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ДОКУМЕНТАЦИЯ  
 

ЗА  

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

чрез публична покана с предмет: 
 

 

„Застраховане на новосъздадени горски култури по 

Договор №03/223/00250 от 12.04.2013г. за отпускане на 

финансова помощ по мярка 223 „Първоначално 

залесяване на неземеделски земи" от ПРСР 2007—

2013г", сключен между ТП ДГС Суворово и ДФ 

„Земеделие" за срок от 12 месеца за нуждите на 

ТП”ДГС Суворово” при ДП „ СИДП” гр. Шумен” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. ноември , 2014 година 

гр.Суворово 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
За 
 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: 

„Застраховане на новосъздадени горски култури по Договор №03/223/00250 

от 12.04.2013г. за отпускане на финансова помощ по мярка 223 

„Първоначално залесяване на неземеделски земи" от ПРСР 2007—2013г", 

сключен между ТП ДГС Суворово и ДФ „Земеделие" за срок от 12 месеца 

за нуждите на ТП”ДГС Суворово” при  „ СИДП” ДП  гр. Шумен”,   
по реда и при условията на глава осма „а” от ЗОП 

 
 

 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: 

 

1.ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Застраховане на новосъздадени 

горски култури по Договор №03/223/00250 от 12.04.2013г. за отпускане на 

финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски 

земи" от ПРСР 2007—2013г", сключен между ТП ДГС Суворово и ДФ 

„Земеделие" за срок от 12 месеца за нуждите на ТП”ДГС Суворово” при 

ДП „ СИДП” гр. Шумен” 

 

2. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ: 

Обект на поръчката е застраховане за срок от 12 месеца на новосъздадена 

горска култура, върху площ от 39 дка, с дървесен вид „гледичия", срещу 

рискове, посочени в Приложение №2 към Договор №03/223/00250 от 

12.04.2013г. за отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално 

залесяване на неземеделски земи" от ПРСР 2007—2013г", сключен между ТП 

ДГС Суворово и ДФ „Земеделие - Разплащателна агенция. 

 

ІІ. СЪЩЕСТВУВАЩА СИТУАЦИЯ:  
Във връзка с изпълнението на  Договор №03/223/00250 от 12.04.2013г. за 

отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на 

неземеделски земи" от ПРСР 2007—2013г", сключен между ТП ДГС Суворово 

и ДФ „Земеделие - Разплащателна агенция, ТП ДГС Суворово създаде горска 

култура със следния обхват: 

 

1.Новосъздадена горска култура върху обща площ от 39дка, както 

следва: Ръчно засадени през м. март 2014г. – 19 500 броя семенищни фиданки 

на площ от 39 дка декара в отдел/подотдел 24-3 и 25-4 по ЛУП от 2005 

година на ТП ДГС Суворово, представляващ имот № 000227 от горска 

територия - държавна собственост, находящ се в землището на с.Стефан 

Караджа, община Вълчи дол; 

 

2.Схема на залесяване: 500 бр. фиданки в декар; 
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3.Дървесен вид: гледичия; 

 

4.Данни за отделите: 

- отдел 24-3 – площ 32 дка; 
- отдел 25-4 – площ 7 дка; 

 

Обща площ на подотдела: 39дка;  

5.Вид на площта: голина; 

6. Данни за инвентаризацията на културите: 

Културите са инвентаризирани, съгласно Карнет за инвентаризация на горски 

култури от 28.10.2014год.  

 
III. ПАРАМЕТРИ  НА ПОРЪЧКАТА: 

1.Покрити рискове, съгласно Приложение №2 към Договор 

№03/223/00250 от 12.04.2013г. за отпускане на финансова помощ по мярка 223 

„Първоначално залесяване на неземеделски земи" от ПРСР 2007—2013г", 

сключен между ТП ДГС Суворово и ДФ „Земеделие - Разплащателна агенция: 

градушка, буря и проливен дъжд, пожар на корен,осланяване, измръзване и 

продължителна суша, болести и вредители. 

2.Срок  на  застраховката:   12 /дванадесет  месеца/,  считано  от дата  

на  издаване  на застрахователната полица; 

3.Застрахователна сума: 12 832,00 лв. / дванадесет хиляди осемстотин 

тридесет и два лева/. 

4.Начин на плащане на застрахователната сума: 

При тотална щета на застрахованата новосъздадена горска култура, в 

резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, 

Застрахователят изплаща обезщетение, както следва: 

-На Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция ЕИК по 

БУЛСТАТ BG 121100421, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. 

„Цар Борис III" № 136 - застрахователна сума в размер на 8982.40 лв. 

-На възложителя – ТП ДГС Суворово“ се заплаща сума в размер на 

3849.60лв. представляваща разликата от платената сума на Държавен фонд 

„Земеделие“ – Разплащателна агенция до пълния размер  от застрахователната 

сума. 

При частично погиване на застрахованата новосъздадена горска 

култура застрахователното обезщетение се заплаща на Възложителя ТП „ДГС 

Суворово". 

5.Застрахователна премия: пределна обща стойност на поръчката в 

размер на 800.00лв. /осемстотин лева/, платима еднократно. 

