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чл. 4, т. 1 във връзка с чл. 5,
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„ МЕГ А СЕКЮРИТИ ГРУП "ЕООД 
rр.София,1784, ул.,,Маrваурска школа"№ 11, сrрада"Хайтек парк Изот", офис 217 

тел. 02/975 8110, факс 02/ 975 8110, e-mail: msg2005@abv.bg; www. msg-bg.com 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в процедура за обществена поръчка с пряко договаряне по Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) с предмет За участието ни в процедура за _обществена 

поръчка с пряко договаряне по Закона за обществените поръчки {ЗОП) с предмет: 
„Осиrуряване на невъоръжена физическ~ мобилна охрана и коJ-Прол на 

пропускателния режим в имот-публична държавна собственост в управление на 

Военна академия ,.Г. С. Раков·ски" - обекти на адрес бул. ,~Евлоги и Христо 
Георrиеви" № 82, гр. София. 

от: пМЕГ А СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД, 

с БУ .hст А Т/ЕИК: 13 1350590, 
представлявано от: Алексей Георгиев Алексов, 

в качеството на управител, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, община ,.Столична"\ район 
,,Младост·', ул . ,,Маrнаурска школа"' No1.l, сграда „Хайтек Парк Изот•', ет.2, офис 217. 
телефон: 02/975 81 1 О, факс: 02/975 81 1 О, 

електронна поща (e-mail): msg2005@abv.bg 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛ-МАЙОР, 
След като се запознахме с документацията за участие в прякото договаряне за 

възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет, декларираме, че: 

1. На основание чл. 39, ал. 3, т.1, б. ,,г•' от Правилника за прилагане на 
Закона за обществените поръчки, декларираме, че срокът на валидност на 

настоящата оферта е 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за 
подаване на офертите. 

2. Декларираме, че разполагаме с необходимите технически средства: 
комуникационни и помощни средства и/или други предложени от участника 

технически средства и съоръжения, като обезпечението с всички предложени средства 

и съоръжени.я е включено в общата стойност на поръчката и същите не се заплащат от 

възложителя. Разполагаме с 4 (четири} лек автомобил з~ територията на София-град, 
на която са разположени обектите за охрана. 

3. Ще изпълняваме поръчката съгласно изискванията на Възложителя, 
посочени в документацията на процедурата за обществена поръчка с предмет За 

участието ни в процедура за обществена поръчка с пряко договаряне по Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ,.Осиrуряване на невъоръжена физическа. 

моби.riна охрана и контрол на пропускателния режим в имот-публична държавна 
собственост в управление на Военна академия ,.Г. С. Раковски" - обекти на адрес бул . 
,,Евлоги и Христо Георrиеви"' № 82, гр. София. 
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4. Запознати сме с обектите и с всички условия, които биха ·повлияли 
върху техническото предложение за изпълнение на поръчката и върху формирането 
на цената на подадената от мен оферта. 

5. Неразделна част от нашето предложение са: 
5.1. Концепция за организацията на охраната „Концепция; 
5.2. План за извършване на невъоръжена физическа, мобилна охрана и 

контрол на пропускателния режим в имот-публична . държавна · собственост в 
управление на Военна академия „Г. С. Раковски'' - обекти на адрес бул. ,.Евлоги и 
Христо Георгиеви·' № 82, гр. София. 

5.3. План с разработени варианти за действие на охранителите при 
различни екстремални и кризисни ситуации. 

6. Декларираме, че посочените в Техническото предложение видове 

дейности ще бъдат изпълнени в пълен обем и съдържание в съответствие с 
изискванията 'И условията на Възложителя, определени в Техническата специфнкация. 

7. Декларираме, . че за изпълнение на поръчката ще осигурим 
необходимото оборудване и охранители, съгласно описанието на обекта на поръчката 
и изискванията на Възложителя. 

8. Броят на патрулни МПС за реагиране по СОТ, видеонаблюдение и 
проверка на получени сигнали от охранителите е: 2 (два) броя 

9. Декларираме срок за реагиране на сигнал по СОТ, видеонаблюдение 
за проверка на получени сигнали от охранителите . - физическа охрана и п 

възникване на кризисна ситуация - незабавно от охранителите и от патрулния 

автомобил на територията на обекта и до 5 (пет) минути от патрулните МПС от 
постьпване на сигнала в дежурния оперативния ни център. 

