застраховка  “Живот”  на 

работници и  служители  в  “Пътнически превози”  ЕООД –  Сливен –  общ брой на 
застрахованите лица – 302 (триста и две).

Покрити рискове: 
−смърт на застрахования;
−трайна загуба на трудоспособност;
−временна загуба на трудоспособност.

Самоучастие не се допуска.
Предложената стойност да е без данъка по ЗДЗП.

При сключване на договор, определеният изпълнител представя документи, 
издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 
47, ал. 1, т. 1 от ЗОП - удостоверения за съдимост на лицата, които представляват и 
управляват  дружествата;  удостоверение  за  липса  на  открити  производства  по 
несъстоятелност; удостоверения за липса на вписано  производство по ликвидация; 
удостоверения за липса на задължения към държавата и общината и декларации за 
липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

5. Обособена позиция № 5: Задължителна застраховка “Трудова злополука”:
Обществената поръчка е за задължителна застраховка “Трудова злополука” на 

работници и  служители  в  “Пътнически превози”  ЕООД –  Сливен –  общ брой на 
застрахованите лица – 302 (триста и две).

Покрити рискове: 
- смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука;
- трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;
- временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.
Самоучастие не се допуска. 

Предложената стойност да е без данъка по ЗДЗП.

При сключване на договор, определеният изпълнител представя документи, 
издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 
47, ал. 1, т. 1 от ЗОП - удостоверения за съдимост на лицата, които представляват и 
управляват  дружествата;  удостоверение  за  липса  на  открити  производства  по 
несъстоятелност; удостоверения за липса на вписано  производство по ликвидация; 
удостоверения за липса на задължения към държавата и общината и декларации за 
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липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

6. Обособена позиция № 6: Застраховка „Обща гражданска отговорност”: 
Обществената поръчка е за застраховка “Обща гражданска отговорност” на 

дружеството към трети лица,  за вреди,  причинени от лица,  на които „Пътнически 
превози” ЕООД е възложило някаква работа, както и за вреди, причинени от вещи, 
собственост на дружеството.

Лицата,  на  които  е  възложена  някаква  работа  по  принцип  са  работници  и 
служители на дружеството, но не се изключва възлагането и на други физически и 
юридически лица. Служителите на „Пътнически превози” ЕООД – Сливен, назначени 
на  трудов  договор към  днешна  дата  са  302 (триста  и  две);  Лицата,  на  които  е 
възложено изпълнението на отделни дейности са 4 (четири);

Видовете  дейности,  осъществявани  от  „Пътнически  превози”  ЕООД  са 
обществен  превоз  на  пътници  с  автобуси  и  тролейбуси,  както  и  по  Пътническа 
въжена линия „Сливен – Карандила”;

Вещта, които най-често нанася вреди на трети лица е въздушната контактна 
мрежа на тролейбусите. Щетите породени от падането й до сега са се изразявали в 
счупени стъкла и повреди по боята на МПС. Вреди на трети лица биха могли да 
нанесат Пътническа въжена линия „Сливен – Карандила” както и всички други вещи 
притежавани от дружеството с цел осигуряване на дейността му;

Годишният  оборот  на  дружеството  за  последните  дванадесет  месеца,  преди 
приемане  на  решението  за  откриване  на  процедурата  е  около  4  060  101 лв. от 
транспорт и 122 262 лв. от Пътническа въжена линия. 

Покрити рискове –  за неимуществени и за  имуществени вреди покритията 
следва да са в размери:

- за едно събитие – 100 000лв. (сто хиляди); 
- за всички събития – 300 000лв. (триста хиляди).

Самоучастие не се допуска.

Предложената стойност да е без данъка по ЗДЗП.

При сключване на договор, определеният изпълнител представя документи, 
издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 
47, ал. 1, т. 1 от ЗОП - удостоверения за съдимост на лицата, които представляват и 
управляват  дружествата;  удостоверение  за  липса  на  открити  производства  по 
несъстоятелност; удостоверения за липса на вписано  производство по ликвидация; 
удостоверения за липса на задължения към държавата и общината и декларации за 
липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Раздел ІІ.Критерий за оценка. Показатели, относителна тежест и методиката за 
определяне на комплексната оценка на офертата – по обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1:
 Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите:

Предложенията ще бъдат оценявани по 10-то бална точкова система за всеки 
показател по отделно, като за първо място е 10т. 

Тежест на съответните показатели:
 размер на застрахователната премия – 0.85;
 схема на разсрочване на плащането на застрахователната премия – 0.15;

1.1. За показателя „размер на застрахователната премия“ – предложенията се 
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оценяват по следната формула: Пмин /Ппред*10=Оц, където: 
Пмин  е минималната предложена застрахователна премия;
Ппред е предложената от кандидата застрахователна премия;
Оц е оценката на предложението на кандидата.

1.2. За показателя „схема на разсрочване на плащането на застрахователната 
премия“  –  предложенията  се  оценяват  по  следната  формула:  БВнпред  /13*10=Оц, 
където: 
БВнпред е  предложения  от  кандидата  брой  вноски,  разпределени  равномерно  в 
застрахователния период;
Оц е оценката на предложението на кандидата, при получаване на Оц>10, същото се 
приема за равно на 10.

Комплексната  оценка  на  предложенията  се  получава,  като  сума  от 
произведенията  на  получените  точки  по  съответния  критерий  на  тежест. 
Максималната възможна комплексна оценка е 10т.

