
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА 

ЗАСТРАХОВКА «ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ» И ЗАСТРАХОВКА

«АВТОКАСКО»

1. Застраховка „Гражданска отговорност” покрива отговорността на 

собствениците и водачите на МПС за причинени от тях телесни увреждания и/или 

смърт и/или материални щети на трети лица, за които те носят отговорност съгласно 

действащото законодателство.

* Забележка; При подмяна на автопарка (отписване, продажба, бракуване и други) 

е възможно при някои от превозните средства - леки автомобили, мотоциклети, товарни 

автомобили и ремаркета да отпадне необходимостта от застраховка "Гражданска 

отговорност". При това положение, "Топлофикация - Сливен" ЕАД заплаща премия 

само за периода, в което тези превозни средства са използвани. В случай, че тези 

превозни средства бъдат отписани от автопарка преди датата на сключване на договор, 

"Топлофикация - Сливен" ЕАД не дължи застрахователна премия по "Гражданска 

отговорност" за тях!

Застрахователното покритие по "Гражданска отговорност" на ново придобитите 

автомобили ще се урежда при условията на застрахователният договор, сключен по 

реда на тази обществена поръчка и цени по предложената оферта.

• Участниците да представят териториална валидност.

• Лимит на отговорност за застраховка "Гражданска отговорност" - за 

имуществени и неимуществени вреди.

2. Застраховка „Автокаско” осигурява пълна застрахователна защита на МПС 

срещу пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия, пътно

транспортни произшествия включително щети в паркирано състояние и други 

нейзключени събития, водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.

• Участниците да предоставят безплатен автоасистанс при настъпили 

застрахователни събития (денонощен телефон за цялата страна и безплатно 

репатриране на МПС на определени от избрания Изпълнител километри), относно 

застраховка "Автокаско"

3. Застраховка „Злополука на местата в МПС -  застрахователната сума за 

всеки от пътниците и водача на МПС” -  2 000 лв.



№ Марка Модел Per. № № iia шаси Обем B CM* Година Бр. места | Допълнително застраховане
1. Mercedes Sprinter 312 D CH 8892 AK WDB9034121P685979 2874 cm’ 1997 2
2, Mercedes Sprinter 408 D CH 1320 AP WDB9043221P685124 2299 CM * 1997 6+1
3. Mercedes Sprinter 312 D CH 3464 KA WDB9034631P633610 2874 cm’ 1996 3
4. Mercedes Sprinter 408 D CH 2398 AK WDB9043631P856986 2299 cm’ 1998 2+1
5. Chevrolet Captiva CH 4748 AM KL1CD26RJ7B073000 1991 cm’ 2007 7 ПЪЛНО АВТОКАСКО
6. Citroen Xsara Picasso CH 5822 HC VF7CHRHYB3 9572999 1997 c m ’ 2003 6+1
7. Citroen Berlingo CH 1968 KA VF7MFRHYF65525084 1880 c m ’ 2000 5
8, Citroen Berlingo CH 9972 BB VF7GC9HWC9N003986 1560 c m ’ 2009 2 ПЪЛНО АВТОКАСКО
9. Ford Ranger CH 0694 KK MNCBSFE406W483074 2499 c m ’ 2006 4+1
10, KIA Besta CH 1309 AP KNHTP7352T6340994 2184 c m ’ 1996 2+1
11. Nisan Qashqai CH 0848 BH SJNFBNJ10U1096230 1997 c m ’ 2007 5 ПЪЛНО АВТОКАСКО
12. Peugeot Partner A 5181 BB VF35BD9BD60064943 1905 c m ’ 1997 2
13. T oyota Land Cruiser A 5533 KX JTEBZ29J600161003 2982 c m ’ 2008 8 ПЪЛНО АВТОКАСКО
14. VW Caravelle A 5544 KX WV2ZZZ74Z7H113536 2461 c m ’ 2007 9 ПЪЛНО АВТОКАСКО
15. VW Transporter CH 9202 CC WV1ZZZ70ZTH048867 2370 c m ’ 1995 1+8
16. MA3 5516 CH0421 AM Z3C6516335V000030 7146 c m ’ 2005 1+1
17. MA3 551605 A 0374 KH УЗМ5516056009779 14860 c m ’ 2006 2
18. Mercedes 914L CH 7586 CA WDB67402215732221 5950 c m ’ 1997 2+1
19. Камаз A 7546 BK XTC55111R52248681 23000 c m ’ 2005 1+1
20. Toyota Yaris CH 4720 AP VNKKC12390A019595 1400 c m ’ 2004 4+1
21. VW Doca CH 1454 BH WV1ZZZ70ZXH091073 2461 c m ’ 1998 5+1
22. ЗИЛ 130 CH 1824 HH 2927756 6000 c m ’ 1990 2+1
23. Автокран KC647L CH 2240 KA 8705040 45 T. 1980 2+1
24. Колесар CH 4572 EE 1820 6500 c m ’ 1995

25. Колесен
трактор Cateфilar 428 C CH 5121 EE 2CR3459 3959 c m ’ 1997 1

26. Булдозер Cateфilar D5HIGP CH03103 1DD06256 специален 1995 1
27. Mercedes Sprinter 208 D CH 6903 AK WDB9023611P764442 2300 c m ’ 1997 6



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА 

ЗАСТРАХОВКА «ПОЖАР И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ» И «ДРУГИ ЩЕТИ

НА ИМУЩЕСТВО»

Застраховката "Пожар и природни бедствия" и "Други щети на 

имущество" обхваща производствените сгради, административни и битови 

сгради, машини, съоръжения, оборудване и стопанския инвентар, собственост 

на “Топлофикация-Сливен” ЕАД на територията на област Сливен.

