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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД, ГР.МОНТАНА 

 

 

 

ОБЯВА 

за събиране на оферти по чл.20, ал.4 от ЗОП 

 

 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана събира оферти за застрахователни услуги 

 Правно основание – чл.20, ал.4 от ЗОП. 

 Прогнозна стойност на поръчката – до 30 000.00 лева без включен ДДС. 

 Очакваме вашите предложения до 20.03.2018г., 15:30 часа. 

 Срок на валидност на офертите – 60 дни, считано от датата на подаване. 

 

 

 

РАЗДЕЛ I    ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

 

1. Описание предмета на поръчката: Предоставяне на застрахователни услуги 

за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана по пет обособени позиции. 

2. Обхват:  Поръчката включва предоставянето на застрахователни услуги за 

нуждите на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД, гр.Монтана по пет обособени позиции, с 

техничести параметри и изисквания подробно описани в Раздел II Техническа спецификация, 

част от настоящата покана. 

Обособена позиция 1 – Застраховка имущество на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, 

гр.Монтана; 

Обособена позиция 2 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни  заведения, 

хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Стамен 

Илиев” АД, гр.Монтана; 

Обособена позиция 3 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на 

управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, 

гр.Монтана; 

Обособена позиция 4 – Застраховка Групова трудова злополука на персонал (списък лица) в 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана; 

Обособена позиция 5 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Стамен 

Илиев” АД, гр.Монтана. 

3. Срок на изпълнение на поръчката:  12 месеца.  

4. Място на изпълнение на поръчката: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода” №4, 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД. 
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РАЗДЕЛ II ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ 

 

1. Обособена позиция 1: Застраховка „ИМУЩЕСТВО” 

1.1. Застраховка Имущество – за недвижимо имущество 

1.1.1. Покрити рискове за обекти на застраховане недвижими имущества: 

Основно покритие: Пожар, включително последиците от гасенето му, гръм, мълния, 

експлозия, удар от летателен апарат или от предмет, паднал от него, буря, ураган, градушка, 

падане на дървета и клони в следствие на природни бедствия, проливен дъжд, замръзване, 

увреждане от естествено натрупване на сняг или лед, наводнение, измокряне в резултат на 

авария на канализационни, водопроводни, отоплителни и паропроводни инсталации, чупене на 

стъкла, злоумишлени действия на трети лица (вкл. умишлен палеж и вандализъм), разходи за 

разчистване на развалини и останки, земетресение.  

Описание: Недвижимо имущество на обща стойност 2 769 801.21 лв. 

1.1.2 Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00 

часа на 01.04.2018г. 

1.2. Застраховка Имущество – за медицинска апаратура и друго движимо имущество 

1.2.1 Основно покритие: Пожар, гръм, мълния, експлозия, удар от летателен апарат или от 

предмет, експлозия, буря, спукване на канализационни, водопроводни и паропроводни и др. 

инсталации, измръзване/ замръзване;  

1.2.2 Допълнително покритие:  

- Земетресение, късо съединение/токов удар, изтичане на вода и пара;  

- Кражба чрез взлом и грабеж (само за 2 бр. камери на стойност  1 540 лв.; 

- Кражба чрез взлом и грабеж на пари от каса - лимит 15 000 лв. 

Описание:  Медицинска апаратура на обща стойност 6 517 395,88 лв. 

Други съоръжения на обща стойност 184 106,03 лв. 

1.2.3. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 

00,00 часа на 01.04.2018г. 

1.3. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните 

обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) 

дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи 

претенцията по основание и размер. 

1.4. Начин на плащане застрахователната премия – разсрочено - поне две вноски, при 

сключване на застрахователния договор. 

1.5. Участника трябва да потвърди, че ще застрахова  всяко новопридобито през срока на 

застраховката имущество, при същото тарифно число, както за останалото имущество, 

пропорционално до края на срока на застраховката. 

1.6. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата 

оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително. 

1.7. Предложението трябва да е с включено условие за „първи риск“. 
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2. Обособена позиция 2: Застраховка на Професионална отговорност на лечебни  

заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

гр.Монтана 

2.1. Предмет на застраховката и покрити рискове: 

Професионалната отговорност съгласно Закона за здравето за лица упражняващи 

медицинска професия в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана и чл.468 от Кодекса за 

застраховане. 

2.2. Застрахователя ще покрие професионалната отговорност на лица, извършващи 

медицинска дейност,  при предявени искове за увреждания, резултат от телесно нараняване, 

болки и страдания или смърт на пациент, причинени или отдавани на грешка, пропуск или 

небрежност при професионалното му обслужване от страна на Застрахования, включително и 

ако има отговорност свързана с отговорността на лечебното заведение (съгласно чл.49 от 

Закона за задълженията и договорите), както и съдебни разноски. 