2. Обособена позиция № 2:
 Застраховка „Злополука“ на пътниците в обществения транспорт

Предложенията ще бъдат оценявани по 10-то бална точкова система за всеки 
показател по отделно, като за първо място е 10т. 

Размерът на застрахователната премия задължително следва да бъде посочен 
като процент от оборота!
Тежест на съответните показатели:
 размер на застрахователната премия – 0.85;
 схема на разсрочване на плащането на застрахователната премия – 0.15;

2.1. За показателя „размер на застрахователната премия“ – предложенията се 
оценяват по следната формула: Пмин /Ппред*10=Оц, където: 
Пмин  е минималната предложена застрахователна премия;
Ппред е предложената от кандидата застрахователна премия;
Оц е оценката на предложението на кандидата.

2.2. За показателя „схема на разсрочване на плащането на застрахователната 
премия“  –  предложенията  се  оценяват  по  следната  формула:  БВнпред  /13*10=Оц, 
където: 
БВнпред е  предложения  от  кандидата  брой  вноски,  разпределени  равномерно  в 
застрахователния период;
Оц е оценката на предложението на кандидата, при получаване на Оц>10, същото се 
приема за равно на 10.

Комплексната  оценка  на  предложенията  се  получава,  като  сума  от 
произведенията  на  получените  точки  по  съответния  критерий  на  тежест. 
Максималната възможна комплексна оценка е 10т.

3. Обособена позиция № 3: 
 Застраховка “Имущество”

Предложенията се оценяват по следните показатели:
 размер на застрахователната премия – 0.25;
 максимален срок за изплащане на обезщетение – 0.05;
 покрити рискове – 0.20;
 механизъм за оценяване на щетите – 0.10;
 схема на разсрочване на плащането на застрахователната премия – 0.05;
 други ангажименти – 0.35
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3.1. За показателя „размер на застрахователната премия“ –    предложенията се 
оценяват по следната формула: Пмин /Ппред*10=Оц, където: 
Пмин  е минималната предложена застрахователна премия;
Ппред е предложената от кандидата застрахователна премия;
Оц е оценката на предложението на кандидата.

3.2.  За  показателите  “максимален  срок  за  изплащане  на  обезщетение”, 
“покрити  рискове”,  “механизъм  за  оценяване  на  щетите”  и  “други  ангажименти”, 
предложенията  ще  бъдат  оценявани  по  10-то  балната  точкова  система  за  всеки 
критерий по отделно, като за първо място е 10 т., по формулата Оц = 11-Мканд, където:
Мканд е  мястото,  на  което  е  класиран  кандидата  по  съответния  показател,  според 
очакваната за Възложителя изгода от поетия ангажимент;
Оц е оценката на предложението на кандидата.

3.3. За показателя „схема на разсрочване на плащането на застрахователната 
премия“  –  предложенията  се  оценяват  по  следната  формула:  БВнпред  /13*10=Оц, 
където: 
БВнпред е  предложения  от  кандидата  брой  вноски,  разпределени  равномерно  в 
застрахователния период;
Оц е оценката на предложението на кандидата, при получаване на Оц>10, същото се 
приема за равно на 10.

Комплексната  оценка  на  предложенията  се  получава,  като  сума  от 
произведенията  на  получените  точки  по  съответния  критерий  на  тежест. 
Максималната възможна комплексна оценка е 10.

4. Обособена позиция № 4: 
Групова рискова застраховка “Живот” 
    Предложенията се оценяват по следните показатели:
 размер на застрахователната премия – 0.20;
 максимален срок за изплащане на обезщетение – 0.10;
 покрити рискове – 0.35;
 механизъм за оценяване на щетите – 0.05;
 схема на разсрочване на плащането на застрахователната премия – 0.05;
 други ангажименти – 0.25

4.1. За показателя „размер на застрахователната премия“ –  предложенията се 
оценяват по следната формула: Пмин /Ппред*10=Оц, където: 
Пмин  е минималната предложена застрахователна премия;
Ппред е предложената от кандидата застрахователна премия;
Оц е оценката на предложението на кандидата.

4.2.  За  показателите  “максимален  срок  за  изплащане  на  обезщетение”, 
“покрити  рискове”,  “механизъм  за  оценяване  на  щетите”  и  “други  ангажименти”, 
предложенията  ще  бъдат  оценявани  по  10-то  балната  точкова  система  за  всеки 
критерий по отделно, като за първо място е 10 т., по формулата Оц = 11-Мканд, където:
Мканд е  мястото,  на  което  е  класиран  кандидата  по  съответния  показател,  според 
очакваната за Възложителя изгода от поетия ангажимент;
Оц е оценката на предложението на кандидата.

4.3. За показателя „схема на разсрочване на плащането на застрахователната 
премия“  –  предложенията  се  оценяват  по  следната  формула:  БВнпред  /13*10=Оц, 
където: 
БВнпред е  предложения  от  кандидата  брой  вноски,  разпределени  равномерно  в 
застрахователния период;
Оц е оценката на предложението на кандидата, при получаване на Оц>10, същото се 
приема за равно на 10.
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Комплексната  оценка  на  предложенията  се  получава,  като  сума  от 
произведенията  на  получените  точки  по  съответния  критерий  на  тежест. 
Максималната възможна комплексна оценка е 10.

5. Обособена позиция № 5: 
Задължителна застраховка “Трудова злополука” 
    Предложенията се оценяват по следните показатели:
 процент на застрахователната премия – 0.60;
 схема на разсрочване на плащането на застрахователната премия – 0.20;
 други ангажименти – 0.20.

