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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

Номер на обявата: [СИ-29-29-8842/05.11.2019 г.] 

Възложител: [Военна академия „Г. С. Раковски“] 

Поделение (когато е приложимо): [54400] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [00063] 

Адрес: [София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Давид Василев] 

Телефон: [02 9226682] 

E-mail: [vassilev.d@mail.bg]

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[Х] Услуги 

Предмет на поръчката: [„Годишно застраховане на моторните превозни средства на Военна 

академия „Г. С. Раковски” със застраховки „Пълно каско”, „Частично каско“, „Гражданска 

отговорност” и „Злополука на местата в МПС”] 

Място на извършване: [Военна академия „Г. С. Раковски“, София, бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ № 82] 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [22 000,00] 

Определената от възложителя прогнозна стойност представлява максимална цена за изпълнение. 

Участник, които предложи цена, надвишаваща определената от възложителя прогнозна стойност, 

ще бъде отстранен от участие. 

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не 

Номер на обособената позиция: [] 

Наименование: [] 
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Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [] 

 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или 

чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго 

образувание, което съгласно законодателството на държавата, в която е установено и което отговаря 

на условията, посочени в ЗОП и обявените изисквания на възложителя в указанията. 

1.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 

офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

1.3. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

1.4. Свързани лица по смисъла на параграф 2, т. 44 и т. 45 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници във възлагането. 

1.5. Всеки участник в процедурата по възлагане на обществената поръчка има право да 

представи само една оферта. 

1.6. Във възлагането могат да участват и обединения, които не са юридически лица. 

1.7. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо 

лице, се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е 

видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка 

с конкретната обществена поръчка: 

• правата и задълженията на участниците в обединението; 

• разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

• дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

1.8. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която 

обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. 

1.9. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, възложителят поставя 

следните изисквания: 

• да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на 

настоящата обществена поръчка; 

• да е налице солидарна отговорност на участниците в обединението при изпълнение на 

поръчката. 

1.10. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на 

офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 

информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, 

както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В 

случай, че обединението не е регистрирано, при възлагане изпълнението на дейностите предмет на 

настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след 

като бъде уведомен за извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагане на 

настоящата обществена поръчка. 

Възложителят отстранява от участие във възлагането участник, който е обединение от физически 

и/или юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по чл. 54, ал. 

1, т. 1-7 от ЗОП от ЗОП, като констатирането, на което и да е от условията ще доведе до отстраняване 

на участника с изключения на изрично посочените случаи в ЗОП. 

1.11. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

1.12. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида 

и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от 

процедурата. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на 

договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

1.13. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната 

връзка между тях. 
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1.14.  Посочените от участника трети лица следва да отговарят на изискванията на поставените 

от възложителя критерии за подбор, за доказването, на които участникът се позовава на техния 

капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване по чл.54 ал.1 т.1-7 от ЗОП. 

1.15. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, 

че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица 

задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването 

на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. 

Възложителят изисква участникът да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря 

на някое от горните условия. 

Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и 

третото лице. 

 

2. Изисквания относно лично състояние на участниците 

По отношение на участника не трябва да са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 т. 1-7 от ЗОП 

като констатирането на което и да е от условията ще доведе до отстраняване на участника с 

изключения на изрично посочените случаи в ЗОП. 

2.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

кандидат или участник, когато: 

2.1.1.  е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 

192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от 

Наказателния кодекс; 

2.1.2.  е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 2.1.1, в друга 

държава членка или трета страна;  

2.1.3.  има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 

2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към 

общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила 

акт на компетентен орган; 

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

2.1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение 

на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 

– 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 

или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството 

на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

2.2.  Основанията по т. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника 

или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в 

който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 

правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се 

отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано 

юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. 

Когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или 

управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 2.1.1, 2.1.2, 

2.1.7 се отнасят и за това физическо лице. 

2.3 .Не се отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за 

когото са налице обстоятелствата по т. 2.1.3, когато: 

2.3.2.  Размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто 

от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 

50 000 лева. 

2.4. Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице 

основанията по чл. 54, ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата, и когато кандидат или 
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участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на 

обединението е налице някое от основанията за отстраняване. 