1 О. Декларираме, че поемаме 100 (сто)¾ отговорност за покриване 
на щети в охраняваните обекти, допуснати в резултат на виновно поведение на 

служители на охраната, неправомерни действия на трети лица - кражби с взлом на 

охраняваното имущество, изнасяне на материални ценности не по установения ред от 

обектите и други. 

11. Срокът за възстановяване (покриване) на нанесените щети . е 10 
(десет) календарни дни. 

12. На основание чл. 39, ал. 3, т.1, б. ,,в" от Правилника за прилагане на 
Закона за обществените поръчки, декларираме, че сме съгласни с клаузите на проекта 
на договор за обществена поръчка, приложен в Документацията за настоящата 

обществена поръчка. 

13. На основание чл. 39, ал. 3, т.1; б. ,,д"' от Правилника за прилагане на 
Закона за обществените поръчки, декларираме, че при изготвяне на офертата са 
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда. 

закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в 

пълно съответствие с гореописаната оферта. 

Към настоящото предложение за изпълнение на поръчката прилагам: 

1. Протокол за. оглед - оригинал. (Образец № 7) 
2. Декларация за запознаване с особеностите на обектите за охрана -

оригинал. (Образец № 8) 
3. Концепция за осъществяване на невъоръжена физическа, мобилна 

·охрана и контролно пропускателен режим в имот -- публична държавна собственост, 
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комплекс „Червено знаме", недвижим имот - ниско тяло от 3 {трети) до 9 (девети) 
етаж на сграда №6; 

4. План за осъществяване на невъоръжена физическ~ мобилна охрана и 
контролно пропускателен режим в имот - публична държавна собственост, в 

управление на Военна академия ,,Г.С.Раковски'' - обекти на адрес бул. ,~Евлоги и 

Христо Георгиеви"' №82; 

5. Схема за организация на охраната на обект Военна академия - бул. 

„Евлоги и Христо Георгиеви"' №82 

6. Месечен график на дежураствата; 

7. Проект на Правилник за пропускателния режим; 

8. План за тактика на действие на охраната при възникване на кризисни 

ситуации лри охраната обект Военна академия „Г.С.Раковски" 
9. План за оперативно вза_имодействие с МВР при осъществяване 

охраната на обект Военна академия „Г.С.Раковски; 
1 О. План за оперативно взаимрдействие с Регионална служба ~,Военна , 

полиция"' София охраната на обект Военна академия „Г.С.Раковски; 
11. План за оперативно взаимодействие с ръководството на Военна 

академия и определеното лице отговарящо за охраната и реда за оперативна връзка 
при осъществяване охраната на обект Военна академия ,,Г .С.Раковски; 

12. Система за инструктаж и обучение на охранителния състав 

осъществяващ охраната на обект Военна академия ,,Г.С.Раковски; 
13. Система за ръководство, контрол и помощ; 

Дата 03.01.2020 г. 



,, ·МЕГ А СЕКЮРИТИ ГРУП "EOOJ! 
rр.София,1784, ул.,,Магнаурска школа"№ 11, сграда"Хайтек парк Изот", офис 217 

тел. 02/975 8110, факс 02/ 975 8110, e-mail: msg2005@abv.bg; www. msg-bg.com 
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· ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от 

„МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП"ЕООД 

06разец№5 

гр. София 1784, ул. ,,Магнаурска wкола" №11, сграда на „Хайтек Парк 
Изот'' ,ет .!2, офис 217 

Участник в процедура за обществена поръчка с пряко договаряне по 
Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: ,,За участието ни в 
процедура за обществена поръчка с пряко договаряне по Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ,,Осигуряване на невъоръжена 
физи':,lеска, мобилна охрана и контрол на пропускателния режим в имот
публична държавна собственост в управление на Военна академия „Г. С. 
Раковски" - обекти на адрес бул. ,,Евлоги и Христо Георгиеви" No 82, гр. София. 

· Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена 
поръчка с горепосочения предмет, след като се запознахме с документацията 

за участие, декларираме, че сме съгласни да изпълним нейния предмет, като 
отправяме следното ценово предложение: 

Единична 
Обща цена Обща 

месечна 
Забел 

Пост Режим цена за 1 месечна за срока на 

цена(без · доrовора ежка 
охранител 

ДДС) (безДДС) 
(без ДДС) 

1 907,22 68 659,92 

953,61 (хиляда (шестдесет 
деветстотин и осем 

(деветстотин 
и седем и хиляди : дневен 07 ,00 петдесет и Nо1-КПП 0,22) лева шестстотин 

"Запад" до 19,00 ч. три и 0,61) 
беэДQС петдесет и 

лева без 
девет и 0,92) 

ДQС 1 лева без 
- ---·· ···--

1 
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1 841,10 66 279,60 

920,55 (хиляда (шестдесет 

дневен от (деветстотин осемстртин и шест 

2. -· 07,00 до 19,00 четиридес~т : . хиляди 
№2-КПП „Юr' и двадесет~ . .. .. ' 

ч. 0,55) .оев~ и един и . д~еста ·· ' . 

беэДДС о, 10) : лева· седемдесе.т 

безДЦС и девет и 

1 0,60) лева 



3. 

4. 

~1(( 
бездD.С 

... 

4 916,80 177 004,80 
983,36 (четири (сто 

№ 3- център 
ОТ 07.00 ДО (деветстотин хиляди седемдесет 

19.00 и от осемдесет и деветстотин и седем 
за мони·торинг 19.00 ДО 07.00 три~ 0,36) и хиляди и 

и контрол ч. лева без шестнадесет четири и 

. ДQС и 0,80) лева 0,80) лева 
безДЦС безДQС 

Такса за Такса за 
месец срока на 

248,00 договора 
за (двеста 

24 часово използване четиридесет 
8 928,00 

автомобил от и осем) лева 
(осем 

разположение 
о хранителя безДQС 

хиляди 

напост№ 3 деветстотин 

двадесет и 

осем) лева 
безДQС 

Средна месечна цена за един охранител: 962,79 (деветстотин 
шестдесет и два и 0,79) лв. ·без ДДС; - ~ 

Месечна такса за СОТ - µijcтo двадесет и пет) лв. бе~ ДЦС; 

Обща месечна цена за охраната на обектите - 9 038,12 (девет 
хиляди тридесет и осем и О, 12) лв. без ДДС. .,./ ' . · .-._... 

Обща цена за срока на договора - 325 372,32 (триста двадесет ·и пет 
хиляди триста седемдесет и два и 0,32) лв. без ДЦС. 

Предложената· цена включва вс~,,чки разходи за изпълнение предмета 

на поръчката съгласно изискванията на документацията за участие, в т. ч.: 

а) разходи за заплати и осигуровки; 
б) разходи за материали, специализирани средства и оборудване; 
в) разходи за обучение, квалификация и преквалификация; 
г) разходи за извършване на годишни профилактични прегледи на 

служителите; 

д) застраховки; 
е) печалба; 
ж) други (разходи за осъществяване на технически и физически контрол 

на дейноспа, разходи за сключване на застраховка „Професионална 
отговорност" , съгласно проекта на договор). 

04.01.2020 . 
гр. София Упр 

~ксей Алексов/ 
РИТИ ГРУП" ЕООД 
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ЗК „ЛЕВ ИНС" АД 

ЕИК : 121130788 
Лиценз № 98/ Об.01.2000г. 

ЗАСТРАХОВАТЕЛ НА ПОЛИЦА 

№ 00088221/15002010000141/ 21.02.2020 г. 
ЗК „ЛЕВ ИНС" АД, съгласно 

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА „ГАРАНЦИИ ПО ДОГОВОР", клауза 2.1.2 „Гаранция за добро изпълнение" и 
чл.111, ал.5, т.З от Закона за обществените поръчки, 

и срещу заплащане на договорената премия приема да застрахова: 

ЗАСТРАХОВАН/ 

ЗАСТРАХОВАЩ: 

(Изпълнител по договора за 

обществена поръчка) 

БЕНЕФИЦИЕНТ ПО 

ПОЛИЦАТА: 

(Възложител по договора за 

обществена поръчка) 

ОБЕКТ НА 

ЗАСТРАХОВАТЕЛ НА 

ЗАЩИТА: 

ЗАСТРАХОВАТЕЛ НО 

ПОКРИТИЕ: 