5.1. За показателя „размер на застрахователната премия“ –  предложенията се 
оценяват по следната формула: Пмин /Ппред*10=Оц, където: 
Пмин  е минималната предложена застрахователна премия;
Ппред е предложената от кандидата застрахователна премия;
Оц е оценката на предложението на кандидата.

5.2. За показателя „схема на разсрочване на плащането на застрахователната 
премия“  –  предложенията  се  оценяват  по  следната  формула:  БВнпред  /13*10=Оц, 
където: 
БВнпред е  предложения  от  кандидата  брой  вноски,  разпределени  равномерно  в 
застрахователния период;
Оц е оценката на предложението на кандидата, при получаване на Оц>10, същото се 
приема за равно на 10.

5.3. За показателя “други ангажименти”, предложенията ще бъдат оценявани 
по 10-то балната точкова система, като за първо място е 10 т., по формулата Оц = 11-
Мканд, където:
Мканд е мястото, на което е класиран кандидата, според очакваната за Възложителя 
изгода от поетия ангажимент;
Оц е оценката на предложението на кандидата.

Комплексната  оценка  на  предложенията  се  получава,  като  сума  от 
произведенията  на  получените  точки  по  съответния  критерий  на  тежест. 
Максималната възможна комплексна оценка е 10.

6. Обособена позиция № 6: 
Застраховка “Обща гражданска отговорност”
    Предложенията се оценяват по следните показатели:
 размер на застрахователната премия – 0.50;
 максимален срок за изплащане на обезщетение – 0.10;
 механизъм за оценяване на щетите – 0.05;
 схема на разсрочване на плащането на застрахователната премия – 0.10;
 други ангажименти – 0.25

6.1. За показателя „размер на застрахователната премия“ –  предложенията се 
оценяват по следната формула: Пмин /Ппред*10=Оц, където: 
Пмин  е минималната предложена застрахователна премия;
Ппред е предложената от кандидата застрахователна премия;
Оц е оценката на предложението на кандидата.

6.2.  За  показателите  “максимален  срок  за  изплащане  на  обезщетение”, 
“механизъм  за  оценяване  на  щетите”  и  “други  ангажименти”,  предложенията  ще 
бъдат оценявани по 10-то балната точкова система за всеки критерий по отделно, като 
за първо място е 10 т., по формулата Оц = 11-Мканд, където:
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Мканд е  мястото,  на  което  е  класиран  кандидата  по  съответния  показател,  според 
очакваната за Възложителя изгода от поетия ангажимент;
Оц е оценката на предложението на кандидата.

6.3. За показателя „схема на разсрочване на плащането на застрахователната 
премия“  –  предложенията  се  оценяват  по  следната  формула:  БВнпред  /13*10=Оц, 
където: 
БВнпред е  предложения  от  кандидата  брой  вноски,  разпределени  равномерно  в 
застрахователния период;
Оц е оценката на предложението на кандидата, при получаване на Оц>10, същото се 
приема за равно на 10.

Комплексната  оценка  на  предложенията  се  получава,  като  сума  от 
произведенията  на  получените  точки  по  съответния  критерий  на  тежест. 
Максималната възможна комплексна оценка е 10. 
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Раздел ІІІ. Образци
 1.Техническо предложение – по обособени позиции:
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За обособена позиция № 1:
ОБРАЗЕЦ                                                              

ДО
           “ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 

СЛИВЕН

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка  чрез публична поканаза 
ЗАСТРАХОВКА “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” на автомобилистите

от .......................................………………................................................................, 

представлявано от ……………….……………………..................................……. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Желаем  да  участваме  в  обявената  от  Вас  процедура  за  възлагане  на 

обществена  поръчка  за  застраховка  “Гражданска  отговорност”  на  собствениците, 
ползвателите, държателите и упълномощените водачи на МПС.

Заявяваме, че приемаме поставените условия, като предлагаме:

1. Покрити рискове  ........................................................................................................
2. Максимален срок за изплащане на обезщетенията…….........…...............…………
3. Механизъм за оценяване на щетите …………….......................……………………...

………………………….......................................................................................................
4. Схема на разсрочване на застрахователната премия 

………………………………...............................................................................................
5. Други ангажименти ……………………………………...........................................….

…………………………………………...............................................................................

Срокът на валидност на настоящото предложение е  60 дни от крайния срок за 
получаване на офертите.

ПОДПИС:……………….  
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2. За обособена позиция № 2: 
ОБРАЗЕЦ                                                                   

ДО
           “ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 

СЛИВЕН

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за 

ЗАСТРАХОВКА “ЗЛОПОЛУКА” НА ПЪТНИЦИТЕ В СРЕДСТВАТА ЗА 
ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

от .......................................………………................................................................, 

представлявано от ……………….……………………..................................……. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Желаем  да  участваме  в  обявената  от  Вас  процедура  за  възлагане  на 

обществена  поръчка  за  застраховка  “Злополука”  на  пътниците  в  средствата  за 
обществен транспорт.

Заявяваме, че приемаме поставените условия, като предлагаме:

1. Покрити рискове  ........................................................................................................
2. Максимален срок за изплащане на обезщетенията…….........…...............…………
3.Механизъм за оценяване на щетите …………….......................……………………...
………………………….......................................................................................................
4. Схема на разсрочване на застрахователната премия 
………………………………...............................................................................................
5. Други ангажименти ……………………………………...........................................….…

Срокът на валидност на настоящото предложение е  60 дни от крайния срок за 
получаване на офертите.

