
 ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

I. Предмет на поръчката
Позиция 1: Избор на застраховател за сключване застраховка „Имущество“ на
дълготрайни материални активи, собственост на БМВ ЕООД:
а. Хотел „БМВ“, кк „Чайка“, сп. „Писател“. Хотелът е на 4 ет., има 87 стаи, 12
ап.,  180  легла.  ЗП  –  783  кв.  м.  Балансова  стойност  2  867  720,68  лв.
Застрахователна сума – 3 300 000 лв.
б. Офис сграда София, бул. Кн. Мария Луиза № 101, на 7 етажа, ЗП – 196 кв. м.
и вътрешна сграда на 2 ет., ЗП – 228 кв. м. Балансова стойност 608 074.45 лв.
Застрахователна сума – 800 000 лв.
Позиция 2: Избор на застраховател за застраховка „Гости хотел“. 
Застрахователна сума – 20 000 лв.
Предмет на поръчката е избор на изпълнител за застраховане на имуществени и
неимуществени интереси на „БМВ“ ЕООД

 II. Правно и фактическо основание за възлагане на поръчката 
Правното  основание  за  процедурата  е  чл.14,ал.1  във  връзка  с  чл.16  от
Правилника  за  реда  за  упражняване  правата  на  държавата  в  търговските
дружества с държавно участие в капитала, Заповед № РД-08-16/12.01.2010 г. на
министъра  на  транспорта,  информационните  технологии  и  съобщенията  и
Заповед  №  108/29.06.2015  г.  на  управителя  за  откриване  на  процедура  с
предмет:  Избор  на  застраховател  за  сключване  застраховка  „Имущество“  на
дълготрайни материални активи, собственост на БМВ ЕООД:
а. Хотел „БМВ“ 
б. Офис сграда 
Избор на застраховател за застраховка „Гости хотел“.
Фактическото  основание  е  необходимостта  от  избор  на  изпълнител  за
застраховане на имуществени и неимуществени интереси на „БМВ“ ЕООД. 

III. Критерии за оценка на офертите 
1. Оценката на постъпилите оферти ще се извърши на база критерия „най-

ниска цена“ по обособена позиция 1
2. Оценката на постъпилите оферти ще се извърши на база критерия „най-

ниска цена“ по обособена позиция 2.

IV. Квалификационии изисквания към кандидатите
4.1. Всички документи да се представят на български език или следва да

са преведени и легализирани.
4.2. Копията  на  документите  да  са  заверени  с  подпис  и  печат  на

кандидата.
4.3. Предложението  на  всеки  кандидат  да  съдържа  списък  на

приложените документи.



4.4. Документите трябва да се представят в запечатан непрозрачен плик,
адресиран  до  „БМВ“  ЕООД  за  участие  в  процедура  с  предмет:
„Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на „БМВ“
ЕООД” 

4.5. Кандидатът  трябва  да  представи  следните  административни
документи:
4.5.1. Копие от ЕИК;
4.5.2. Лиценз за извършване на застрахователна дейност;
4.5.3. Доказателства за технически възможности за изпълнение на

поръчката  –  всеки  кандидат  задължително  трябва  да  е  изпълнил
поне един договор със сходен предмет от 2012 г. до 2015 г. (прилага
се  информация  за  договора,  предметът  му,  страни  и  др.
информация) задължително придружен с референции за участника;

4.5.4. Декларация от всички лица, които представляват кандидата,
че същите не са осъдени с влязла в сила присъда, и че не са лишени
от правото да упражняват търговска дейност.

Участниците, неизпълнили посочените в настоящето задание изисквания
и/или неотговарящи на Закона за обществените поръчки ще бъдат отстранявани
от горепосочената процедура.

V. Срок за изпълнение на договора
Максималният  срок  за  изпълнение  на  договора  е  една  година  от  датата  на
валидност на новите полици.