Застраховката да е с минимум покрити рискове:

> Пожар, включително последиците от гасенето на пожара, 

мълния/гръм, експлозия, сблъскване или падане на летателно тяло и негови 

части;

> Буря, ураган, проливен дъжд, градушка и последиците от нея, 

наводнение вследствие на природни бедствия, свличане и срутване на земни 

пластове, земетресение;

>  Измокряне в резултата на авария водопроводни, канализационни, 

отоплителни и паропроводни инсталации и включени към тях уреди;

> Увреждане от удар на транспортно средство или в резултата на 

авария на товаро -  разтоварни машини, както и увреждане от удар от животно;

> Вандализъм /злоумишлени действия на трети лица/, кражба чрез 

взлом и грабеж, счупване на стъкла и витрини.

Балансова стойност на ДМА на Дружеството към 30.10.2016г.

№ Наименование Първоначална с/ст в лв. 
без ДДС

1 Сгради -  производствени и административни 4 683 641.01

2 Машини и оборудване 6 821 923.23

3 Съоръжения 16 891 710.97

4 МПС -  вътрешно зав. транспорт 19 110.01

5 Стопански инвентар 249 295.29

6 Компютърно обзавеждане 104 944.68

7 Материали 1 901 304.25

8 Разходи ДМА 8 175 960.73
ОБЩО: 38 847 890.17



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА 

ЗАСТРАХОВКА „ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” 

ЗАСТРАХОВКА „ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” 

1. ОСНОВНО ПОКРИТИЕ:

Застрахователят трябва да покрива отговорността на застрахования за 

имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица през срока на 

застраховката при или по повод осъществяване на дейността, вписана в 

застрахователната полица. Застрахователят да заплаща обезщетение за всяка 

неимуществена и имуществена вреда, за която застрахованият носи отговорност по 

българското законодателство.

Застраховат се всички лица, намиращи се в трудови правоотношения с 

„Топлофикация -  Сливен” ЕАД. Покрива се регламентираната в Кодекса на труда 

безвиновна отговорност на работодателя за имуществените и неимуществените вреди, 

причинени на неговите работници и служители в следствие на трудови злополуки, 

независимо дали увреждането е причинено от него, негов орган или от негов работник 

или служител.

В застрахователното покритие да се включват и разходите, които застрахованият 

е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая 

грижа, дори ако усилията му са останали безуспешни. Включват се и експертните и 

свидетелски разноски по граждански дела срещу застрахования във връзка със 

застрахователни събития, покрити по застраховката.

И. ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ и ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

■ до 80 000.00 лева за всяко едно застрахователно събитие, но не повече от
• 160 000.00 лева за времето на застраховката



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА 

ЗАСТРАХОВКА “ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА”, “ГРУПОВА ЗЛОПОЛУКА” И

‘ЗАБОЛЯВАНЕ”

L ЗАСТРАХОВКА “ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА”

Съгл. наредба за задължително застраховане

1.1. ПОКРИТИ РИСКОВЕ:

> При смърт в резултат на трудова злополука

> При трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука

> При временна неработоспособност в резултат на трудова злополука

1.2. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ;

> Застрахователна сума:

Застрахователната сума се определя на база годишната или месечната брутна 

работна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване 

на застраховката, като не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната 

брутна работна заплата на съответния работник или служител за 12-те месеца, 

предхождащи момента на сключване на застраховката.

> Общ брой на застрахованите лица:

Застрахователна премия за:

Средно списъчен състав !без жени в майчинство! 262

Размер на средно месечно брутно възнаграждението на персонала 

подлежащ на застраховане за риск „Трудова злополука”
247 458,20лв.



II. ЗАСТРАХОВКА “ГРУПОВА ЗЛОПОЛУКА” И ..ЗАБОЛЯВАНЕ”

> Общ брой на застрахованите лица:

- Работници и технически персонал -  239 броя

- Административен персонал -  33 броя

Застрахователна сума 2700 лв. на лице. 

2. 1. ПОКРИТИ РИСКОВЕ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА:

> Смърт на Застрахования в резултат на злополука през срока на договора

> Смърт на Застрахования в резултат на общо заболяване през срока на договора

> Трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука през срока на 

договора

> Смърт на Застрахования в резултат на професионално заболяване,

> Смърт на Застрахования в резултат на трудова злополука през срока на договора

> Трайна загуба на трудоспособност на Застрахования в резултат на трудова 

злополука през срока на договора

> Временна загуба на трудоспособност на Застрахования в резултат на трудова 

злополука през срока на договора.

>  Временна загуба на трудоспособност на Застрахования в резултат на злополука.
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