ПОДПИС:……………….  
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3.За обособена позиция № 3:
ОБРАЗЕЦ

ДО
           “ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 

СЛИВЕН
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за 

ЗАСТРАХОВКА “ИМУЩЕСТВО”
 

от .......................................………………................................................................, 

представлявано от ……………….……………………..................................……. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Желаем  да  участваме  в  обявената  от  Вас  процедура  за  възлагане  на 

обществена поръчка за застраховка “Имущество”
Заявяваме, че приемаме поставените условия, като предлагаме:

1. Покрити рискове .....................................................................................
2. Максимален срок за изплащане на обезщетенията……………………...........
3. Механизъм за оценяване на щетите …………………………………................……...

……………………...............................................................................................................
....................................................

4. Схема на разсрочване на застрахователната премия 
………………………………...............................................................................................

5. Други ангажименти ……………………………………………........................……….
……………………………...................................................................................................

Срокът на валидност на настоящото предложение е  60 дни от крайния срок за 
получаване на офертите.

ПОДПИС ..............................
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4. За обособена позиция № 4:
ОБРАЗЕЦ

ДО
           “ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 

СЛИВЕН
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за 

ГРУПОВА РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА “ЖИВОТ”

от …….................................………........................................................…………, 

представлявано от .............………..........................................................………… 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Желаем  да  участваме  в  обявената  от  Вас  процедура  за  възлагане  на 

обществена поръчка за групова рискова застраховка “Живот”
Заявяваме, че приемаме поставените условия, като предлагаме:

6. Покрити рискове  ........................................................................................................
7. Максимален срок за изплащане на обезщетенията…….........…...............…………
8. Механизъм за оценяване на щетите …………….......................……………………...

………………………….......................................................................................................
9. Схема на разсрочване на застрахователната премия 

………………………………...............................................................................................
10. Други ангажименти 

……………………………………...........................................….
…………………………………………...............................................................................

Срокът на валидност на настоящото предложение е  60 дни от крайния срок за 
получаване на офертите.

ПОДПИС ..............................
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5. За обособена позиция № 5:
ОБРАЗЕЦ

ДО
           

“ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
СЛИВЕН

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА “ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА”

от …….................................………........................................................…………, 

представлявано от .............………..........................................................………… 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Желаем  да  участваме  в  обявената  от  Вас  процедура  за  възлагане  на 

обществена поръчка за задължителна застраховка “Трудова злополука”
Заявяваме, че приемаме поставените условия, като предлагаме:

1. Покрити рискове  .....................................................................................
2. Максимален срок за изплащане на обезщетенията ....…...............…………
3. Механизъм за оценяване на щетите ….........................………………………………...
…………………………...........................................................................................................
4. Схема на разсрочване на застрахователната премия 
………………………………...................................................................................................
...................................................................................................................................................
5. Други ангажименти ……………………………...............................................………….
…………………………………………...................................................................................

Срокът на валидност на настоящото предложение е  60 дни от крайния срок за 
получаване на офертите.

ПОДПИС ..............................
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6. За обособена позиция № 6:
ОБРАЗЕЦ

ДО
           “ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 

СЛИВЕН
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за 

ЗАСТРАХОВКА “ОБЩА ГРАЖДАСКА ОТГОВОРНОСТ”

от …….................................………........................................................…………, 

представлявано от .............………..........................................................………… 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Желаем  да  участваме  в  обявената  от  Вас  процедура  за  възлагане  на 

обществена поръчка за застраховка “Обща гражданска отговорност”
Заявяваме, че приемаме поставените условия, като предлагаме:

1. Покрити рискове .....................................................................................
2. Максимален срок за изплащане на обезщетенията………...............…………
3. Механизъм за оценяване на щетите …………………………………...
…………………………...........................................................................................................
4. Схема на разсрочване на застрахователната премия 
………………………………...................................................................................................
...............................................................................................................
5. Други ангажименти ……………………………………….
…………………………………………...................................................................................

Срокът на валидност на настоящото предложение е  60 дни от крайния срок за 
получаване на офертите.

ПОДПИС ..............................
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2. Ценово предложение  – по обособени позиции:
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За обособена позиция № 1:
ОБРАЗЕЦ                                                              

ДО
           “ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 

СЛИВЕН

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка  чрез публична поканаза 
ЗАСТРАХОВКА “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” на автомобилистите

от .......................................………………................................................................, 

представлявано от ……………….……………………..................................……. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Желаем  да  участваме  в  обявената  от  Вас  процедура  за  възлагане  на 

обществена  поръчка  за  застраховка  “Гражданска  отговорност”  на  собствениците, 
ползвателите, държателите и упълномощените водачи на МПС.

Заявяваме, че приемаме поставените условия, като предлагаме:

1. Размер на застрахователната премия ..................................................................
 
2. Предложената стойност  е без 2% ДЗП.

Срокът на валидност на настоящото предложение е  60 дни от крайния срок за 
получаване на офертите.

ПОДПИС:……………….  
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3. За обособена позиция № 2: 
ОБРАЗЕЦ                                                                   

ДО
           “ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 

СЛИВЕН

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за 

ЗАСТРАХОВКА “ЗЛОПОЛУКА” НА ПЪТНИЦИТЕ В СРЕДСТВАТА ЗА 
ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

от .......................................………………................................................................, 

представлявано от ……………….……………………..................................……. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Желаем  да  участваме  в  обявената  от  Вас  процедура  за  възлагане  на 

обществена  поръчка  за  застраховка  “Злополука”  на  пътниците  в  средствата  за 
обществен транспорт.

