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РЕШЕНИЕ 

 

№ РД-07-10 

гр. Трявна, 01.04.2021 година 

 

На основание чл. 29, ал.З от Правилника за прилагане на Закона за публичните 

предприятия и във връзка с Приложение №1 от Правилника, 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

I. Откривам конкурс за избор на застраховател за застраховане на имущество, 

собственост на ДСБПЛРББ „Царица Йоанна“ ЕООД . 

II. Предмет на търга е имуществото описано в Конкурсните условия, неразделна 

част от тази заповед. 

III. Застрахователната стойност на имуществото е подробно описана в 

Конкурсните условия и е с прогнозна ст-ст в размер на   1367141,89 лева, без включен 

ДДС. Участникът в конкурса не може да надвишава прогнозната стойност определена 

от Възложителя.  

IV. Изисквания за Покрити рискове за застраховане на ИМУЩЕСТВО: 

1.1 Покрити рискове за застраховане на ИМУЩЕСТВО: 

1.1.1. Основно покритие: пожар, включително последиците от гасенето на 

пожара; мълния; експлозия; сблъскване или падане на летателно тяло, негови части 

или товар; буря; ураган; градушка; падане на дървета и клони в резултат природни 

бедствия; проливен дъжд; наводнение, вследствие на природни бедствия; увреждане 

от тежест при естествено натрупване на сняг и лед; свличане и срутване на земни 

пластове; земетресение; измръзване; измокряне в резултат на авария на 

водопроводни, паропроводни, канализационни и отоплителни инсталации и 

включените към тях уреди, както и в резултат на авария на пожарогасителни 

инсталации; увреждане в резултат на авария на товаро-разтоварни машини; 

вандализъм (злоумишлени действия на трети лица), в това число злоумишлена 

експлозия и злоумишлен палеж; счупване на стъкла и витрини, рекламни надписи и 

табели; всеки друг не наименуван риск, освен изрично изключените, проявлението на 

който причинява преки материални вреди на застрахованите имущества, или на части 

от тях. 

1.1.2 Допълнително покритие: 

- Късо съединение/токов удар- подлимит 500 000 лв. 
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- Кражба чрез взлом и грабеж на пари от каса - лимит 10 000 лв. единичен и 

агрегатен лимит УП. Оглед на обекта може да се извършва, всеки работен ден от 9,00 

часа до 15,30 часа, с краен срок до 15.30 часа за последния работен ден, предхождащ 

датата за провеждане на търга, 'включително. Огледът се извършва с превоз на 

кандидата, след представяне от него на платежен документ за закупена документация 

за участие и в присъствието на представител на болницата. Разходите за извършване 

на огледа са за сметка на кандидата. 

V. Офертите, ведно с необходимите документи за участие в конкурса, се 

приемат в деловодството на ДСБПЛРББ „Царица Йоанна“ ЕООД, адрес: гр. Трявна 

ул.“Бреза“ №49, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в срок до: 

15.04. 2021 г. 15:30 ч. 

VI. Конкурсът да се проведе на 16.04.2021 година от 10.00 часа в ДСБПЛРББ 

„Царица Йоанна“ ЕООД, адрес: гр. Трявна ул.“Бреза“ №49. 

VII. Конкурсът може да се проведе и когато е подадено само едно заявление за 

участие. При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването па 

конкурса или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на 

който лечебното заведение определя провеждането на нов конкурс. 

Когато за конкурса няма подадено заявление за участие, както и когато никой 

от подалите заявление кандидати не бъде допуснат до участие, конкурсът се обявява 

за непроведен. 

VIII. Конкурсната комисия класира по ред участниците съобразно степента на 

удовлетворяване на конкурсните условия и предлага на предприятието да определи 

участника, спечелил конкурса. По преценка лечебното заведение може да изиска от 

участниците да представят допълнения и/или изменения на предложенията им 

съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори с кандидатите, 

класирани до трето място. Класацията и изборът в този случай се извършват въз 

основа на допълнените и/или изменените предложения. 

Резултатите от проведения конкурс се отразяват в протокол, който се подписва 

от всички членове на комисията. 

IX. До участие в конкурса се допуска: Кандидат или участник в процедура за 

обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, както и техни обединения, както и всяко друго образование, което 

има право да предоставя застрахователни услуги, в която то е установено и което 

отговаря на условията, посочени в настоящия конкурс. 

Всеки участник може да представи само една оферта. Не се допуска 

представянето на варианти. 

Офертата и заявлението за участие се изготвят на български език. 

X.  За провеждане на търга определям комисия в състав: 

Председател: Авд. Николай Миланов; 

Членове: 1. Йордан Димитров Димитров – Главен счетоводител 

   2. Паолина Братванова Илиева – гл. м.с. 

   3. Петя Енчева Дамянова - домакин 



XI. С настоящата заповед утвърждавам конкурсната документация за 

провеждане на конкурса, включително и образец на договор за застраховка. 

XI. В 3-дневеи срок от датата на провеждане на търга, председателят на 

комисията - назначена за провеждането му, да ми представи протокол, отразяващ 

работата, ведно с цялата документация, събрана в хода на провеждане на търга. 

XII. Договорът за застраховка се сключва в срок до 5 дни от датата, на която са 

оповестени резултатите от конкурса. 

XIII. Условията на настоящата процедура да се разгласят чрез обявление на 

интернет страниците на болницата и на Агенцията за публичните предприятия и 

контрол най-малко 14 дни преди датата на търга 

XIV. Препис-извлечение от настоящото решение да се обяви на видно място в 

административната сграда на ДСБПЛРББ „Царица Йоанна“ ЕООД, адрес: гр. Трявна 

ул.“Бреза“ №49, в 3-днсвси срок от издаването му. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Иван Илиев Илиев – 

Организатор стопански дейности. 

 

Д-р: Георги Илиев 
Управител на . ДСБПЛРББ „Царица Йоанна“ ЕООД 