6. Условия и начин на финансиране: 

Финансирането на поръчката ще бъде от стопанската дейност на 

стопанството. Стойността на услугата се заплаща в левове по банков път с 

платежно нареждане, в 10 дневен срок след издаване на застрахователна 

полица от изпълнителя. Дължимите суми са в лева, платими по банков път. 
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7. В обявената обществена поръчка могат да участват всички местни и 

чуждестранни юридически лица, които отговарят на изискванията на ЗОП, 

Кодекса за застраховането и предварително обявените условия, посочени в тази 

документация и са:     

 - депозирали оферта, съгласно условията, регламентирани в нея; 

- с валиден лиценз или разрешение за застрахователна дейност, за която 

кандидатства участника, издаден или валиден по реда на Кодекса за 

застраховането – за местни застрахователи или застрахователи със седалище в 

трета държава; 

- с валиден лиценз или разрешение за застрахователна дейност, за която 

кандидатства участника, издаден от компетентен орган в държавата по произход и 

са получени уведомленията по чл. 53 или чл. 54 от Кодекса за застраховането (за 

извършване на дейност по условията на правото на установяване или на свободата 

на предоставяне на услуги) – за застрахователи със седалище в друга държава 

членка на Европейския съюз или друга държава, която принадлежи към 

Европейското икономическо пространство). 

- Застрахователи на държава членка на Европейския съюз или друга държава, 

която принадлежи към Европейското икономическо пространство могат да 

участват в процедурата по право на установяване или свобода на предоставяне на 

услуги, ако са изпълнени изискванията на Част Втора, Глава Четвърта, Раздел II 

“Извършване на дейност в Република България от застраховател със седалище в 

друга държава членка” от Кодекса за застраховането. Участникът трябва да е 

включен в списъка със застрахователи от държави членки, нотифицирали 

Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност 

на територията на Република България, публикуван в интернет страницата на 

Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg). 

- Застрахователи със седалище в трета държава (Застрахователи от трета държава) 

могат да подават оферти само чрез техни клонове регистрирани по Търговския 

закон и получили лиценз за застраховане  по реда на Част Втора, Глава Трета, 

Раздел II “Извършване на дейност в Република България от застраховател със 

седалище в трета държава” от Кодекса за застраховането.  
 

ІV. Показатели за избор и методика за оценка: Класирането на офертите 

ще се извърши по критерия „Най-ниска предложена цена”. 

V. Всяка оферта следва да съдържа: 

1. Оферта (Приложение № 1) и приложенията към нея се изготвят по 

представените образци, публикувани на интернет адреса на възложителя.  

Офертата задължително съдържа: 

1.1. Представяне на участника, което включва: 

1.1.1. Посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от 

Закона за търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 

информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен,както и адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на поръчката. Физическите лица, участници в 

процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях 

копие на документа за самоличност. 
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1.1.2.Лиценз за извършване на застрахователна или презастрахователна 

дейност, съответстващ на предмета на поръчката - представя се заверено копие; 

1.1.3. Удостоверение за извършване на застрахователна дейност ( когато 

офертата се прави от лице по чл. 8, ал.4 от КЗ ) - представя се заверено копие; 

1.2. Когато участникът в обществената поръчка е чуждестранно физическо 

или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български 

език, документът по т. 1.1. се представя в официален превод, а декларацията по 

т.1.6, когато е на чужд език се представя в превод. 

1.3. При участници - обединения - представя се копие на договора за 

обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява 

участниците в обединенето – и документ, подписан от лицата в обединението, в 

който се посочва представляващият. 

1.4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице: 

1.4.1. документите по т. 1.1.1 се представят за всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението; 

1.4.2. документите по т. 1.1.2 се представят само за участниците, чрез които 

обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 

6 от ЗОП; 

1.5. Пълномощно на лицето, подписващо офертата  - заверено копие. 

1.6. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – по образец (Приложение № 4). 

1.7. Декларация за извършен оглед на обекта (Приложение № 5). 

1.8. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Приложение 

№ 6); 

1.9. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Приложение 

№ 7); 

1.10. Проект на договор /полица/, ведно с общите условия на 

застрахователя;  

Формата и съдържанието на застрахователния договор/ полица/ трябва 

да съответства на изискванията на част четвърта “Застрахователен договор” 

на Кодекса за застраховането и приетите от всеки застраховател образци на 

застрахователни полици. Поради спецификата на поръчката и голямото 

разнообразие от образци на застрахователни полици между различните 

застрахователи, Възложителят не представя проект на застрахователни 

полици. Като неразделна част към проекта на договора (застрахователна 

полица) да бъдат приложени Общите условия на застрахователя за 

застраховката. 

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал - 

попълнено, подписано и подпечатано /Приложение № 3/; Варианти на 

предложения в офертата не се приемат. 

3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал -

/Приложение № 2/. 

VІ. Срокът на валидност на офертата следва да бъде не по-малък от 30 

(тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. 
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VІІ. Място и срок за получаване на офертите - административната сграда 

на ТП ДГС Суворово, находяща се на  адрес: гр.Суворово, обл.Варна, 

бул."Възраждане" №38 до крайният срок, посочен в поканата.  

VІІІ. Отварянето на офертите ще се извърши на 24 ноември 2014 г. от 

14:00ч.в заседателната зала на ТП ДГС Суворово, находяща се на  адрес: 

гр.Суворово, обл.Варна, бул."Възраждане" №38. 

Възложителя е упълномощен за провеждане на настоящата обществена 

поръчка със Заповед №288/02.12.2013год. на Директора на „Североизточно 

държавно предприятие”ДП гр.Шумен. 

Лице за контакт: инж.Злати Димов Златев – зам. директор при ТП „ 

ДГС Суворово”, тел. 0889233196. 
 

 

Изготвил:………/п/………. 
    Светлана Петкова – лесничей при ТП ДГС Суворово 
    и застрахователен специалист; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