Заявяваме, че приемаме поставените условия, като предлагаме:

1. Размер на застрахователната премия, в процент от оборота: ……..........................
 
2. Предложената стойност  е без 2% ДЗП.

Срокът на валидност на настоящото предложение е  60 дни от крайния срок за 
получаване на офертите.

ПОДПИС:……………….  
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3.За обособена позиция № 3:
ОБРАЗЕЦ

ДО
           

“ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
СЛИВЕН

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за 

ЗАСТРАХОВКА “ИМУЩЕСТВО”
 

от .......................................………………................................................................, 

представлявано от ……………….……………………..................................……. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Желаем  да  участваме  в  обявената  от  Вас  процедура  за  възлагане  на 

обществена поръчка за застраховка “Имущество”
Заявяваме, че приемаме поставените условия, като предлагаме:

1. Размер на застрахователната премия ..................................................................
 
2. Предложената стойност  е без 2% ДЗП.

Срокът на валидност на настоящото предложение е  60 дни от крайния срок за 
получаване на офертите.

ПОДПИС ..............................
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4. За обособена позиция № 4:
ОБРАЗЕЦ

ДО
           

“ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
СЛИВЕН

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за 

ГРУПОВА РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА “ЖИВОТ”

от …….................................………........................................................…………, 

представлявано от .............………..........................................................………… 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Желаем  да  участваме  в  обявената  от  Вас  процедура  за  възлагане  на 

обществена поръчка за групова рискова застраховка “Живот”
Заявяваме, че приемаме поставените условия, като предлагаме:

1. Размер на застрахователната премия ..................................................................
 
2. Предложената стойност  е без 2% ДЗП.

ПОДПИС ..............................
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7. За обособена позиция № 5:
ОБРАЗЕЦ

ДО
           

“ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
СЛИВЕН

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА “ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА”

от …….................................………........................................................…………, 

представлявано от .............………..........................................................………… 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Желаем  да  участваме  в  обявената  от  Вас  процедура  за  възлагане  на 

обществена поръчка за задължителна застраховка “Трудова злополука”
Заявяваме, че приемаме поставените условия, като предлагаме:

1. Размер на застрахователната премия ..................................................................
 
2. Предложената стойност  е без 2% ДЗП.

Срокът на валидност на настоящото предложение е  60 дни от крайния срок за 
получаване на офертите.

ПОДПИС ..............................
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8. За обособена позиция № 6:
ОБРАЗЕЦ

ДО
           

“ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
СЛИВЕН

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за 

ЗАСТРАХОВКА “ОБЩА ГРАЖДАСКА ОТГОВОРНОСТ”

от …….................................………........................................................…………, 

представлявано от .............………..........................................................………… 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Желаем  да  участваме  в  обявената  от  Вас  процедура  за  възлагане  на 

обществена поръчка за застраховка “Обща гражданска отговорност”
Заявяваме, че приемаме поставените условия, като предлагаме:

1. Размер на застрахователната премия ..................................................................
 
2. Предложената стойност  е без 2% ДЗП.

Срокът на валидност на настоящото предложение е  60 дни от крайния срок за 
получаване на офертите.

ПОДПИС ..............................
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/                                                                                                  с лична карта № 

                                , издадена на                                         от                                                                  , с 

ЕГН                              , в качеството ми на _________________________    на                              
                                                                
                (посочете длъжността)                                              (посочете фирмата на участника)

 -  участник  в  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  чрез  публична  покана с 

предмет:

                                                                                                                                                                                                
( посочете наименованието на поръчката и обособената позиция за която участника участва)

Д Е К Л А Р И Р А М: 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
7. престъпление  против  финансовата,  данъчната  или  осигурителната  система, 

включително изпирането на пари по чл. 253-260 от НК;
8. подкуп по чл. 301 – 307 от НК;
9. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;
10. престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;
11. престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК
2. Участникът, когото представлявам:
 - не е обявен в несъстоятелност;
 - не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните 

закони и подзаконови актове;
- няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 

от  ДОПК,  установени  с  влязъл  в  сила  акт  на  компетентен  орган,  освен  ако  е  допуснато 
разсрочване или отсрочване от компетентния орган, или представляват парични задължения, 
свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или данъци съгласно правните 
норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

3. Участникът, когото представлявам не е ,,свързано лице” по смисъла на чл.47, ал.5 
от ЗОП с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

4. Участникът, когото представлявам не е сключил договор с лица по чл.21 или чл.22 
от закона за предотвратяване и установяване на кофликт на интереси;

5. ……………………………………………………………………………………

(Информация  относно  публичните  регистри,  в  които  се  съдържат  посочените  
обстоятелства,  или  компетентния  орган,  който  съгласно  законодателството  на  
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предостави  
информация за тези обстоятелства служебно на възложителя).

Задължавам  се  при  промяна  на  посочените  обстоятелства  писмено  да  уведомя 
възложителя  на  обществената  поръчка  в  7-дневен  срок  от  настъпването  на  съответната 
промяна.  

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

.........................................г.   Декларатор: 
………………………..

