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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

       За изпълнение на  обществена поръчка за услуга, открита чрез публична покана по 

реда на Гл. Осма „а” от ЗОП с предмет: Застраховане на новосъздадени горски 

култури срещу рискове , посочени в Приложение №2 към Договор между ТП ДГС 

Генерал Тошево и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция за срок от 12 месеца, 

както следва: „Застраховка на 24,300 декара новосъздадени горски култури, 

дървесен вид „планински ясен” и „сребролистна липа“ , по Договор № 

08/223/00243/16.04.2013г. за отпускане на финансова помощ  по мярка 223 

„Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на 

селските райони 2007–2013г” 

 

       ВЪЗЛОЖИТЕЛ- ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО  

ТП НА СИДП ДП ШУМЕН 

 

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ: 

1. Новосъздадена горска култура върху обща площ от  12.687  дка, както следва: 

1.1. Ръчно засадени през м. април 2014г. - 7879 броя семенищни фиданки  на площ 

от 12.687 дка декара в отдел/подотдел 1339 „1” по ЛУП от 2005 година , 

представляващ част от имот № 000079 от горска територия – държавна собственост, 

находящ се в землището на с.Къпиново , община Генерал Тошево; 

1.2. Схема на залесяване: 621 бр. фиданки в декар 

1.3. Дървесен вид: планински ясен 

1.4. Данни за отдела: 

Обща площ на подотдела: 12.687 дка 
Вид на площта: едногодишна култура 

 

2. Новосъздадена горска култура върху обща площ от 11.613 дка, както следва: 

2.1. Ръчно засадени през м. април2014г. – 7212 броя семенищни фиданки  на площ 

от 11.613  декара в отдел/подотдел 1837 ”1” по ЛУП от 2005 година , представляващ 

имот № 000198  от горски територия – държавна собственост, находящ се в землището 

на с.Преселенци, община Генерал Тошево; 

2.2. Схема на залесяване: 621 бр. фиданки в декар 

2.3. Дървесен вид: сребролистна липа 

2.4. Данни за отдела: 

Обща площ на подотдела: 11.613 дка 

Вид на площта: едногодишна култура 

 



 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ПОРЪЧКАТА:  

      1. Предмет: Застраховане на новосъздадени горски култури срещу рискове , 

посочени в Приложение №2 към Договор между ТП ДГС Генерал Тошево и ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция за срок от 12 месеца, както следва: 

„Застраховка на 24,300 декара новосъздадени горски култури, дървесен вид 

„планински ясен” и „сребролистна липа“ , по Договор № 08/223/00243/16.04.2013г. 

за отпускане на финансова помощ  по мярка 223 „Първоначално залесяване на 

неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони 2007–2013г” 

      2. Покрити рискове: градушка, буря и проливен дъжд, пожар на корен, осланяване, 

измръзване и продължителна суша, болести и вредители 

3. Срок на застраховката: 12( дванадесет месеца), считано от дата на издаване на 

застрахователната полица; 

4. Застрахователна сума –7671,50  лв.  

4.1. Начин на плащане на застрахователната сума:  
При тотална щета на застрахованата новосъздадена горска култура, в резултат на 

събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща 
обезщетение, както следва: 

1. На Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция ЕИК по 
БУЛСТАТ BG 121100421, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. 
„Цар Борис III” № 136 – застрахователна сума в размер както следва: 5370.05 лв.. 

2. На Възложителя- ТП „ДГС Генерал Тошево ” се заплаща сума в размер, 
както следва: - 2301.45 лв.,  представляваща разликата от платената сума на 
Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция до пълния размер от 
застрахователната сума. 

4.2. При частично погиване на застрахованата новосъздадена горска култура 

застрахователното обезщетение се заплаща на Възложителя ТП „ДГС Генерел 

Тошево”. 

5. Застрахователна премия: пределна  стойност в размер на 300.00лв. ( триста 

лева) без ДДС. 
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