Покрит риск по тази застраховка е предявяването в срока на застраховката на иск 

/граждански, наказателни и други/срещу отговорността на някое от застрахованите лица, 

включително лечебното заведение, за имуществени и неимуществени вреди, причинени на 

трети лица в резултат на виновно неизпълнение на техните професионални задължения, 

включително лекарска грешка, в разрез с нормите за извършване на действия по упражняване 

на медицинска професия.  

2.3. Застраховани лица: 

2.3.1. МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана - като юридическо лице; 

2.3.2. Физическите лица, работещи и упражняващи медицинска професия в лечебното 

заведение. 

* Застраховката се сключва на база брой персонал, разпределен по рискови групи. 

Изискване на възложителя е автоматично да се застраховат новопостъпилите служители. 

Ще се представя справка на всяко тримесечие и в края на срока на застраховката да се прави 

изравняване на застрахователната премия. 

2.4. Лимити на отговорност:  

2.4.1. Агрегатен лимит за всички искове 2 000 000 лева; 

2.4.2. Единичен лимит за едно събитие 500 000 лева. – за ЮЛ; 

2.4.3. Единичен лимит за едно събитие 500 000 лева. – за ФЛ; 

2.4.4. Разпределение на персонала по категории: 

- Лекари – I рискова група -  43 броя, 

- Лекари – II рискова група -  68 броя, 

- Друг медицински персонал – 258 броя. 

2.5. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00 

часа на 01.04.2018г. 

2.6. Ретроактивен период – 5 години 

2.7. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните 

обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) 
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дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи 

претенцията по основание и размер. 

2.8. Начин на плащане застрахователната премия – разсрочено – поне четири вноски, при 

сключване на застрахователния договор. 

2.9. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата 

оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително. 

 

3. Обособена позиция 3: Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и 

членове на управителни и надзорни съвети“ 

3.1. Застрахователно събитие:  

•  Застраховка на Член на Съвет на директорите, Надзорен и Управителен съвет или 

изпълнителен Директор, или Управител, или Прокурист на Дружеството 

По тази секция,  Застрахователят обезщетява Застрахования за Загубата на този 

Застрахован, произтичаща, от който и да е подлежащ на принудително изпълнение Иск или 

Искове срещу този Застрахован, при условие че подобен Иск (Искове) е предявен за първи път 

от Ищеца към Застрахования и е надлежно докладван на Застрахователя по време на Периода 

на застраховката или Периода на разкриване, ако такъв е приложим, (до размера на лимита на 

отговорност, посочен в Обявата) за което и да е действително или твърдяно Неправомерно 

действие от страна на Застрахования в качеството му на Член на Надзорен съвет или 

Управителен съвет, или Съвет на директорите, или Изпълнителен директор, или Управител или 

Прокурист на Дружеството. “Съдебни разноски, Спогодби,Съдебни решения” Застрахователят 

изплаща авансово на всеки един Застрахован Съдебните разноски преди окончателното 

решаване на подобен Иск. 

•  Възстановяване на обезщетения, изплатени на Застрахован от Дружеството 

По тази секция Застрахователят възстановява на Дружеството Загуба, произтичаща от 

който и да е подлежащ на принудително изпълнение Иск или Искове срещу Застрахования, при 

условие че подобен Иск(Искове) е предявен за първи път от Ищеца към Застрахования и е 

надлежно докладван на Застрахователя през Периода на застраховката или Периода на 

разкриване (ако такъв е приложим), за всяко действително или твърдяно Неправомерно 

действие от страна на Застрахования, в качеството му на Член на Надзорен или Управителен 

съвет, или на Съвет на директорите, или Изпълнителен директор, Управител или Прокурист на 

Дружеството, което Неправомерно действие е довело до Загуба за Застрахования, но само в 

случаите, когато и до размера до който, Дружеството правомерно е обезщетило Застрахования 

за такава Загуба, по силата на закон или договор (до размера на лимита на отговорност, 

уговорен между Застрахователя и Договорителя и посочен в Полицата. 

3.2. Застрахователно обезщетение 

3.2.1. Лимит на отговорност (за всяка Загуба – включително Съдебни разноски) 

3.2.1.1. Лимитът на отговорност, посочен в Полицата, представлява максималният лимит 

на отговорност на Застрахователя за всички Загуби (по всички покрития в агрегат), които 

произтичат от Искове, предявени за първи път срещу Застрахован и надлежно докладвани на 
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Застрахователя в рамките на Периода на Застраховката и на Периода на разкриване (ако такъв е 

приложим), като лимитът на отговорност за Периода на разкриване е част от, а не е в 

допълнение към лимита на отговорност за Периода на Застраховката.  

3.2.1.2. Агрегатен лимит за всички искове 500 000 лева. 