град...................................                 /подпис и печат/
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Раздел ІV Проект на договор – по обособени позиции:
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1. За обособена позиция № 1: 
ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Днес,  .................2014г.,  в  гр.  Сливен  се  подписа  настоящият  договор  за 
възлагане  на  обществена  поръчка  за  застраховка “Гражданска  отговорност”  на 
автомобилистите,  между:

1.  “Пътнически  превози”  ЕООД  –  Сливен,  бул.  ”Ст.  Караджа”  3,  ЕИК 
202311429,  представлявано  от  управителя  инж.  Енчо  Петров  Петров,  ЕГН 
6101255865, наричано в договора “ЗАСТРАХОВАН” и 

2................................................................................................................................., 
със  седалище  и  адрес  на  управление  ......................................................................., 
представлявано от  ................................................................................ ................................. 
с ЕГН ..........................................., ЕИК ...................................., от друга страна, наричано 
в договора “ЗАСТРАХОВАТЕЛ”.

СТРАНИТЕ ПОСТИГНАХА СЪГЛАСИЕ ЗА СЛЕДНОТО:
І. ПРЕДМЕТ 
Страните по настоящия договор сключват следната застраховка:
1.  Застраховка  “Гражданска  отговорност”  на  собствениците,  ползвателите, 

държателите и упълномощените водачи на МПС
ІІ. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Застрахователят  поема  гаранция  за  изпълнение  на  договора,  в  размер 

на  ....................................лв.  Гаранцията  за  изпълнение  на  договора,  представена  от 
Изпълнителя  при  сключването  му,  се  освобождава  в  тридневен  срок  след 
изпълнението му, ако не съществуват основания за задържането и.

ІІІ. СРОК 
Договорът се сключва за срок от 01.01.2015 г. до 31.12.2015г.
Всички  спорове  между  страните  ще  се  решават  по  споразумение,  а  при 

невъзможност – от родово компетентния съд в гр. Сливен.
Неразделна  част  от  настоящия  договор  е  застрахователната  полица  с 

приложените към нея списъци.
Настоящият  договор  се  подписа  в  два  еднообразни  екземпляра,  по  един  за 

всяка от страните.

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:                                         ЗАСТРАХОВАН:   
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2. За обособена позиция № 2:
ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Днес,  .................  2014г.,  в  гр.  Сливен  се  подписа  настоящият  договор  за 
възлагане  на  обществена  поръчка  за  застраховка  “Злополука”  на  пътниците  в 
средствата за обществен транспорт,  между:

1.  “Пътнически  превози”  ЕООД  –  Сливен,  бул.  ”Ст.  Караджа”  3,  ЕИК 
202311429, представлявано от управителя инж.Енчо Петров Петров, ЕГН 6101255865, 
наричано в договора “ЗАСТРАХОВАН” и  

2.  ................................................................................................................................., 
със  седалище  и  адрес  на  управление  .........................................................., 
представлявано от  ...................................................................................................... с ЕГН 
................................, ЕИК ...................................., от друга страна, наричано в договора 
“ЗАСТРАХОВАТЕЛ”.

СТРАНИТЕ ПОСТИГНАХА СЪГЛАСИЕ ЗА СЛЕДНОТО:
І. ПРЕДМЕТ 
Страните по настоящия договор сключват следната застраховка:
1. Застраховка “Злополука” на пътниците в средствата за обществен транспорт
ІІ. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Застрахователят  поема  гаранция  за  изпълнение  на  договора,  в  размер 

на .......................................... лв. Гаранцията за изпълнение на договора, представена от 
Изпълнителя  при  сключването  му,  се  освобождава  в  тридневен  срок  след 
изпълнението му, ако не съществуват основания за задържането и.

ІІІ. СРОК 
Договорът се сключва за срок от 01.01.2015 г. до 31.12.2015г.
Всички  спорове  между  страните  ще  се  решават  по  споразумение,  а  при 

невъзможност – от родово компетентния съд в гр. Сливен.
Неразделна  част  от  настоящия  договор  е  застрахователната  полица  с 

приложените към нея списъци, предложението на застрахователя.
Настоящият  договор  се  подписа  в  два  еднообразни  екземпляра,  по  един  за 

всяка от страните.

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:                                         ЗАСТРАХОВАН:   
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3. За обособена позиция № 3:
ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Днес,  .................  2014г.,  в  гр.  Сливен  се  подписа  настоящият  договор  за 
възлагане на обществена поръчка за застраховка „ИМУЩЕСТВО”,  между:

1.  “Пътнически  превози”  ЕООД  –  Сливен,  бул.  ”Ст.  Караджа”  3,  ЕИК 
202311429,  представлявано  от  управителя  инж.  Енчо  Петров  Петров,  ЕГН 
6101255865, наричано в договора “ЗАСТРАХОВАН” и 

2................................................................................................................................., 
със  седалище  и  адрес  на  управление  ............................................................, 
представлявано  от  .............................................................................................. с  ЕГН 
................................, ЕИК ...................................., от друга страна, наричано в договора 
“ЗАСТРАХОВАТЕЛ”.

СТРАНИТЕ ПОСТИГНАХА СЪГЛАСИЕ ЗА СЛЕДНОТО:
І. ПРЕДМЕТ 
Страните по настоящия договор сключват следната застраховка:
1. Застраховка „Имущество”
ІІ. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
А.  Застрахователят  поема  следните  допълнителни  ангажименти,  съгласно 

отправеното предложение за участие в открита процедура по Закона за обществените 
поръчки:

1. ..................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................
Б.  Застрахователят  поема  гаранция  за  изпълнение  на  договора,  в  размер 

на  ..................................................  лв.  Гаранцията  за  изпълнение  на  договора, 
представена от Изпълнителя при сключването му, се освобождава в тридневен срок 
след изпълнението му, ако не съществуват основания за задържането и.

