
 
София, ПК 1113, ул. „Тинтява“ № 86 

тел. 02/44.42.566; факс: 02/42.39.331;mail: ekoantra@abv.bg 

 
 
 

„ЕКО АНТРАЦИТ” ЕАД, гр. София, на основание т.11 от Правилата за провеждане на 
търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители 

/Приложение № 1 към чл.29, ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на закона за 
публичните предприятия/, 

 
 
І.О Б Я В Я В А: 
Конкурс за избор на застраховател за задължително застраховане на недвижимо имущество, 
собственост на „Еко Антрацит“  ЕАД  за 2022-2023 година.  
Балансовата стойност на имуществото, подлежащо на застраховка към 31.03.2022 г. в лева, 
е за:  
- сгради  -  674 /шестстотин седемдесет и четири лева/ 
 
1. Общи и специални условия  
Обхватът на покритите рискове задължително следва да включва: „пожар и природни 
бедствия” и „други щети на имуществото”. 
2. Местонахождение на дълготрайните материални активи на Дружеството:  
2.1. Област Пазарджик, община Панагюрище, с. Елшица 
3. Срок на застраховката  
Дванадесет месеца, считано от датата на подписване на договора.  
4. Съдържание на офертата  
4.1. Представяне на застрахователната компания;  
4.2. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 3 (три) месеца преди 
крайната дата за подаване на оферти – копие, заверено от участника.  
4.3. Лиценз за извършване на застрахователна дейност – копие, заверено от участника.  
4.4. Конкретни предложения за обхват на покритите рискове, които следва да включват 
задължително посочените в общите и специалните условия по т. 1 по-горе.  
4.5. Размер на дължимата застрахователна премия, начин и условия на плащане.  
Всички документи в офертата следва да се представят на български език и да бъдат 
подписани от законния представител на участника или упълномощено от него лице с 
нотариално заверено пълномощно (в случай на упълномощаване, кандидатът прилага оригинал 
на пълномощното). Документите, представени във вид на ксерокопия, следва да бъдат 
заверени с „Вярно с оригинала”, име, фамилия, подпис на лицето/ата, представляващо/и 
участника и мокър печат. 
Представяне на офертите  
5.1. Начин на представяне на офертите  
Офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик. В плика се 
комплектоват всички документи, посочени в т. 4.  
Върху плика с офертата се поставя следния надпис: (1) Оферта за участие в конкурс за 
задължително застраховане „Имущество” в „Еко Антрацит ” ЕАД”; (2) име на участника; 
(3) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.  
5.2. Място и срок на представяне на офертите  
Офертите се представят в офиса на „Еко Антрацит ”ЕАД, находящ се в гр. София 1113, ул. 
„Тинтява” № 86, ет.2 всеки работен ден, в срок до 16:00 часа на 25.05.2022 г. Оферти след 
указания срок не се приемат. Това обстоятелство се отбелязва в регистъра и съответната 
оферта се връща незабавно на участника.  
6. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни от крайния 
срок за представянето им.  



7. Оценяване и класиране на офертите  
7.1. Няма да бъдат оценявани и класирани оферти, които не отговарят на посочените 
изисквания или към които не са приложени документи, описани в т. 4 по-горе.  
7.2. Начин и ред за класиране  
Класирането ще се извърши по критерия „най-ниска цена”, представляваща най-нисък 
размер на предложената застрахователна премия, с включени отстъпки и 
преференциални условия.  
 
ІІ. О Б Я В Я В А: 
 
Конкурс за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност” за МПС на 
Дружеството с териториално покритие – Република България. 
1. Общи условия  
Обект на застраховка „Гражданска отговорност“ e 1 (едно) МПС на Дружеството, както следва:  

- Товарен автомобил 3+1, марка „ДАЧИЯ”, модел „ДЪСТЪР”, с държавен 
регистрационен №  CВ 3351КХ  , рама № UU1HSD3L654814672, двигател № 
K9KC612R394480, година на производство 2015, обем на двигателя 1 461 сm3, макс.мощност 
66 kW/90 к. с.  
2. Срок на застраховката  
Дванадесет месеца, считано от датата на издаване на застрахователната полица по застраховка 
„Гражданска отговорност“.  
3. Съдържание на офертата  
Офертата следва да съдържа най-малко следното:  
3.1. Представяне на застрахователната компания – кандидат, удостоверение за актуално 
състояние, издадено не по-късно от 3 (три) месеца преди крайната дата за подаване на оферти;  
3.2. Лиценз/и за извършване на посочените видове застраховки, издаден/и по реда на Кодекса 
за застраховането;  
3.3. Предложение относно Застраховка „Гражданска отговорност“ – застрахователна премия 
(размер) за МПС на Дружеството. 
Всички документи в офертата следва да се представят на български език и да бъдат 
подписани от законния представител на участника или упълномощено от него лице с 
нотариално заверено пълномощно (в случай на упълномощаване, кандидатът прилага оригинал 
на пълномощното). Документите, представени във вид на ксерокопия, следва да бъдат 
заверени с „Вярно с оригинала”, име, фамилия, подпис на лицето/ата, представляващо/и 
участника и мокър печат 
4. Представяне на офертите  
4.1. Начин на представяне на офертите  
Офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик. В плика се 
комплектуват всички документи, посочени в т. 3.  
Върху плика с офертата се поставя следния надпис: (1) Оферта за участие в конкурс за 
задължително застраховане „Гражданска отговорност” на моторните превозни средства, 
собственост на „Еко Антрацит ” ЕАД”; (2) име на участника; (3) адрес за кореспонденция, 
телефон и по възможност - факс и електронен адрес.  
4.2. Място и срок на представяне на офертите  
Офертите се представят в офиса  на „Еко Антрацит ” ЕАД, находящо се в в гр. София п.к. 1113, 
ул. „Тинтява” № 86, ет.2, всеки работен ден, в срок до 16:00 часа на 25.05.2022 г. Оферти след 
указания срок не се приемат. Това обстоятелство се отбелязва в регистъра и съответната 
оферта се връща незабавно на участника.  
5. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни от крайния 
срок за представянето им.  
6. Оценяване и класиране на офертите  
6.1. Няма да бъдат оценявани и класирани оферти, които не отговарят на посочените 
изисквания или към които не са приложени документи, описани в т. 3 по-горе.  



6.2. Начин и ред за класиране  
Класирането ще се извърши по критерия „най-ниска цена”, представляваща най-нисък 
размер на предложената застрахователна премия, с включени отстъпки и 
преференциални условия.  
ІІІ. Допълнителна информация  
Възложителят уведомява всички участници, че изборът на застраховател подлежи на 
одобрение от едноличния собственик на капитала  - „Държавна консолидационна компания” 
ЕАД. В срок до 10 дни от получаване на одобрението по предходното изречение, Възложителят 
ще сключи договор с одобрения застраховател. 
 
ІV. Конкурсът ще се проведе на 26.05.2022 г. от 11.00 часа в офиса на „ЕКО АНТРАЦИТ” 
ЕАД –  гр. София , ул. „Тинтява ” № 86, ет. 2. 
 
 
 
 