Наименование: ,,Mera Секюрити Груп" ЕООД 

ЕИК : 131350590 
Седалище и адрес на управление : гр . София, ул. ,, Магнаурска школа " № 11, Сграда 
„Хайтек Парк Изот", офис 217 
Телефон и адрес на електронната поща : 

Представляващ: Алексей Георгиев Алексов 

Наименование: ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" 
ЕИК: 129003305 
Седалище и адрес на управление : гр. София, бул. ,,Евлоги и Христо Георгиеви" № 82 
Телефон и адрес на електронната поща: 

Представляващ: Началник на Военна Акадения "Г. С. Раковски" - Генерал-майор 

доктор Груди Ангелов 

С настоящата застраховка Застрахователят обезпечава изпълнението на 

Застрахования по Договор, сключен по силата Решение № 6-1/03.02.2020 г. на 

Възложителя за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

„Осигуряване на невьорьжена физическа, мобилна охрана и контрол на 

пропускателния режим в имот-публична държавна собственост в управление 

на Военна академия „Г. С. Раковски" - обекти на адрес бул. ,,Евлоги и Христо 
Георгиеви" № 82, гр. София" . 

Настоящият застрахователен договор се сключва по предложение на Застрахования 

и предвид Решение № 6-1/03.02.2020 г. на Възложителя за определяне на 

изпълнител, като срещу платена застрахователна премия и при договорените ред, 

условия и срокове, Застрахователят приема да обезщети Бенефициента за 

претърпени финансови загуби до размера на гаранционния ангажимент, 

вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на задължения на 

Застрахования по Договора, сключен по силата на Решение № 6-1/03.02.2020 г. на 

Възложителя. 

ЗК „Лев Инс" АД, ЕИК 121130788 в качеството на Застраховател се задължава в 

случай на неизпълнение или неточно изпълнение на задължения на Застрахования 

спрямо Бенефициента, съгласно изискванията на Раздел VII , чл . 19 (1) от Договора, 
сключен по силата на Решение № 6-1/03.02.2020 г. на Възложителя, да плати на 

Бенефициента вместо Застрахования всяка сума, която не надвишава общо 

застрахователната сума. 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА 9 761.17 (словом: Девет хиляди седемстотин шестдесет и един и 0.17) лева за всяка 
СУМА: една претенция и за всички претенции през срока на застраховката. 

(Гаранционен ангажимент) Лимитът на отговорност е определен на основание Раздел VII, чл. 19 (1) от 

Договора, сключен по силата на Решение № 6-1/03.02.2020 г.на Възложителя и 

представлява 3% от цялата сума по него без ДДС. 

ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ: Съгласно Общите условия на застраховка „Гаранции по договор". 

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ: Република България 

СРОК НА 3 /три/ години 
3ACТPAXnRKATA ~ 



ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН 

ПЕРИОД: 

САМОУЧАСТИЕ: 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА 

ПРЕМИЯ: 

СПЕЦИАЛНИ 

ДОГОВОРЕНОСТИ: 

УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ 

СЪБИТИЕ: 

ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ЗАСТРАХОВАТЕЛ НО 

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ: 

ДЕКЛАРАЦИИ НА 

ЗАСТРАХОВАНИЯ: 

Начало : 00:00 часа на 12.07.2020 г. 
Край : 24:00 часа на 11.07.2023 г. 

Не се прилага 

Застрахователна премия : 1 040.54 (словом: Хилада и четиредесет и 0.54) лева 
Данък в размер на 2%: 20.81 (словом : Двадесет и 0.81) лева 
Общо дължима застрахователна премия с включен данък: 1 061.35 (словом: Хиляда 
и шестдесет и един и 0.35) лева 

Начин на плащане : Еднократно при сключване на застраховката 

1 . Всички изменения и допълнения между страните по сключената застрахователна 

полица се отразяват в Добавъци, които са неразделна част от полицата. 

2.Застрахователната полица е в сила след заплащане на дължимата 

застрахователна премия по нея в пълен размер. 

3.Застрахованият се задължава да представи копие от подписания с Бенефициента 

договор до пет дни след подписването му. 

