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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 

ЗА  
УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: 

 
"Застраховане на движимо и недвижимо имущество на ТП ДГС Генерал Тошево- 
Сключване на застраховка „Недвижимо имущество“  за  административни сгради на 
възложителя и застраховане на движимото имущество в тях  за една година " 

 
При осъществяване предмета на поръчката изпълнителят следва да спазва  

Българските държавни стандарти /БДС/ или одобрени еквивалентни европейски такива, както и 
законодателството в областта на застраховането.  

Процедурата е насочена към избор на застрахователна компания, имаща право да 
осъществява услугата – застраховане,  съгласно  Кодекса за застраховането и лицензирана за 
този вид дейност. 

Услугата включва предоставянето за нуждите на Възложителя  на следните 
застраховки: 
               1. Сключване на застраховка „Недвижимо имущество“  за  административни 
сгради на възложителя и застраховане на движимото имущество в тях  , собственост на ТП 
ДГС "Генерал Тошево". 

 
ІІ. Правно основание за възлагане на услугата: 
Услугата се възлага по реда на Глава осем „а” от Закона за обществените поръчки, във 

връзка със Заповед №288/02.12.2014г. на Директора на СИДП Шумен. 
ІІІ. Обект на услугата: 

            3.1. Сключване на застраховка „Недвижимо имущество“  за  административни сгради 
на възложителя и застраховане на движимото имущество в тях  за една година собственост 
на ТП ДГС Генерал Тошево с  прогнозна стойност 700 /седемстотин  лева / : 
            Застрахователна сума възлиза общо на: Обща застрахователна сума 418048.35 
(четиристотин и осемнадесет хиляди четиридесет и осем лева и тридесет и пет ст ) лева. Без 
прилагане на самоучастие и подзастраховане. 

 
 Вид имущество Застрахователна 

сума 
предназначение 

1 2 3 5 

1 Административна сграда- приземен и първи етаж-
гр.Генерал Тошево 

209180.48 стоп.дейност 

2 Административна сграда- с.Крушари 58187.48 стоп.дейност 
3 Гараж с.Крушари 11238.52 стоп.дейност 



4 Склад 1 с.Крушари 10212.52 стоп.дейност 
5 Склад 2 с.Крушари 10849.04 стоп.дейност 
6 Горскостопанска сграда- навес, с.Крушари 48032.08 стоп.дейност 
7 Гаражна клетка 1 Генерал Тошево 4579.16 стоп.дейност 
8 Гаражна клетка 2 Генерал Тошево 4579.16 стоп.дейност 
9 Гаражна клетка 3 Генерал Тошево 4579.16 стоп.дейност 

10 Горски кантон Генерал Тошево 24210.38 стоп.дейност 
11 Компютри, аудио, видео и офис техника ; Машини, 

съоражения, оборудване; Стопански инвентар 
32400.37 стоп.дейност 

 ОБЩА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА 418048.35  
Покрит риск: Пожар, включително последиците от гасенето на пожара, експлозия или 

имплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от 
тях; Буря, ураган, вихрушка, смерч, проливен дъжд, наводнение, градушка, замръзване, 
земетресение, падащи дървета и клони, вследствие природни бедствия; Тежест от естествено 
натрупване на сняг или лед; Свличане или срутване на земни пластове; Измокряне в резултат на 
авария на водопроводна, канализационна, отоплителна, климатична  и паропроводна 
инсталации и включените към тях уреди;; Късо съединение; Удар от ППС или 
животно,непринадлежащо на Застрахования или на лица, работещи при него, със 
застрахованото имущество; Злоумишлени действия на трети лица; Счупване на стъкло; Пожар 
от злоумишлени действия на трети лица. 
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