ІІІ. СРОК 
Договорът се сключва за срок от 01.01.2015г. до 31.12.2015г.
Всички  спорове  между  страните  ще  се  решават  по  споразумение,  а  при 

невъзможност – от родово компетентния съд в гр. Сливен.
Неразделна  част  от  настоящия  договор  е  застрахователната  полица, 

предложението на застрахователя.
Настоящият  договор  се  подписа  в  два  еднообразни  екземпляра,  по  един  за 

всяка от страните.

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:                                         ЗАСТРАХОВАН:
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4. За обособена позиция № 4:
ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Днес,  .................  2014г.,  в  гр.  Сливен  се  подписа  настоящият  договор  за 
възлагане на обществена поръчка за групова рискова застраховка „ЖИВОТ”,  между:

1.  “Пътнически  превози”  ЕООД  –  Сливен,  бул.  ”Ст.  Караджа”  3,  ЕИК 
202311429,  представлявано  от  управителя  инж.  Енчо  Петров  Петров,  ЕГН 
6101255865, наричано в договора “ЗАСТРАХОВАН” и 

2................................................................................................................................., 
със  седалище  и  адрес  на  управление  ..........................................................., 
представлявано  от  ....................................................................................... с  ЕГН 
..............................,  ЕИК ....................................,  от друга страна, наричано в договора 
“ЗАСТРАХОВАТЕЛ”.

СТРАНИТЕ ПОСТИГНАХА СЪГЛАСИЕ ЗА СЛЕДНОТО:
І. ПРЕДМЕТ 
Страните по настоящия договор сключват следната застраховка:
1.  Групова  рискова  застраховка  „ЖИВОТ”  на  ................................................... 

работници и служители в “Пътнически превози” ЕООД – Сливен.
ІІ. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
А.  Застрахователят  поема  следните  допълнителни  ангажименти,  съгласно 

отправеното предложение за участие в открита процедура по Закона за обществените 
поръчки:

1. ................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................ 
3. ................................................................................................................................
Б.  Застрахователят  поема  гаранция  за  изпълнение  на  договора,  в  размер 

на  ....................................лв.  Гаранцията  за  изпълнение  на  договора,  представена  от 
Изпълнителя  при  сключването  му,  се  освобождава  в  тридневен  срок  след 
изпълнението му, ако не съществуват основания за задържането и.

ІІІ. СРОК 
Договорът се сключва за срок от 01.01.2015г. до 31.12.2015г.
Всички  спорове  между  страните  ще  се  решават  по  споразумение,  а  при 

невъзможност – от родово компетентния съд в гр. Сливен.
Неразделна  част  от  настоящия  договор  е  застрахователната  полица  с 

приложените към нея списъци.
Настоящият  договор  се  подписа  в  два  еднообразни  екземпляра,  по  един  за 

всяка от страните.

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:                                         ЗАСТРАХОВАН:

30 от 33



5. За обособена позиция № 5:
ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Днес,  .................  2014г.,  в  гр.  Сливен  се  подписа  настоящият  договор  за 
възлагане  на  обществена  поръчка  за  задължителна  застраховка  „ТРУДОВА 
ЗЛОПОЛУКА”,  между:

1.  “Пътнически  превози”  ЕООД  –  Сливен,  бул.  ”Ст.  Караджа”  3,  ЕИК 
202311429,  представлявано  от  управителя  инж.  Енчо  Петров  Петров,  ЕГН 
6101255865, наричано в договора “ЗАСТРАХОВАН” и 

2................................................................................................................................., 
със  седалище  и  адрес  на  управление  ............................................................., 
представлявано  от................................................................................................ с  ЕГН 
..................................., ЕИК ...................................., от друга страна, наричано в договора 
“ЗАСТРАХОВАТЕЛ”.

СТРАНИТЕ ПОСТИГНАХА СЪГЛАСИЕ ЗА СЛЕДНОТО:
І. ПРЕДМЕТ 
Страните по настоящия договор сключват задължителна застраховка „Трудова 

злополука”.
ІІ. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
А.  Застрахователят  поема  следните  допълнителни  ангажименти,  съгласно 

отправеното предложение за участие в открита процедура по Закона за обществените 
поръчки:

1. .....................................................................................................................................
2 .....................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................
Б.  Застрахователят  поема  гаранция  за  изпълнение  на  договора,  в  размер 

на  ................................  лв.  Гаранцията  за  изпълнение  на  договора,  представена  от 
Изпълнителя  при  сключването  му,  се  освобождава  в  тридневен  срок  след 
изпълнението му, ако не съществуват основания за задържането и.

ІІІ. СРОК 
Договорът се сключва за срок от 01.01.2015г. до 31.12.2015г.
Всички  спорове  между  страните  ще  се  решават  по  споразумение,  а  при 

невъзможност – от родово компетентния съд в гр. Сливен.
Неразделна  част  от  настоящия  договор  е  застрахователната  полици, 

предложението на застрахователя.
Настоящият  договор  се  подписа  в  два  еднообразни  екземпляра,  по  един  за 

всяка от страните.