3.2.1.3. Единичен лимит 250 000 лв. 

3.3. Съдебни разноски са част от Загубата и като такава част се включват в лимита на 

отговорност за Загубата.  

3.4. Застрахователно покритие и застраховани лица: 

•  Финансови загуби; загуби, резултат от административни глоби и санкции; разходи за 

съдебна защита; разходи по разследване; разходи за възстановяване на репутацията, 

възникнали във връзка с Иск, предявен в рамките на периода на застраховката или периода на 

разкриване (удължен период) (ако има такъв) от: 

- Дружеството; 

- Акционери/съдружници в Договорителя; 

- Служители; 

- Държавни органи; 

- Ликвидатори на Договорителя; 

- Бизнес партньори на Договорителя; 

- Външни консултанти на Договорителя; 

- Други трети лица, 

3.5. Ретроактивен период – 3 години;  

3.6. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00 

часа на 01.04.2018г. 

3.7. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните 

обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) 

дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи 

претенцията по основание и размер. 

3.8. Начин на плащане застрахователната премия – разсрочено – поне две вноски, при 

сключване на застрахователния договор. 

3.9. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата 

оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително. 

3.10. Финансовите отчети за 2015 и 2016г. са публично достъпни и може да си  ги 

набавите от Търговския Регистър – МБАЛ Монтана ЕИК 111047073. 

4. Обособена позиция 4: Застраховка „Групова трудова злополука на персонал (списък 

лица) в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана” 

4.1. Застрахователна сума / Лимити на отговорност: 

•••• Лимит за едно място / увредено лице: 10 000 лв. 

4.2. Застрахователни покрития: 
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4.2.1. Обезщетяват се вредите на пострадалите лица, в резултат на злополука, настъпили 

вследствие на ПТП. Застрахователното покритие се простира от момента на качването в МПС 

до момента на слизане от същото; 

4.2.2 .Покрити са: 

- Смърт от злополука; 

- Трайна нетрудоспособност от злополука;  

- Временна загуба на трудоспособност; 

4.3. Териториална валидност: Територията на Р. България. 

4.4. Определяне и изплащане на застрахователно обезщетение:  

- Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения 

се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след 

постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по 

основание и размер; 

4.4.1. При смърт:  договорената застрахователна сума за едно лице / място; 

4.4.2. При трайна загуба на трудоспособност: процент от застрахована сума равен на 

процента загубена трудоспособност; 

4.4.3. При временна загуба на трудоспособност: 

- над 20 до 30 дни – 5% от застрахователната сума за едно лице/място; 

- над 30 дни – 10% от застрахователната сума за едно лице/място; 

4.5. Застрахователна премия: Застрахователят следва да предложи брутни тарифни ставки 

и крайни цени в лева (BGN) с включен ДЗП. 

4.6. Застраховани обекти –  44 места.  

4.7. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00 

часа на 01.04.2018г. 

4.8. Начин на плащане на застрахователната премия: разсрочено – поне две вноски, при 

сключване на застрахователния договор. 

4.9. За всяко СПС да се издаде отделна полица. 

4.10. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата 

оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително. 

 

5. Обособена позиция 5:  Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р 

Стамен Илиев” АД гр.Монтана 

5.1. Покрити рискове: Причинени имуществени и неимуществени вреди, вкл. съдебни и 

адвокатски разноски на трети лица. 

5.2. Лимити: 

5.2.1 Лимит за едно събитие – 250 000 лева  

5.2.2 Лимит за всички събития през срока на застраховката – 500 000 лева 

5.3. Оборот: 

5.3.1. За 2016 г. – 13 601 814 лева; 
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5.3.2. Прогнозата за 2017 г. е 13 556 002 лева; 

5.3.3. Прогнозата за 2018 г. е 13 476 000 лева; 

5.4. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00 

часа на 01.04.2018г. 

5.5. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните 

обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) 

дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи 

претенцията по основание и размер. 

5.6. Начин на плащане на застрахователната премия: разсрочено – поне две вноски, при 

сключване на застрахователния договор. 

5.7. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата 

оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително. 

 

РАЗДЕЛ III.  ИЗИСКВАНИЯ 

Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно 

юридическо лице, търговец по смисъла на ТЗ, което  притежава издадени от компетентен 

орган /КФН/и валидни към датата на  подаване на офертата:   

- лиценз / разрешение  за  извършване  на  застрахователна  дейност;   

- лиценз / разрешение за съответния вид застраховка.  

За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят копия 

на валидни :   

- лиценз / разрешение  за  извършване  на  застрахователна  дейност;   

- лиценз / разрешение за съответния вид застраховка.  

- Или еквивалентен документ от правоимащата институция/организация по 

месторегистрация на участника, удостоверяващ възможността за упражняване на 

застрахователна дейност на територията на Република България 

 


