
 
“Минпроект” ЕАД – гр. София открива конкурс за избор на застраховател  

на имуществото и персонала на дружеството за 2019 г.  
1. Предмет на конкурса: „ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ ЗА: 

• „ИМУЩЕСТВЕНА ЗАСТРАХОВКА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ 

АКТИВИ (ДМА), СОБСТВЕНОСТ НА „МИНПРОЕКТ” ЕАД; 

• ЗАСТРАХОВКА „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА” НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ „МИНПРОЕКТ” 

ЕАД; 

• ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА 

АВТОМОБИЛИСТИТЕ“, ДОПЪЛНИТЕЛНА ДОБРОВОЛНА ЗАСТРАХОВКА 

„ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС“ И ИМУЩЕСТВЕНА ЗАСТРАХОВКА 

„КАСКО МПС“ НА АВТОМОБИЛИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА „МИНПРОЕКТ” ЕАД  

2. Правно и фактическо основание за откриване на конкурса: чл.14, 

във връзка с чл.16 от ПРУПДТДДУК Решение на Съвета на директорите/ 
Протокол № 247/26.11.2018 г. 
3. Срок и място за изпълнение на поръчката: една година, считано от 
датата на подписване на застрахователната полица, с място на изпълнение – 

РБългария. 
4. Конкурсна документация: Конкурсната документация може да бъде 
свалена от уеб-сайта на „Минпроект“ ЕАД – www.minproekt.com 

5.  Изисквания към кандидатите : 

- Предложения за участие в конкурса се подават от лицензирани 

застрахователни дружества, чрез техните законови представители или чрез 
пълномощници, упълномощени по надлежния ред с нотариално заверено 

пълномощно; 

- За участие в конкурса се допускат кандидати, подали предложения, 
съгласно изискванията и условията на утвърдената конкурсна документация – 

приложение №1 от настоящото решение; 
6.  Списък на документите, които следва да представят кандидатите: 

-  Предложение на участника /по образец №1/; 

- Нотариално заверено пълномощно на представителя на 
застрахователното дружество – участник, в случай че не се представлява от 
законовия си представител; 

- Заверено от участника копие от валиден лиценз за извършване на 
застраховане за видовете застраховки, предмет на конкурса; 

- Декларация по образец №2, че участникът не е свързано лице по смисъла 
на § 1, т.1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси с дружеството – организатор на 
конкурса, или със служители на ръководна длъжност в това дружество; 

- Декларация по образец №3, че участникът няма задължения към 

„Минпроект” ЕАД; 

- Общи условия на застрахователното дружество по застраховката, 
предмет на конкурса; 

- Ценово предложение по образец №4. 

7.  Приемане на предложенията: Предложенията за участие в конкурса се 
представят в запечатан, непрозрачен плик, върху който участникът посочва 
предмета на конкурса, наименованието си, адрес за кореспонденция, телефон, 

факс, електронен адрес и лице за контакти. Приемат се всеки работен ден от 
10.00 ч. до 16.00 ч. на 19.12.2018 г. на адрес град София, бул.”Климент 
Охридски” №14, стая №801. Предложения, постъпили след определения срок, 

не се приемат и незабавно се връщат на кандидата.  
8. Разглеждане на постъпилите предложения: на 19.12.2018 г. от 16.00 ч. 

в административната сграда на „Минпроект” ЕАД, на адрес: бул.”Климент 
Охридски” №14. 

9.  Срок за валидност на предложението – 60 /шестдесет/ календарни дни 

от крайния срок за подаване на предложението. 



10. Класиране: Класирането на кандидатите се извършва поотделно за 
видовете застраховки, съгласно критерии, утвърдени с конкурсната 
документация. 

Допълнителна информация относно провеждането на конкурса може да получите на 
телефони: 02/ 817 24 08, 02/817 25 08. 

 


