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ПОКАНА 

 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ – ЗАСТРАХОВКА НА ИМУЩЕСТВА 

 

 

На основание чл.13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в 

търговските дружества с държавно участие в капитала, в изпълнение на Решение № 8.3.2015 

на Съвета на директорите на „Слънчев бряг” АД, приканваме заинтересуваните финансови 

институции, предоставящи застрахователни услуги, да подадат оферта за предоставяне на 

застрахователни услуги, при следните условия: 

 

І. ВИД И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФИНАНСОВАТА УСЛУГА 

1. Вид на финансовата услуга – застраховане на имущество на възложителя; 

2. Имущество за застраховане, стойност и рискове: 

2.1. ИНДУСТРИАЛЕН ПОЖАР, за следните имущества: 

ЗЕМИ /ПАРКИНГИ И ТЕРЕНИ/ с отчетна стойност 2 103 522,69 лв. (два милиона 

сто и три хиляди петстотин двадесет и два лева и шестдесет и девет стотинки), за рисковете: 

Пожар, мълния, експлозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови 

части или товар; 

Бедствия в резултат на буря, падане на дървета и клони, градушка, проливен дъжд, 

наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг, лед или измръзване;  

Допълнителен риск – увреждане на имущества вследствие на удар от превозно 

средство и/или авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване; 

ПОДОБРЕНИЯ В ИНФРАСТРУКТУРАТА с отчетна стойност 22 878 779,71 лв. 

(двадесет и два милиона осемстотин седемдесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и 

девет лева и седемдесет и една стотинки), за рисковете:  

Пожар, мълния, експлозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови 

части или товар; 

Бедствия в резултат на буря, падане на дървета и клони, градушка, проливен дъжд, 

наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг, лед или измръзване; 

Допълнителен риск – увреждане на имущества вследствие на удар от превозно 

средство и/или авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване; 

СГРАДИ с отчетна стойност 2 290 756,58 лв. (два милиона двеста и деветдесет 

хиляди седемстотин петдесет и шест лева и петдесет и осем стотинки), за рисковете: 

Пожар, мълния, експлозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови 

части или товар; 

Умишлен пожар, предизвикан от палеж, злоумишлена експлозия или от други 

злоумишлени действия на трети лица; 

Бедствия в резултат на буря, падане на дървета и клони, градушка, проливен дъжд, 

наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг, лед или измръзване; 

Изтичане на вода и пара от резервоари, тръбни инсталации и включените към тях 

уреди; 

 



 

Свличане или срутване на земни пластове и/или увреждане от действие на 

подпочвени води; 

Допълнителен риск – увреждане на имущества вследствие на удар от превозно 

средство и/или авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване; 

Внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации; 

МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ с отчетна стойност 45 726 497,17 лв. (четиридесет 

и пет милиона седемстотин двадесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и седем лева и 

седемнадесет стотинки), за рисковете:  

Пожар, мълния, експлозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови 

части или товар; 

Умишлен пожар, предизвикан от палеж, злоумишлена експлозия или от други 

злоумишлени действия на трети лица; 

Бедствия в резултат на буря, падане на дървета и клони, градушка, проливен дъжд, 

наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг, лед или измръзване; 

Изтичане на вода и пара от резервоари, тръбни инсталации и включените към тях 

уреди; 

Свличане или срутване на земни пластове и/или увреждане от действие на 

подпочвени води; 

Внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации; 

Допълнителен риск – увреждане на имущества вследствие на удар от превозно 

средство и/или авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване; 

ДРУГИ ИМУЩЕСТВА с отчетна стойност 1 727 876,30 лв. (един милион 

седемстотин двадесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и шест лева и тридесет 

стотинки), за рисковете:  

Пожар, мълния, експлозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови 

части или товар; 

Умишлен пожар, предизвикан от палеж, злоумишлена експлозия или от други 

злоумишлени действия на трети лица; 

Бедствия в резултат на буря, падане на дървета и клони, градушка, проливен дъжд, 

наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг, лед или измръзване; 

Изтичане на вода и пара от резервоари, тръбни инсталации и включените към тях 

уреди; 

Свличане или срутване на земни пластове и/или увреждане от действие на 

подпочвени води; 

Внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации; 

Допълнителен риск – увреждане на имущества вследствие на удар от превозно 

средство и/или авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване 

2.2. КРАЖБА, ГРАБЕЖ, ВАНДАЛИЗЪМ, за следните имущества: 

МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ, ЕЛЕКТРОННО 

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, за рисковете кражба, кражба чрез взлом, грабеж, въоръжен 

грабеж, вандализъм. Допълнителен риск – увреждане на имущества вследствие на удар от 

превозно средство и/или авария с товарни и разтоварни машини при товарене и 

разтоварване. Лимит на отговорност 200 000 лв. (двеста хиляди лева) – първи рисков клас.  

3. Срок на застрахователното покритие – 1 година, от 00:00 ч. на 05.07.2015г. до 

24:00 ч. на 04.07.2016г. 

4. Разсрочване на застрахователната премия – 12 равни месечни вноски.  

 

ІІ. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА. 

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплексна оценка на 

офертата, съгласно два вида показатели — неколичествени и количествени, с фиксирани 

относителни тегла, както следва: 



 

1. НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ, с обща относителна тежест в крайната 

оценка в размер на 40 %: 

1.1. Наличие на офис за завеждане на щети и извършване на оглед, на територията 

на:  

- гр. Несебър  – 10 т.,  

- гр. Поморие – 5 т.,  

- гр. Бургас – 0 т.; 

1.2. Други преференции за възложителя – оценяват се само такива елементи от 

предложението на кандидата, които носят изгоди за възложителя, но не могат да се оценят 

по другите критерии, например авансово изплащане на някакъв процент от предполагаемия 

размер на щетата, допълнително покритие, освен описаните рискове. Максимален брой 

точки – 10. 

2. КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ с обща относителна тежест в крайната 

оценка в размер на 60 %: 

2.1. Размер на застрахователната премия – максимален брой точки – 100. При 

определяне на размера на премията, да се вземе предвид обстоятелството, че същата ще 

бъде заплащана на 12 равни месечни вноски. Данъкът върху застрахователната премия да се 

посочи отделно. 

Предложенията се оценяват по формулата: Пмин /Ппред*100=Оц, където:  

Пмин  е най-ниската предложена застрахователна премия; 

  Ппред е предложената от кандидата застрахователна премия; 

Оц е оценката на предложената премия.  

Получени дробни числа се закръглят до втория знак след десетичната запетая. 

Елементи от офертата, свързани с участие в положителния финансов резултат и 

възстановяване на суми по премията, се оценяват в показателя „Размер на застрахователната 

премия”, като се взема предвид предложените от кандидата квоти на щетимост, размера на 

щетите за предходния 12-месечен период и с така получената абсолютна сума се намали 

размерът на предложената премия. Полученият размер на премията се оценява по 

посочената по-горе формула. Този елемент се оценява, само ако не е обвързан със 

сключване на друг договор за застрахователни услуги, или с други условия. 

  

ІІІ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА. 

Предложенията се оценяват, за всяка от двете застраховки поотделно, според 

посочените по-горе критерии.  

Не се оценяват елементи от офертата, обвързващи евентуална промяна на 

количествените или неколичествени показатели за едната застраховка, със сключването на 

договор за другата. 

Максималната възможна комплексна оценка е 68 точки. 

Комплексната оценка на предложенията се получава, като сума от произведенията на 

получените точки по съответния критерий на тежест:  

КО = НП х 0,40 + КП х 0,60  

КО – комплексна оценка; 

НП – брой получени точки за неколичествени показатели;  

КП – брой получени точки за количествени показатели. 

 

ІV. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. СЪДЪРЖАНИЕ, СРОК И МЯСТО. 

Офертите се представят в срок до 10 работни дни от публикуване на поканата, на 

адреса на възложителя: „Слънчев бряг” АД, к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, п.к.8230, 

Главна дирекция.  

Могат да се подават оферти за една от застраховките или за двете застраховки. 

Офертата следва да е подписана от лицето, което има право да представлява кандидата, или 

от негов пълномощник, с приложено пълномощно.  



 

Кадидатите следва да представят с офертите и приложимите общи условия за 

съответния вид застраховка. 

Офертите следва да са изпратени в запечатан непрозрачен плик, с изписано върху 

плика наименованието на дружеството, адрес за кореспонденция, и текст „за процедура за 

избор на изпълнител за предоставяне на застархователни услуги”.  

 

 

 

      

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН  

ДИРЕКТОР:  ................................. 

         (Златко Димитров) 