4.При настъпване на застрахователно събитие, заедно с претенцията за плащане 

Бенефициентът представя на Застрахователя декларация, в която се уточняват 

задълженията по Договора, които не са спазени от Застрахования, както и точния 

размер и начина на определяне на действителната стойност на понесените загуби. 

5 . Крайният срок за предявяване на претенция пред Застрахователя е датата на 

изтичане на валидността на полицата . 

6 .След изплащане на застрахователно обезщетение на Бенефициента от страна на 

Застрахователя, Застрахованият се задължава да възстанови изцяло изплатената 

сума на Застрахователя в петнадесет дневен срок от получаване на писмена покана 

от страна на Застрахователя . 

Застрахованият следва да уведоми Застрахователя за получено от страна на 

Бенефициента искане за плащане на част и на цялата сума по гаранционния 

ангажимент в срок до три работни дни от узнаването за това. 

Бенефициентът следва да подаде писмено уведомление на следния адрес на 

Застрахователя : ЗК „Лев Инс" АД, гр.София, бул. ,, Цар Борис 111" 136В, тел.: 

02/9150892 и 080015333. 

Дължимото застрахователно обезщетение се изплаща съгласно договорените ред, 

условия и срокове, посочени в настоящата застрахователна полица и Общите 

условия на застраховка „Гаранции по договор". 

Получих и се запознах с Общите условия на застраховка „Гаранции по договор" и ги 

приемам . 

Уведомен съм за естеството и вида на възнаграждението във връзка със 

застрахователния договор . 

ЗК „Лев Инс" АД не предоставя съвет относно разпространяваните от него 

застрахователни продукти. 

ПОЛИЦАТА Е ИЗДАДЕНА Три еднакви екземпляра - по един за всяка от страните . 

В: 

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ: 

МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ/ 

АГЕНЦИЯ НА ЗК „ЛЕВ 

ИНС" АД: 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН 

ПОСРЕДНИК /ИМЕ, КОД, 

АДРЕС И ТЕЛЕФОН/: 

21.02.2020 г. 

гр. София, Софийски Корпоративен Център, бул . Цар Борис 111 136 В 

ЗБ „Сопет" ЕООД, 00088221 
гр . София 

С подписването на застрахователната полица, Застрахованият/ Застраховащият декларира : 

Запознат съм, приемам и съм получил Общите условия на застраховка „Гаранции по договор". 

Информиран съм, че ЗК „Лев Инс" (Дружеството) обработва предоставените от мен лични , 

последващите производства, както и за тивно установените права и зад и I И_}веетн и е, ч е ЗК „Лев Инс" АД 
обработва и съхранява предоставените мена , ЕГН , адрес, телефон и д - 01:в-е"тствие на Политиката за защита на 
личните данни на Дружеството . Запозна)< . щита на личните данни, наличн с~а Др е твото и публикувана на 

сайта му на адрес : www.lev-ins.com. 1 
\ 't' I 

.... -,.__ -.. - - - . - . -



4.1.6. Атомни и ядрени експлозии/ аварии, 

въздействие на радиоактивни продукти и 

замърсявания от такива, йонизираща радиация, 

нарушаване на изискванията за ядрена безопасност; 

4.1.7. Химически замърсявания вследствие на 

производствени или други аварии ; 

4.1.8. Земетресение, вулканично изригване, свличане 

и срутване на земни маси ; 

4.1.9. Всякакви събития, представляващи 

непреодолима сила, в този смисъл всички събития 

настъпили при извънредни обстоятелства, които са 

извън контрола на Застрахования и Бенефициента и 

не позволяват изпълнението на договора; 

4.1.10. Умишлени действия , груба небрежност от 

страна на Бенефициента; 

4.1.11. Финансови загуби и задължения на 

Застрахования, възникнали преди сключване на 

застрахователната полица; 

4.1.12. Събития, покрити по други видове 

застраховки; 

4.1.13. Лихви, неустойки и пропуснати ползи. 

5. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ 

5.1. Застрахователната премия се определя като 

процент от застрахователната сума по полицата и 

точният и размер се записва в нея. 

5.2 . Застрахователната премия се заплаща 

еднократно в пълен размер при сключване на 

застрахователния договор . 

6. СКЛЮЧВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР 

6.1. Застрахователната полица се издава въз основа 
на попълнено предложение - въпросник и след 

представяне на всички документи, имащи отношение 

към оценката на риска . 