VI. Технически изисквания
А.  Обособена  позиция  1  „Сключване  на  застраховка  на  недвижими  имоти,
собственост на „БМВ“ ЕООД
1. Покрити рискове - Със сключване на застраховката на описаните по – горе
обекти  ще  се  гарантира  защита  на  имуществото  на  „БМВ“  ЕООД,  което  е
публична държавна собственост от вреди, причинени от: 

- пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от
мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи
от тях; 
-  природни бедствия  като  буря,  ураган,  градушка,  наводнение,  падащи
дървета и клони; 
- свличане или срутване на земни пластове; 
- тежест от естествено натрупване на сняг или лед; 
- измокряне в резултат от авария на ВиК; 
- злоумишлени действия на трети лица(вандализъм); 
- счупване на трайно монтирани стъкла; 
- удар от пътно превозно средство или животно; 
-  разходи,  направени  за  разчистване  на  останки,  разглобяване  или
разрушаване,  ограждане  или  укрепване,  хонорари  на  архитекти  и/или
експерти; 
- кражба чрез взлом



- земетресение 
-  гражданска  отговорност  на  застрахования,  възникнала  вследствие
проявление на покрити от полицата рискове.

2. Обект на застраховката
Обособена позиция 1: Застраховка „Имущество“.
а. Хотел „БМВ“, кк „Чайка“, сп. „Писател“. Хотелът е на 4 ет., има 87

стаи, 12 ап.,  180 легла.  ЗП – 783 кв. м. Балансова стойност 2 867 720,68 лв.
Застрахователна сума – 3 300 000 лв.

б. Офис сграда София, бул. Кн. Мария Луиза № 101, на 7 етажа, ЗП – 196
кв. м. и вътрешна сграда на 2 ет., ЗП – 228 кв. м. Балансова стойност 608 074.45
лв. Застрахователна сума – 800 000 лв.

Обособена позиция 2:
- застраховка „Гости хотел“

1. Покрити рискове -  Пълното застрахователното покритие осигурява защита
срещу следните рискове: 
Основно покритие 

Медицински  разноски  в  резултат  на  злополука  и/или  акутно  заболяване  -
обезщетяват се разходите, направени от Застрахования във връзка с претърпяна
злополука и/или акутно заболяване за медицинско, фармацевтично, хирургично
и болнично обслужване до лимита, посочен в договора. 

Разноски за репатриране и спасителни мероприятия в резултат на злополука -
възстановяват  се  разходи  до  размера  на  лимита  на  отговорност,  посочен  в
застрахователния договор. 

Допълнително покритие 

Смърт и трайно намалена работоспособност в резултат на злополука - изплаща
се обезщетение до размера на застрахователната сума. 

Гражданска отговорност към трети лица - Застрахователят покрива в границите
на определените в договора лимити отговорността на Застрахования за виновно
причинените от него на трети лица (физически или юридически) имуществени
и неимуществени вреди. 

Унищожаване  или  кражба  чрез  взлом  на  багаж  -  Застрахователят  дължи
обезщетение за унищожаване и повреждане и/или кражба чрез взлом  на личен
багаж от туристическия обект по времето на престоя на Застрахования в него. 

2. Обект на застраховката – Лица, пребиваващи в хотелски комплекс БМВ –
гр. Варна.

3. Срок – 12 месеца от датата на сключване на договора.
4. Застрахователна сума – 20 000 лв.

VII. Критерии и методика за оценка на офертите. 

По обособена позиция 1 офертите ще бъдат оценявани по критерий: най-ниска



цена 
По обособена позиция 2 офертите ще бъдат оценявани по критерий: най-ниска
цена
VIII. Икономически изисквания

8.1. Ценовото предложение трябва да се представи запечатано в отделен
по-малък непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”,  поставен в
големия  плик  с  офертата.  Ако  това  изискване  не  бъде  изпълнено
участникът автоматично се отстранява от процедурата.

8.2. Цените да се предложат в български лева и да включва данък върху
добавената  стойност.  Ако за  предложената  цена в  плика с  ценовото
предложение  не  е  изрично  упоменато  дали  е  с  или  без  ДДС,
Възложителят приема, че предложената цена е с ДДС. 

8.3. Да се посочи валидност на офертата, но не по-малко от 90 дни. 

Участниците,  неизпълнили посочените в настоящето задание изисквания,  ще
бъдат отстранявани от горепосочената процедура. 


