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Изх. №6545/15.12.2016г. 
 
 
 
ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

П О К А Н А  

 

за представяне на оферта за услуга с предмет „Предоставяне на застрахователни услуги 

на община Две могили  през 2017 г." включваща 4 Обособени позиции както следва: 

Обособена позиция 1: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на 

автомобилистите, съгласно Приложение  № 1,  застраховка “Злополука на местата в 

МПС , включително мястото на водача” съгласно Приложение № 2 и застраховка 

„Каско", съгласно Приложение №3 , покриваща всички рискове, на моторни превозни 

средства- собственост на община Две могили. 

Обособена позиция 2: Застраховка на недвижимо имущество - публична общинска 

собственост 

Обособена позиция 3: Застраховка „Злополука" на безработни лица, които полагат 

обществено полезен труд съгласно чл.12 от Правилника за прилагане на закона за 

социалното подпомагане. 

Обособена позиция 4: Застраховка на активи, които са предмет на подпомагане по 

проекти, изпълнявани от Община Две могили с финансовата подкрепа на Програмата за 

развитие на селските райони 2007-2013г.  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ЖО  УПРАВИТЕЛ, 

 

На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и във връзка със Заповед №1378/15.12.2016 г. на 

кмета на Община Две могили, Ви каня да представите оферта за сключване на договор, 

съдържаща финансово предложение, съгласно приложена спецификация за изпълнение на 

услуга с предмет„Предоставяне на застрахователни услуги на община Две могили  през 

2017 г." включваща 4 Обособени позиции както следва: 

Обособена позиция 1: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на 

автомобилистите, съгласно Приложение  № 1,  застраховка “Злополука на местата в 

МПС , включително мястото на водача” съгласно Приложение № 2 и застраховка 

„Каско", съгласно Приложение №3 , покриваща всички рискове, на моторни превозни 

средства- собственост на община Две могили. 

Обособена позиция 2: Застраховка на недвижимо имущество - публична общинска 

собственост 

Обособена позиция 3: Застраховка „Злополука" на безработни лица, които полагат 

обществено полезен труд съгласно чл.12 от Правилника за прилагане на закона за 

социалното подпомагане. 

Обособена позиция 4: Застраховка на активи, които са предмет на подпомагане по 

проекти, изпълнявани от Община Две могили с финансовата подкрепа на Програмата за 

развитие на селските райони 2007-2013г. , при следните условия: 



1. Описание на предмета на услугата: „Предоставяне на застрахователни 

услуги на община Две могили  през 2017 г." включваща 4 Обособени позиции както 

следва: 

Обособена позиция 1: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на 

автомобилистите, съгласно Приложение  № 1,  застраховка “Злополука на местата в 

МПС , включително мястото на водача” съгласно Приложение № 2 и застраховка 

„Каско", съгласно Приложение №3 , покриваща всички рискове, на моторни превозни 

средства- собственост на община Две могили. 

Обособена позиция 2: Застраховка на недвижимо имущество - публична общинска 

собственост 

Обособена позиция 3: Застраховка „Злополука" на безработни лица, които полагат 

обществено полезен труд съгласно чл.12 от Правилника за прилагане на закона за 

социалното подпомагане. 
Обособена позиция 4: Застраховка на активи, които са предмет на подпомагане по 

проекти, изпълнявани от Община Две могили с финансовата подкрепа на Програмата за 

развитие на селските райони 2007-2013г.  

Всеки участник има право да представи само едно предложение за една, няколко или 

всички обособени позиции, като трябва да оферира всички производни от дадена 

обособена позиция, неизпълнението на това условие ще доведе до отстраняване  на 

участника 

2. Срок за изпълнение на услугата: 1 година, считано от дата на сключване на 

договора. 

3. Съдържание на офертата: 

• Представяне на участника (образец); 

• Ценово предложение (образец) 

• Техническа спецификация 

• Проект на договор (образец); 

4. Срок на валидност на офертата: не по-малко от 90 календарни дни след 

датата на отварянето й. 

5. Начин на образуване на предлаганата цена: Предлаганата цена да бъде 

парична сума в български лева. 

            6. Начин на плащане: по банков път, съобразно проекто - договора. 

            7.Критерий за оценка – най – ниска цена 

8.Място и срок за подаване на офертите – Предложението за извършване на 
гореописаната услуга следва да се представи до 17.00 часа на 23.12.2016 г. на адрес, телефон и 
е-mail на възложителя за допълнителна информация: гр.Две могили, община Две могили, 
област Русе, бул.”България” № 84, тел. 08141 2006, вътр.132, e-mail: dvemogili@mbox.digsys.bg 
 

 

 

 

 (п) 

БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 

 

 

 

 

 