6.2. Промени по застрахователния договор се правят 
чрез издаване на анекс/ добавък и след писменото 

съгласие на страните. 

6.3. Застрахователната полица може да се прекрати в 
следните случаи : 

6.3.1. В посочените случаи в закона; 
6.3.2. По взаимно съгласие на страните, изразено 

писмено; 

6.3.3. От всяка от страните с 30-дневно предизвестие, 

но само при изрично писмено съгласие от страна на 

Бенефициента. 

6.4. Застрахователната полица се издава в три 

еднакви екземпляра, като един от тях се връчва на 

Бенефициента. 

7. СРОК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ 

7.1. Срокът на застрахователния договор се определя 
по договореност между Застрахования и 

Застрахователя . 

7.2. Застрахователната полица влиза в сила от 00:00 
часа на деня, посочен в нея за начало на договора, 

при условие, че Застрахователят е получил 

дължимата застрахователна премия . 

8. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ 

8.1. При сключване на застраховката Застрахованият 
е длъжен: 

8.1.1. Да попълни коректно и изчерпално всички 

данни в предложението - въпросник, като отговаря за 

верността на посочената информация и да 

предостави поисканите от Застрахователя документи, 

имащи отношение към оценката на риска; 

8.1.2. Да плати при издаване на застрахователната 
полица в пълен размер договорената застрахователна 

премия; 

8.1.3. Да предостави обезпечение в полза на 

Застрахователя, в случаите когато Застрахователят 

постави изискване за такова. 

8.2. По време на действие на застрахователния 

доrовор Застрахованият е длъжен: 

8.2 .1. Да представи на Застрахователя копие от 

подписания с Бенефициента договор до пет дни след 

подписването му; 

8.2 .2. Да не извършва каквито и да е промени в 

договора с Бенефициента, без изричното писмено 

съгласие на Застрахователя; 

8.2.3. Да уведомява писмено Застрахователя за всяка 
промяна в декларираната в предложението -
въпросник и всяка друга подадена информация при 

сключване на застраховката в срок до три работни 

дни от промяната ; 

8.2.4. Да уведомява незабавно Застрахователя за 

всяко обстоятелство и всеки проблем, възникнал в 

отношенията с Бенефициента, относно изпълнение на 

задълженията по договора, които биха могли да 

доведат до плащане/ претенция за обезщетение, 

съгласно условията по полицата; 

8.2.5. При предсрочно прекратяване на 

застрахователния договор да върне на Застрахователя 

оригинала на застрахователната полица; 

8.2.6. Да допуска упълномощен представител на 

Застрахователя до цялата документация и самия 

обект, за чието изпълнение е сключен договорът с 

Бенефициента, като при забелязани несъответствия с 

условията , при които е издадена застрахователната 

полица, Застрахователят има право да поиска и 

Застрахованият се задължава да ги отстрани; 

8.2.7. Да спазва нормативите, правилата и 

изискванията на всички държавни органи по 

осъществяване на дейността, както и всички 

технически и технологични условия, предписания, 

норми и стандарти , имащи отношение при 

осъществяване на дейността му. 

8.3. При настъпване на застрахователно събитие 

Застрахованият е длъжен: 

8.3.1. Да уведоми писмено Застрахователя в срок от 
три работни дни след като събитието му е станало 

известно; 

8.3 .2. Да представи на Застрахователя при поискване 
от негова страна всички счетоводни и други 

документи, както и цялата налична информация, 

имаща отношение към причините и последиците от 

застрахователното събитие; 



ОБЩИ УСЛОВИЯ 

ЗАСТРАХОВКА „ГАРАНЦИИ ПО ДОГОВОР" 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

► ГАРАНЦИЯ: Настоящата застраховка на 
гаранция представлява поет от Застрахования 

и Застрахователя ангажимент за изплащане 

на обезщетение в полза на Бенефициента до 

размера на договорената застрахователна 

сума в случай, че Застрахования не изпълни 

или изпълни неточно (съобразно 

количеството, качеството или договорения 

срок) задълженията си. 

