
ПОВТОРНА  ПОКАНА  

 
“Минпроект” ЕАД – гр. София, бул. “Климент Охридски” № 14, открива  

конкурс за избор на застраховател на имуществото и персонала на 

дружеството за 2018г. при следните условия: 

1. Предмет на конкурса: “Избор на застраховател на имуществото и 

персонала  на “Минпроект” ЕАД за 2018г.” както следва: 

А/ Имуществена застраховка на дълготрайни материални активи и 

материални запаси собственост на “Минпроект” ЕАД; 

Б/ Групова застраховка “Трудова злополука и професионално заболяване” на 

персонала на “Минпроект” ЕАД; 

2. Правно и фактическо основание за откриване на конкурса: 
Конкурсът да се проведе по реда на Раздел V от Правилника за реда за 

упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно 

участие в капитала и на утвърдената конкурсна документация. 

3. Срок и място за изпълнение на поръчката: една година, считано от 

датата на подписване на застрахователната полица, с място на изпълнение 

– Р. България. 

4. Квалификационни изисквания към кандидатите: до участие в 

конкурса се допускат кандидати, притежаващи лиценз за извършване на 

застрахователна дейност, издаден от компетентен орган, съгласно 

разпоредбите на Кодекса за застраховането. 

5. Начин на образуване на предлаганата цена: Цените да са предложени в 

лева. 

6. Начин на плащане: В български лева по банков път. Всички плащания 

на първи вноски /респ. еднократни премии/ се извършват в срок до 10 дни 

след подписване на застрахователните полици и представяне на 

разходооправдателен документ за размера на дължимата премия. 

7. Срок на валидност на предложенията: Не по кратък от 60 календарни 

дни от изтичане срока за подаване на предложенията. 

8. Класиране: класирането на постъпилите предложения ще се извърши за 

всяка застраховка поотделно съгласно критерии, утвърдени с конкурсната 

документация. 

9. Място за получаване на документацията за участие  в конкурса и 

срок: Документацията може да бъде изтеглена от интернет страницата на 

дружеството  www.minproekt.com в срок  до 17.05.2018г.  

10. Място и срок за подаване на предложенията: Предложенията за 

участие в конкурса се изготвят от кандидатите на български език и се 

представят на адрес: “Минпроект” ЕАД, гр. София 1756, бул. “Климент 

Охридски” № 14, стая № 801, всеки работен ден от 10.00ч. до 16.00ч., с 

краен срок до 16.00 часа на 17.05.2018г.   

11. Място, ден и час за отваряне, разглеждане и оценяване на 

предложенията: Предложенията ще бъдат отворени, разгледани и 

оценени от специално назначена комисия в 10.00 часа на 18.05.2018г. в 

сградата на “Минпроект” ЕАД, гр. София, бул. “Климент Охридски” № 

14, стая № 901. 
Допълнителна информация относно провеждането на конкурса може да получите на 

телефони: 02/ 817 24 08 –  Анета Митова, Главен счетоводител тел. 02/817 24 27- Мария 

Атанасова, юрисконсулт. 

 

 

  


