
На основание чл. 29, ал. 3, от Правилника за прилагане на закона за публичните
предприятия, „Автомагистрали“ ЕАД,

О Б Я В Я В А

конкурс за избор на застраховател за застраховката „Каско“ за 2021 г.

1. Предмет на конкурса

Избор на лицензиран застраховател за застраховка „Каско“ за МПС, собственост на 
„Автомагистрали“ ЕАД

2. Общи условия на конкурса

2.1. Покрити рискове: Пожар, експлозия удар от мълния, буря, градушка, наводнение, 
земетресение, земни свлачища, други природни бедствия, ПТП по време на движение, 
кражба и грабеж, вандализъм, пътна помощ при ПТП.

2.2. Съдържание на офертата: Офертата на кандидата следва да съдържа най-малко следното:

а) застрахователна премия за всяко МПС при еднократна вноска и при разсрочено плащане;

б) застрахователна сума за всяко МПС съгласно Приложение № 1. Списък на автомобили, 
подлежащи назастраховката „Каско“ от конкурсната документация;

в) да бъдат посочени тарифни числа за новозакупени МПС, вкл. оборудване в срока на 
договора;

г) при застрахователно събитие да има възможност за издаване на възлагателно писмо без 
предсрочно заплащане на оставащите вноски;

д) срок на плащане на застрахователната премия след издаване на застрахователна полица, 
като през въпросния срок застрахователя да бъде в риск;

е) застрахователна премия за доброволно покритие „Автоасистанс“, включително при 
механична повреда за всяко МПС съгласно Приложение № 1. Списък на автомобили, 
подлежащи назастраховката „Каско“ от конкурсната документация.

ж) ЕИК за регистрация в търговския регистър; лиценз за извършване на застрахователна 
дейност, обект на конкурса, издаден съгласно Кодекса за застраховане; декларация, че 
кандидатът не е в ликвидация, несъстоятелност или в съответната процедура по обявяване; 
други документи по преценка на кандидата, които да отговарят на действащото 
законодателство.

Предмет на застраховката: Застраховка „Каско“ за 70 броя МПС, собственост на 
„Автомагистрали“ ЕАД, съгласно списък, Приложение № 1 към конкурсната документация.

Офертите трябва да бъдат подписани от лицето, представляващо участника или 
упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно и да имат изходящ номер, 
дата и печат.

В случай на необходимост от огледи на МПС-тата, предмет на настоящият конкурс, моля да 
се обърнете за допълнителна информация на посочените телефони за контакт или е-mail.



Изборът на застраховател е за срок от 12 месеца, считано от 01.01.2021 г.

3. Представяне на офертите

Конкурсна документация може да бъде получена в централното управление на 
„Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, р-н „Витоша“, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет.4.

Всеки участник следва да представи своята оферта с всички съпътстващи документи, 
описани в обявата на Възложителя в един общ непрозрачен плик в деловодството на 
дружеството с адрес: гр. София 1618 бул. Цар Борис III№ 215 ет. 4 всеки работен ден между 
8.30-12.00 ч. и 12.30-16.30 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 11.12.2020 г.

Офертите ще бъдат оценени от работна комисия на дружеството на 14.12.2020 г, която ще ги 
разгледа, оцени и класира по критерия най-ниска цена.

Въпроси по конкурса може да се задават на телефони: (+ 359 2) 451 44 60, (+359 2) 451 44 61 
или на Е-мail: info@avtomagistrali.com.