2.5. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

2.5.1.  пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по т.2.1.1., 

и т.2.1.2., освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието; 

2.5.2. три години от датата на: 

- влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или участникът е отстранен 

за наличие на обстоятелства по т. 2.1.5, буква „а“; 

- влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на обстоятелства 

по т. 2. 1. 6. освен ако в акта е посочен друг срок; 

Забележка: Стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ 

от ЗОП се включват в списък, който има информативен характер.  

2.6.  Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката 

или ще използва ресурсите на трети лица, посочените изисквания се прилагат и по отношение на 

подизпълнителите и на третите лица. 

2.7. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице – деклариране на обстоятелства по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, се представя за всяко 

физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не могат да участват пряко и/или 

косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и 

контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което 

участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са 

налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). 

ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира наличието или отсъствието на 

посоченото обстоятелството, чрез представяне декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, 

т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС – Образец № 6. 

2.8. На основание чл. 69 от Закона за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната 

една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в 

провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на 

средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз 

на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от 

длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред 

институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. 

Забраната по предходното изречение за участие в процедури за обществени поръчки или в 

процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз 

или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, 

в което лицето по предходното изречение е станало съдружник, притежава дялове или е управител 

или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност. 

ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира наличието или отсъствието на 

посоченото обстоятелството, предвидено в чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество чрез представяне декларация по чл. 69 от 

ЗПКОНПИ – Образец № 7. 

Участникът следва да предостави (декларира) информация относно наличието или липсата на 

обстоятелства по чл.327б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България (ЗОВСРБ). 

Съгласно чл. 327б, ал. 1 от ЗОВСРБ, военнослужещ или цивилен служител, изпълняващ действия 

по управление, разпореждане или контрол в Министерството на отбраната, в структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната или в Българската армия, който в последната година от 

изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвал в провеждането на 

процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от 

фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на 

българската държава, няма право в продължение на три години от освобождаването му от военна 
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служба или от прекратяване на служебното му правоотношение да участва или да представлява 

физическо или юридическо лице в такива процедури пред структурите, в които е служил. Съгласно 

чл.327б, ал. 2 от ЗОВСРБ, забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в 

процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз 

или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, 

в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган 

на управление или контрол след освобождаването му от военна служба или от прекратяване на 

служебното му правоотношение. 

ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира наличието или отсъствието на 

посоченото обстоятелството, предвидено в чл.327б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) чрез представяне декларация по чл.327б, ал. 1 

и ал. 2 от ЗОВСРБ – Образец № 8. 

 

2.9. Лица по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП: 

2.9.1. Лицата са: 

- Лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни 

и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, 

или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва 

юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно 

регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 

правосубектността му; 

- Когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или 

управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 2.1.1., 

2.1.2. и 2.1.7. се отнасят и за това физическо лице. 

2.9.2. Лицата по т. 2.9.1 са, както следва: 

1.) при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

2.) при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския 

закон; 

3.) при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при 

еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

4.) при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския 

закон; 

5.) при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския закон; 

6.) при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

7.) при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има 

аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 

8.) при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите; 

9.) при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона за юридическите лица 

с нестопанска цел; 

10.) при фондациите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 

11.) в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; 

12.) за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата 

или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 

В случаите по т. 2.9.2., подт. 11 и 12, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията 

се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 

България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител 

по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП. 

 

Други основания за отстраняване 

На основание чл. 107 от ЗОП. Освен на основанията по чл. 54 възложителят отстранява от 

процедурата: 

1. кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 

друго условие, посочено в указанията за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес 

или в покана за участие в преговори, или в документацията; 

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

- предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 



6 

- правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, 

приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално 

и трудово право; 

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е 

приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5; 

4. кандидати или участници, които са свързани лица; 

5. кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на 

условията за представяне, включително за форма, начин и срок. 

Участникът декларира липсата на основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП за отстраняване от участие в 

обществената поръчка чрез попълване на декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – Образец № 2.  

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т.3-6 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

Декларации за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП се представя и за всеки член на 

обединението, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, съответно, когато участникът е 

обединение или е декларирал, че ще използва подизпълнители или капацитет на трети лица. 