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:                                         ЗАСТРАХОВАН:

31 от 33



6. За обособена позиция № 6:
ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Днес,  .................  2014г.,  в  гр.  Сливен  се  подписа  настоящият  договор  за 
възлагане  на  обществена  поръчка  за  застраховка  „ОБЩА  ГРАЖДАНСКА 
ОТГОВОРНОСТ”,  между:

1.  “Пътнически  превози”  ЕООД  –  Сливен,  бул.  ”Ст.  Караджа”  3,  ЕИК 
202311429,  представлявано  от  управителя  инж.  Енчо  Петров  Петров,  ЕГН 
6101255865, наричано в договора “ЗАСТРАХОВАН” и 

2................................................................................................................................., 
със седалище и адрес на управление ......................................................, представлявано 
от  ............................................................................................. с  ЕГН  ........................., 
ЕИК  ....................................,  от  друга  страна,  наричано  в  договора 
“ЗАСТРАХОВАТЕЛ”.

СТРАНИТЕ ПОСТИГНАХА СЪГЛАСИЕ ЗА СЛЕДНОТО:
І. ПРЕДМЕТ 
Страните  по  настоящия  договор  сключват  Застраховка  „Обща  гражданска 

отговорност”.
ІІ. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
А.  Застрахователят  поема  следните  допълнителни  ангажименти,  съгласно 

отправеното предложение за участие в открита процедура по Закона за обществените 
поръчки:

1. .....................................................................................................................................
.

2. .....................................................................................................................................
.

3. .....................................................................................................................................
.

Б.  Застрахователят  поема  гаранция  за  изпълнение  на  договора,  в  размер 
на ...................................... лв. Гаранцията за изпълнение на договора, представена от 
Изпълнителя  при  сключването  му,  се  освобождава  в  тридневен  срок  след 
изпълнението му, ако не съществуват основания за задържането и.

ІІІ. СРОК 
Договорът се сключва за срок от 01.01.2015г. до 31.12.2015г.
Всички  спорове  между  страните  ще  се  решават  по  споразумение,  а  при 

невъзможност – от родово компетентния съд в гр. Сливен.
Неразделна  част  от  настоящия  договор  е  застрахователната  полица, 

предложението на застрахователя.
Настоящият  договор  се  подписа  в  два  еднообразни  екземпляра,  по  един  за 

всяка от страните.

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:                                         ЗАСТРАХОВАН:
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	Вид МПС
	Брой МПС
	           “ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
	Сливен
	ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
	за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка  чрез публична поканаза 
	ЗАСТРАХОВКА “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” на автомобилистите
	           “ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 

	ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
	за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за 
	ЗАСТРАХОВКА “ЗЛОПОЛУКА” НА ПЪТНИЦИТЕ В СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ
	           “ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
	Сливен


	ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
	за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за 
	ЗАСТРАХОВКА “ИМУЩЕСТВО”
	 
		Желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка за застраховка “Имущество”
	           “ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
	Сливен



	ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
	за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за 
	Групова рискова застраховка “Живот”
		Желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка за групова рискова застраховка “Живот”
	           	“ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
	Сливен


	ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
	за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за 
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНА застраховка “ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА”
		Желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка за задължителна застраховка “Трудова злополука”
	           “ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
	Сливен


	ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
	за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за 
	застраховка “ОБЩА ГРАЖДАСКА ОТГОВОРНОСТ”
		Желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка за застраховка “Обща гражданска отговорност”
	           “ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
	Сливен


	ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
	за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка  чрез публична поканаза 
	ЗАСТРАХОВКА “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” на автомобилистите
	           “ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 

	ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
	за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за 
	ЗАСТРАХОВКА “ЗЛОПОЛУКА” НА ПЪТНИЦИТЕ В СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ
	           	“ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
	Сливен


	ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
	за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за 
	ЗАСТРАХОВКА “ИМУЩЕСТВО”
	 
		Желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка за застраховка “Имущество”
	           	“ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
	Сливен



	ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
	за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за 
	Групова рискова застраховка “Живот”
		Желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка за групова рискова застраховка “Живот”
	           	“ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
	Сливен


	ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
	за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за 
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНА застраховка “ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА”
		Желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка за задължителна застраховка “Трудова злополука”
	           	“ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
	Сливен


	ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
	за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за 
	застраховка “ОБЩА ГРАЖДАСКА ОТГОВОРНОСТ”
		Желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка за застраховка “Обща гражданска отговорност”
	Д О Г О В О Р
	ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
		Днес, .................2014г., в гр. Сливен се подписа настоящият договор за възлагане на обществена поръчка за застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите,  между:
	Д О Г О В О Р
	ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
		Днес, ................. 2014г., в гр. Сливен се подписа настоящият договор за възлагане на обществена поръчка за застраховка “Злополука” на пътниците в средствата за обществен транспорт,  между:
	Д О Г О В О Р
	ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
		Днес, ................. 2014г., в гр. Сливен се подписа настоящият договор за възлагане на обществена поръчка за застраховка „иМУЩЕСТВО”,  между:
	Д О Г О В О Р
	ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
		Днес, ................. 2014г., в гр. Сливен се подписа настоящият договор за възлагане на обществена поръчка за групова рискова застраховка „Живот”,  между:
	Д О Г О В О Р
	ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
		Днес, ................. 2014г., в гр. Сливен се подписа настоящият договор за възлагане на обществена поръчка за задължителна застраховка „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА”,  между:
	Д О Г О В О Р
	ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
		Днес, ................. 2014г., в гр. Сливен се подписа настоящият договор за възлагане на обществена поръчка за застраховка „Обща гражданска отговорност”,  между:




