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ПОКАНА 

 

Ръководството на ПМГ „Акад. Никола Обрешков” – град Бургас отправя покана до 

всички застрахователни брокери, компании, дружества и агенции за представяне на 

оферти с обект на поръчката: Групова застраховка „Злополука” на учащи от ПМГ „Акад. 

Никола Обрешков” – град Бургас със срок на застраховката 1 /една/ година. 

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в 

професионални или търговски регистри  

 

Изискуеми документи и информация:  

1. Юридическите лица представят единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 

от Закона за Търговския регистър (когато участникът е българско юридическо лице или 

едноличен търговец). Чуждестранните юридически лица представят заверено копие от 

съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в 

държавата, в която са установени. Заверено копие от документ за регистрация по 

БУЛСТАТ (съгласно чл.3, ал.1, т.6 от Закона за регистър Булстат), когато участникът е 

обединение, което не е ЮЛ (неперсонифицирано дружество), образувано съгласно 

българския Закон за задълженията и договорите. Обединение, което не е ЮЛ, 

образувано съгласно законодателството на чужда държава, представя съответен 

еквивалентен документ, в случай че такъв се изисква от законодателството, съгласно 

което е създадено обединението.  

2. Документ, удостоверяващ правото да извършват съответния вид застрахователна дейност 

и/или лиценз за извършване на тази дейност от Комисията за финансов надзор; 

 

Критерии за оценка на офертите 

Икономически най-изгодна оферта при: 

Посочените по-долу показатели: 

Показател 1: Стойност на застрахователната цена в лева с медицински разходи за 1 

/едно/ лице до 14 год. и над 14 година при застрахователна сума от 1000 /хиляда/ лева – 

50 % 

Показател 2: Основно рисково покритие – 40 % 
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Основни изисквания: 

Основният рисков пакет на застраховката задължително да включва следните покрития: 
1. Временна неработоспособност, вследствие злополука 

- От 11 до 20 дни;  
- над 20 до 30 дни; 
- над 30 до 40 дни;  
- над 40 до 60 дни; 
- над 60 до 90 дни; 
- над 90 дни 

2. Временна неработоспособност вследствие инфекциозно заболяване 
- От 11 до 20 дни;  
- над 20 до 30 дни; 
- над 30 до 40 дни; 
- над 40 до 90 дни; 
- над 90 дни           

3. Трайна загуба на работоспособност от злополука 

 -  % от застрахователната сума, (по-голям/по-малък или равен) на процента загубена работоспособност, 

определен от ЗЕК или ТЕЛК 

4. Медицински разноски, извършени във връзка с настъпила злополука 

 -  % от застрахователната сума 

5. Временна неработоспособност вследствие акутно заболяване 

- От 11 до 20 дни;  
- над 20 до 30 дни; 
- над 30 до 40 дни; 
- над 40 до 90 дни; 
- над 90 дни           

Паказател 3: Валидност на застраховката -  5 % 

Задължително изискване: 

Валидност на застраховката 24 часа в денонощието, за застрахователни събития 

станали в учебното заведение или бита, по време на учебния процес и по време на 

ваканции, практики, лагери, спортуване, екскурзии. 

Показател 4: Деклариране за предоставяне на писмена информация на всяко 

застраховано дете до родителите за номера на застрахователния договор, какви са 

поетите застрахователни рискове и какво трябва да се направи в случай на 

застрахователно събитие – 5 % 

 

Забележка: Препоръчително е да се представят и предложения за застрахователна цена в 

лева с медицински разходи за 1 /едно/ лице до 14 год. и над 14 година над 

застрахователна сумата от 1000 /хиляда/ лева, с оглед на желаещи ученици да се 

застраховат на по – висока сума. 

Място за контакт и подаване на оферти: 

Канцелария на ПМГ „Акад. Никола Обрешков” – град Бургас, ет. 2 
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Срок за получаване на оферти или заявления за участие  

от 16.09.2015 г. до 24.09.2015 г.  Час: 10:00 до 16:00 часа 

 

Условия при отваряне на офертите 

Дата: 25.09.2015 г.  Час: 13:10 

 

Място 

Кабинет № 305 (кабинет на помощник – директора по административно – стопанската 

дейност) в сградата на ПМГ „Акад. Никола Обрешков” – град Бургас 

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите 

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците и/или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масова 

информация и на юридически лица с нестопанска цел. Легитимирането пред комисията 

на присъстващите лица се осъществява както следва: - за участниците - лична карта и 

копие от документ, удостоверяващ представителната власт на лицето (когато участникът 

е юридическо лице). В случай, че присъства пълномощник - лична карта и надлежно 

пълномощно; - за представителите на средствата за масова информация - лична карта и 

документ, удостоверяващ представителството на лицето за съответната медия; - за 

представителите на юридическите лица с нестопанска цел - лична карта и документ, 

удостоверяващ представителната власт на лицето. Задължително е присъствието на 

представител на Училищното настоятелство. 

Обяснителни записки: 

Офертите следва да се подават в ненадписани и непрозрачни пликове. 

 

КРАСИМИР СТОЯНОВ 

Директор на ПМГ „Акад. Никола Обрешков” 

град Бургас 
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