3. Критерий за подбор 

3.1. Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на 

участниците. 

3.2. Изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. 

Участникът следва да притежава валиден Лиценз/Разрешение за извършване на дейност по 

застраховане, с обхват, съответстващ на предмета на обществената поръчка, издаден по условията 

на чл. 28 и чл. 29 от Кодекса на застраховането или еквивалентен документ за извършване на 

дейност по застраховане, съгласно законодателството на страната, в която участникът е установен. 

3.3. Изисквания за технически и професионални способности 

Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални способности. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГАТА 

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1.1. Не се прилагат самоучастия в обезщетенията. 

1.2. При излизане от употреба на МПС през срока на действие на застраховката, Застрахованият 

уведомява писмено Застрахователя за марката, модела, регистрационния номер и номера на шасито 

на МПС. Ако за излязлото от употреба МПС не са предявени претенции и не са изплатени 

обезщетения, Застрахователят връща частта от премията за неизтеклия период до края на срока на 

този договор.  

1.3. Застрахователните премии за новозастраховани автомобили за всички видове застраховки 

се определят при условия не по-малко благоприятни за Възложителя, като се изчисляват 

пропорционално на броя на дните, оставащи до края на договора. 

1.4. Автомобилите по всички видове застраховки се индивидуализират с номерата на шаси 

(рама) без регистрационен номер. 

1.5. За отделните автомобили не се издават отделни застрахователни полици, а отделни 

сертификати (удостоверения), показващи наличието на застрахователен договор и срока на същия, 

страните по договора, видовете застраховки, за които е застрахован автомобила и др. 

1.6. За валидността на застраховката да не се изисква извършване на предварителен оглед и 

заснемане на автомобилите и/или монтирането, и/или наличие на аларми и/или други технически 

средства. 

1.7. Застрахователният договор да се сключи без поименен списък на водачите на МПС на 

Възложителя. 

1.8. Застраховката да е валидна при или по повод използването на МПС на ВА „Г. С. Раковски“ 

за изпълнение на всички задачи свързани с учебния процес, бойната подготовка и осигуряването на 

ежедневна войскова дейност. 

1.9. Застраховката да покрива разходи за репатриране на увреденото моторно превозно средство 

вследствие на застрахователно събитие на територията на Република България до ВА „Г. С. 

Раковски“ му или до най-близкия сервиз, по избор на служител на Военна академия „Г. С. 

Раковски”. 

1.10. Застраховката да включва възможност за ползване на пътна помощ на територията на 

Република България, без ограничения на разстоянието за транспортиране и броя на случаите, при 

които може да се ползва безплатна пътна помощ. 
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1.11. Застрахователят да не предявява изисквания за наличие на алармени системи на 

автомобилите. 

1.12. Специфични изисквания - застрахователите трябва да притежават разрешение от 

съответния компетентен орган за извършване на дейност по предмет на застраховката. 

 

2. ПОКРИТИ РИСКОВЕ 

2.1. Застраховка „Пълно каско” с покриване на щети причинени от следните рискове: 

 Пожар и/или експлозия, възникнал/и по време на престой на МПС и неработещ двигател, в 

резултат на техническа неизправност и/или случайно събитие; 

 Природни бедствия – буря, ураган, градушка, наводнение, проливен дъжд, гръм и мълния, 

удар на МПС от предмети, отнесени от буря или ураган, действие на морски вълни, свличане или 

срутване на земни пластове, натрупване или свличане на сняг или лед; 

 Пожар и/или експлозия, възникнал/и по време на движение на МПС или при включване и 

работа на двигател, по време на престой; 

 Авария, произлязла от сблъскване на МПС по между им или с други подвижни и 

неподвижни предмети, от удар с хора и животни, от препятствия по пътното платно като земни, 

скални маси и други, нарушена цялост на пътното покритие, падащи дървета и клони, падащи 

предмети от сгради и летателни тела; 

 Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в механично, химично или друго 

въздействие върху застрахованото МПС; 

 Пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС от друго пътно превозно средство, 

човек, животно или предмет, докато застрахованото МПС е било паркирано; 

 Кражба на цяло МПС; 

 Грабеж на цяло МПС; 

 Противозаконно отнемане на МПС с намерение за ползване; 

 Щети на открито и върнато на собственика противозаконно отнето МПС; 

 Кражба чрез взлом на фабрично монтирано мултимедийно оборудване, вкл. аудио, видео 

и/или навигационно оборудване. 