► ЗАСТРАХОВАН: Юридическо лице, което 

сключва застрахователната полица и е 

отговорно за изпълнението на задълженията 

си по Договора, сключен с Бенефициента, с 

който му се възлага изпълнението на 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Застрахователна компания „ЛЕВ ИНС" АД, 

наричана по - нататък Застраховател, осигурява на 

юридически лица, наричани навсякъде по - долу 

Бенефициенти, защита срещу понесени финансови 

загуби, вследствие неизпълнение на договорни 

задължения от страна на Застрахования (Изпълнител), 

произтичащи от конкретни договорни отношения 

между тях . 

1.2. Застраховката е валидна на територията на 

РБългария, като при специално договаряне и след 

заплащане на допълнителна премия, действието и 

може да бъде разширено и за други държави. 

2. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА 

2.1. Обект на застрахователно покритие по смисъла 
на тези Общи условия е рискът от неизпълнение на 

задълженията на Застрахования (Изпълнителя) в 

резултат от договорни отношения с Бенефициента 

(Възложителя), чрез една от следните клаузи: 

конкретен проект или извършването на 2.1.1. Гаранция за авансово плащане; 
определени дейности . 2.1.2 . Гаранция за добро изпълнение; 

► БЕНЕФИЦИЕНТ: Юридическо лице, в чиято 

полза се издава застрахователната полица . 

Бенефициентът е и в качеството на 

Възложител на определен проект и/ или 

дейности, уговорени в Договора със 

Застрахования (Изпълнител). 

► 

► 

► 

► 

► 

ДОГОВОР: Всяко писмено споразумение 

между Застрахования и Бенефициента за 

извършването на дейности, предоставяне на 

услуги или доставки на стоки, наричано 

навсякъде по - нататък Договора . 

ДОГОВОРНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ: Всяко 

задължение и изискване, разписано в 

сключения между Застрахования и 

Бенефициента договор . 

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА: 

Рискът от неизпълнение на задължения на 

Застрахования, произтичащи от договорните 

отношения с Бенефициента, което 

неизпълнение води до понасяне на 

финансови загуби за Бенефициента . 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА: Сумата на 

гаранционния ангажимент и сумата, до която 

Застрахователят е отговорен пред 

Бенефициента във връзка с неизпълнение на 

задължения от страна на Застрахования . 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ: Възникване на 

задължение за плащане в полза на 

Бенефициента, вследствие неизпълнение на 

договорни задължения на Застрахования . 

2.1.3. Гаранция за участие в търгове, конкурси, 

обществени поръчки; 

2.1.4. Гаранция за поддръжка и гаранционно 

обслужване; 

2.1.5. Други гаранции. 

3. ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 

3.1 . Срещу заплащане на застрахователна премия ЗК 
„ЛЕВ ИНС" АД покрива риска от настъпване на 

застрахователно събитие, съгласно предвиденото в 

тези Общи условия и в допълнителните 

договорености със Застрахования и Бенефициента. 

Настоящите Общи условия, застрахователната полица 

и всички допълнителни споразумения към тях, 

предложението - въпросник, всички приложени 

документи и декларации представляват единен 

застрахователен договор и се четат заедно . 

4. ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ 

4.1. Отговорността на Застрахователя не се ангажира 
при и/ или когато : 

4.1.1. Договорът между Застрахования и 

Бенефициента е сключен в нарушение на закон или 

друг нормативен акт; 

4.1.2. Застрахованият и Бенефициентът са извършили 
каквито и да е промени по сключения помежду им 

договор, без изричното писмено съгласие на 

Застрахователя: 

4.1.3. Опит за измама или инсцениране на 

застрахователно събитие от страна на Застрахования 

и/ или Бенефициента; 

4.1.4. Война, стачка, бунт, локаут, терористични 

действия, масови безредици, гражданска война, 

военен преврат, военно положение, военни учения и 

всякакви дейности с военен характер; 

4.1.5. Конфискация, реквизиция, национализация или 
други подобни мерки; 



8.3.3. Да изпълнява всички указания на 

Застрахователя във връзка със застрахователното 

събитие; 

8.3.4. Да допуска упълномощен представител на 

Застрахователя до цялата документация и самия 

обект във връзка с извършване на проверка от страна 

на Застрахователя на обстоятествата по настъпилото 

застрахователно събитие; 

8.3.5. В случай, че в момента на претенцията за 

плащане Застрахованият е във временна 

неплатежоспособност, той трябва да направи всичко 

възможно, за да осигури и запази всички ликвидни 

парични средства , придобити в следващ период в 

сметки и/ или в брой, за да плати задължението си 

към Бенефициента и/ или Застрахователя, като 

изключение представляват само приоритетни 

задължения, когато такива са определени със закон . 

9. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 

9.1. Застрахователят е длъжен: 
9.1.1. Да предоставя на Застрахования информация за 
условията на застраховка „Гаранции по договор"; 

9.1.2. При настъпване на застрахователно събитие и 
след събиране на всички документи, които го 

доказват по безспорен начин по основание и размер, 

да изплати застрахователно обезщетение в 15-дневен 

срок; 

9.1.3 . Да спазва конфиденциалност относно 

предоставената му информация във връзка с 

осигуряване на застрахователна защита за 

Застрахования и дейността му. 

10. НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ 
10.1. Застрахователно събитие настъпва при 

възникване на задължение за Застрахования за 

заплащане на сумата по гаранционния ангажимент 

или част от нея в полза на Бенефициента . 

10.2. Застрахованият е длъжен в срок от 3 /три/ 

работни дни от датата на получаване на писмено 

искане за плащане от страна на Бенефициента да 

представи на Застрахователя писмено уведомление 

за това, копие от искането на Бенефициента и всички 

свързани документи . 

10.3. След като е уведомен за застрахователното 

събитие, Застрахователят може да предприеме 

действия за ограничаване размера на загубите, а 

Бенефициентът е длъжен да му съдейства. 

10.4. Бенефициентът не може да откаже достъп на 
Застрахователя до всички счетоводни документи, 

доказателства и всяка друга информация относно 

претенцията и се задължава да сътрудничи на 

Застрахователя за изясняване на причините, довели 

до щетата. 

11. ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО 

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 

11.1. При предявяване на претенция за изплащане на 
застрахователно обезщетение Бенефициентът подава 

до Застрахователя писмено уведомление, 

декларация, че гарантираната сума е изискуема, 

точния размер на претърпените загуби и всички 

документи, които доказват основанието и размера на 

претендираното обезщетение . 

11.2. Размерът на обезщетението не може да 

надвишава стойността на щетата, нанесена на 

Бенефициента поради неизпълнение задълженията 

на Застрахования, както и не може да надвишава 

посочената в полицата застрахователна сума. 

11.3. Заедно с претенцията за изплащане на 

обезщетение Бенефициентът предоставя на 

Застрахователя декларация, в която се уточняват 

задълженията по договора, които не са изпълнени 

или са непълно и/ или некачествено изпълнени, както 

и кратко описание на отговорността на Застрахования 

и определянето на действителната стойност на 

понесената щета . 

11.4. Крайният срок за предявяване на претенция за 
изплащане на обезщетение пред Застрахователя е 

датата на изтичане на валидността на издадената 

застрахователна полица . 

12. ВСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ В ПРАВАТА НА 
БЕНЕФИЦИЕНТА 

12.1. С частично или пълно плащане на сумата по 
гаранцията вместо Застрахования, Застрахователят 

встъпва в правата на Бенефициента, като кредитор , 

срещу Застрахования и се суброгира срещу 

Застрахования, като причинител на вредата. 

12.2. При суброгация Застрахователят има право да се 
удовлетвори от всяко предоставено по договора 

обезпечение от Застрахования или трето лице . 

12.3. Застрахованият е длъжен да възстанови на 

Застрахователя платената сума по гаранцията в срок 

до 15 /петнадесет/ работни дни от датата на 

получаване на писмено искане за това от страна на 

Застрахователя . 

13. ПОДСЪДНОСТ, ДАВНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ 
13.1. Правата по полицата се погасяват с изтичане на 
тригодишен давностен срок . 

13.2. Възниканалите спорове между страните се 

решават по споразумение, а когато това е 

невъзможно по съдебен ред, съгласно 

законодателството на Република България . 

13.3. Застрахованият, Бенефициентът и 

Застрахователят са длъжни да спазват 

конфиденциалност по отношение на информацията 

станала им известна във връзка с осигуряване на 

застрахователното покритие. 

Настоящи Общи условия са с Решение на 

Предал: 
(име на npect:n1f/d1:l)Q);tJ\.~ 
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