2.2. Застраховка „Частично каско“ – с покриване на щети причинени от следните рискове: 

 Пожар и/или експлозия, възникнал/и по време на престой на МПС и неработещ двигател, в 

резултат на техническа неизправност и/или случайно събитие; 

 Природни бедствия – буря, ураган, градушка, наводнение, проливен дъжд, гръм и мълния, 

удар на МПС от предмети, отнесени от буря или ураган, действие на морски вълни, свличане или 

срутване на земни пластове, натрупване или свличане на сняг или лед; 

 Пожар и/или експлозия, възникнал/и по време на движение на МПС или при включване и 

работа на двигател, по време на престой; 

 Авария, произлязла от сблъскване на МПС по между им или с други подвижни и 

неподвижни предмети, от удар с хора и животни, от препятствия по пътното платно като земни, 

скални маси и други, нарушена цялост на пътното покритие, падащи дървета и клони, падащи 

предмети от сгради и летателни тела; 

 Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в механично, химично или друго 

въздействие върху застрахованото МПС; 

 Пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС от друго пътно превозно средство, 

човек, животно или предмет, докато застрахованото МПС е било паркирано. 

2.3.Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите по чл. 461, т.1 от Кодекса за 

застраховането (обн. ДВ, бр. 102/2015 г., в сила от 01.01.2016 г.), при следните условия – да 

осигурява застрахователното покритие на имуществени и не имуществени вреди, причинени на 

трети лица, в т.ч. пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата от МПС 

на ВА „Г. С. Раковски“. 

2.4. „Злополука на местата в МПС”, включително мястото на водача при следните условия 

– да покрива вреди на застрахования водач и пътниците в МПС за следните рискове: 

1. смърт вследствие на злополука; 

2. трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука; 

3. временна загуба на трудоспособност вследствие на злополука; 

4. медицински разноски вследствие на злополука. 
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Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с   

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 

[Х] Най-ниска цена  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [18.11.2019 г.]         Час: (чч:мм) [17:00] 

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [18.03.2020 г.]          Час: (чч:мм) [17:00] 

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [20.11.2019 г.]         Час: (чч:мм) [08:30] 

Място на отваряне на офертите: [Брифинг зала на ВА „Г. С. Раковски“] 

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При 

извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. 

Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 

европейските фондове и програми:  [] Да [Х] Не 

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

Друга информация (когато е приложимо): 

1. Възложителят сключва договор с избрания изпълнител на обществената поръчка.

2. Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, определен за изпълнител, който

преди подписването му възложителят изисква да предостави актуални документи, удостоверяващи 

липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените 

критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 

такива. Настоящата точка е неприложима, ако в нормативен документ е посочено, че на възложителя 

служебно му се предоставя настоящата информация. 
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2.1 .Документ за внесена/учредена гаранция обезпечаваща изпълнението на договора в посочения 

от възложителя в настоящите указания за участие, размер и при обявените условия (оригинал); 

2.2 .Свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП; 

2.3 .Удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на 

възложителя и на участника за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП; 

2.4 .Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция на труда” за 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП; 

2.5 .Регистрация по БУЛСТАТ, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице; 

Забележка: Възложителят няма да изисква представянето на гореописаните документи от 

участника определен за изпълнител, в случай, че има служебен достъп до тези документи. 

2.6.Копие от валиден Лиценз/Разрешение за извършване на дейност по застраховане, с обхват, 

съответстващ на предмета на обществената поръчка, издаден по условията на чл. 28 и чл. 29 от 

Кодекса на застраховането или еквивалентен документ за извършване на дейност по застраховане, 

съгласно законодателството на страната, в която участникът е установен. 

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответните 

документи, издадени от компетентен орган съгласно законодателството на държавата, където е 

установен. В случаите, в които в съответната държава не се издават документи за посочените 

обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение за 

съответната държава. 

3. В случай, че е заявено ползване на подизпълнители, изпълнението на договора за обществена

поръчка не започва преди да бъде представен сключен договор за подизпълнение. 

4. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му

за изпълнение на договора за обществена поръчка. 

5. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят

уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, 

посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената 

информация в хода на изпълнението на поръчката.  

 Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за обществена

поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно 

следните условия: 

 за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;

 новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният

подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, 

коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

6. Договор се сключва в съответствие с предложения проект на договор, допълнен с

предложенията в офертата на участника, определен за изпълнител. 

Гаранция обезпечаваща изпълнението на договора 

7. Определеният за изпълнител участник, преди сключване на договора, представя гаранция

обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 3% (три процента) от стойността на договора, 

без ДДС. 

Гаранцията се представя в една от следните форми, по избор на участника: 

 банкова гаранция в полза на ВА „Г. С. Раковски“;

 парична сума, вносима по сметка ВА „Г. С. Раковски“

IBAN: BG31BNBG96613300152401 

BIC: BNBGBGSD 

Българска народна банка 

Град/клон/офис: София 

Титуляр на сметката: Военна академия „Г. С. Раковски” 

 застрахователна полица за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие от

застрахователя на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да е посочен като трето 

ползващо лице по тази застраховка. 

Когато като гаранция обезпечаваща изпълнението на договора се представя банкова гаранция, 

изпълнителят предава на възложителя оригинален екземпляр на банковата гаранция, издадена в 

полза на възложителя, която трябва да отговаря на следните изисквания: 
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 да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с

възложителя, да съдържа задължение на банката – гарант да извърши плащане при първо писмено 

искане от възложителя в случай, че е налице неизпълнение на задължение на изпълнителя или друго 

основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този договор; 

 да бъде със срок на валидност - срокът на действие на договора плюс 30 (тридесет) календарни

дни след прекратяването на договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата 

гаранция се удължава или се издава нова. 

Банковите разходи по откриването и поддържането на банковата гаранция, както и по 

усвояването на средства от страна на възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка 

на изпълнителя и не засягат размера на гаранцията, от която възложителят би се удовлетворил. 

В случай, че банката, издала гаранцията, е обявена е несъстоятелност, изпадне в 

неплатежоспособност/свръх задлъжнялост, отнеме й се лиценза, или откаже да заплати предявената 

от възложителя сума в 3-дневен срок, възложителят има право да поиска, а изпълнителят се 

задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната 

заместваща гаранция от друга банкова институция. 

При гаранция обезпечаваща изпълнението на договора под формата на застраховка 

1. Застрахователната полица да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на

отговорността на изпълнителя, както и всеки издаден към нея добавък/анекс, да е в оригинал с 

подпис и печат на застрахователя и указани данни на застрахователя, застрахованият (в 

качеството и на застраховащ, тъй като заплаща застрахователната премия) и бенефициента. 

Допуска се да бъде издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на 

оригинали. 

Военна академия „Г. С. Раковски“ е бенефициент по застрахователната полица. 

2. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла на чл.12 от Кодекса

за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.). 

3. Всички разходи за избор на застраховател, сключване на застраховката и заплащане на

застрахователната премия са за сметка на застрахования (изпълнител по договора).  

4. Застрахователната премия да е платена от застрахования еднократно в пълен размер.

5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на изпълнителя по

договора, застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на бенефициента 

посочената в издаденото от последния искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в 

рамките на застрахователната сума в застрахователната полица.  

Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно искане за 

плащане от бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителят 

(застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло задълженията си 

по договора за доставка, независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за 

плащане от бенефициента е единственият документ, въз основа на който застрахователят ще 

изплаща обезщетението. 

Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и лихви и др. 

уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на бенефициента към изпълнителя. 

6. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на договора, може да се

редуцира размерът на застрахователната сума, посочен в застрахователната полица. 

Редуцирането може да се извърши в застрахователната полица само след писмено подписано и 

подпечатано уведомление от ВА „Г. С. Раковски“ към застрахователя. 

7. При удължаване срока на гаранцията, изпълнителят по договора е длъжен да представи

добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно записано, че с 

добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на застрахователното покритие и всички 

останали условия по застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова 

застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната 

застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват. 

8. Самоучастие на застрахования по застрахователната полица не се допуска.

9. Всички права и задължения на застрахователя, застрахования и бенефициента да бъдат

изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи.  

10. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието, то да се
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