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I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

1. Възложител в настоящата процедура е Генералният директор на Авиоотряд 28. 

 Авиоотряд 28 е авиационен оператор за изпълнение на полети със специално предназначение и 

полети за министерства и ведомства, съгласно чл. 64 „б“ от Закона за гражданското въздухоплаване. 

Авиоотряд 28 извършва три типа такива полети, уточнени чрез Свидетелство за авиационен оператор 

№ BG. SPO. N-28: 

1.1. Въздушни превози- полети със специално предназначение на пътници по заявки от 

дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на външните работи или на службите, 

отговарящи за протокола в Администрацията на Президента, Народното събрание, 

Министерски съвет, министерства и ведомства - за всички въздухоплавателни средства; 

1.2. Операции за наблюдателни дейности - за хеликоптери МИ-8ПС и МИ-8Т; 

1.3. Операции за калибриране на средства за навигация- за самолет Фалкон 2000. 

 Експлоатацията на самолетите и хеликоптерите включва единствено, посочените в свидетелството 

за авиационен оператор дейности. 

 

2. Предмет на обществената поръчка: „Застраховки “Каско” с разновидности и “Отговорности” на 

въздухоплавателните средства в Авиоотряд 28”. 

 

3. Застраховане на въздухоплавателни средства е „авиационно застраховане” по смисъла на буква 

„г” на Раздел II.Б „Наименование на лиценза за повече от един вид застраховки” от Приложение № 2 

от Кодекса за застраховането. 

 

4. Ще бъдат застраховани следните четири въздухоплавателни средства: 

4.1. Самолет Аirbus 319-112, регистрационен номер (знак) LZ-AOB; 

4.2. Самолет Фалкон-2000, регистрационен номер (знак) LZ – OOI; 

4.3. Хеликоптер МИ-8ПС, регистрационен номер (знак) LZ – CAT; 

4.4. Хеликоптер МИ-8Т, регистрационен номер (знак) LZ – CAN; 

 

5. Въздухоплавателните средства ще бъдат застраховани за следните рискове: 

 застраховка „Каско” - загуба или щета, нанесена на въздухоплавателните средства; 

 отговорност спрямо трети страни, произтичаща от използването на самолета или 

хеликоптера; 

 отговорност спрямо пътниците („злополука”), багаж, карго и поща; 

 отговорност спрямо трети страни за всички авиационни дейности;  

 застраховка „военни рискове” – само за самолети Аirbus 319-112  и Фалкон-2000; 

 застраховка на франшиза по „каско”; застраховка „карго”; 

 застраховка на резервни части и сродно оборудване. 

6. В самолет Фалкон–2000 е монтирана система за летателна проверка NM3625B на навигационни 

съоръжения за въздушна навигация и кацане (лаборатория). Лабораторията е собственост на 

Държавно предприятие “Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД), поради което  по 

отношение на застрахователните рискове “Каско всички рискове” и “Каско военен риск” за самолет 

Фалкон–2000 следва да бъде включена клауза „Застраховка в полза на трето лице“. Авиоотряд 28 ще 

плаща застрахователната премия за самолета и лабораторията. В ценовото предложение на офертата 

трябва да бъде посочено платимата застрахователна премия общо за обществената поръчка, както и 

по отделно премията за самолета и за лабораторията.  

 



Документация за обществена поръчка за открита процедура с предмет: “Застраховки “Каско” с разновидности и “Отговорности” на 

въздухоплавателните средства в Авиоотряд 28                                                                                                                              Стр. 4 от 78 

 

 

 

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

1. ЕКСПЛОАТАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА 

ЗАСТРАХОВАНЕ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА 
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№ 

на 

ред 

Експлоатационна информация Тип на въздухоплавателното средство 

 Airbus A-319-112 Фалкон – 2000 МИ – 8ПС МИ – 8T 

1. Общи сведения  

 Самолетът ще бъде ли застрахован за бизнес 

дейност 

Не Не Не Не 

 Какво е естеството на дейността на Застрахования Полети със специално предназначение, полети за нуждите на министерства и 

ведомства, превоз на пътници, патрулиране и наблюдение, облитане на радио и 

светотехнически средства 

 От колко време Застрахованият осъществява тази 

дейност 

1972г. 

 Отчет за щети за предходните 5 години, 

изплатени от Застрахователя 

Няма Няма Няма Няма 

2. Данни за въздухоплавателните средства:     

 Година на производство 2007 2001 1988 1994 

 Сериен номер 3188 123 10319 99357636 

 Регистрационен номер LZ-AOB LZ – OOI LZ – CAT  LZ – CAN 

 Максимален капацитет на пътническите места 94 12 10 14 

 Максимално излетно тегло 70000 кг. 16 556 кг. 12 000 кг. 12 000 кг. 

 Стойност на ВС включително цялото оборудване 23 335 009.78 EUR 8 700 060.71 EUR 1 012 190.38 ЕUR   1 674 420.97 EUR 

 Къде ще се съхранява ВС Открит перон 

Летище София 

Открит перон 

Летище София 

Открит перон 

Летище София 

Открит перон Летище 

София 

 ВС ще бъде ли съхраняван в хангар Не  Не Не Не 

 Кой ще извършва: 

 базово техническо обслужване на ВС 

 

 

 

1.Ämac Aerospace 

Switzerland”AG 

2.“Луфтханза 

Техник София“ 

ООД 

 

1.“ TAG Aviation 

SA” – Швейцария 

2.”RUAG 

Switzerland”Ltd. 

 

АК “Хели Ер-

САУ” ЕАД  

 

 

 

 

 

АК “Хели Ер-САУ” 

АД  
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  линейно техническо обслужване на ВС Авиоотряд 28 Авиоотряд 28 Авиоотряд 28 Авиоотряд 28 

№ 

на 

ред 

Експлоатационна информация     

 Съществуват ли финансови или лизингови 

договорености по отношение на ВС 

Не   Не 

 

Не 

 

Не 

 

 Очакват ли се в близките 12 месеца някакви 

допълнения или зачерквания 

Да Да Не Не  

3. Самолетът/хеликоптера ще бъде използван за:     

 Географски райони, в които са летели 

въздухоплавателните средства през изтеклия 

период 

Целия свят Целия свят Страните от 

Балканския 

полуостров 

Страните от 

Балканския 

полуостров 

 Какво е приблизителното годишното използване 

на самолета/ хеликоптера (летателни часа) 

205 270 41 

 

66 

4. Осигурено застрахователно покритие:     

4.1

. 

Стандартно покритие:     

 (а) Загуба или щета на въздухоплавателното 

средство 

Да Да Да Да 

 (б) Отговорност спрямо трети страни, 

произтичаща от използването на ВС 

Да Да Да Да 

 (в) Отговорност спрямо пътниците, багаж, карго 

и поща 

Да Да Да Да 

4.2

. 

Допълнителни покрития     

 (а) Резервни части и сродно оборудване: Не Да Не Не 

 (б) Застраховка  само срещу пълна загуба Не Не Не Не 

 (в) Застраховка “Загуба на разрешителното” за 

пилоти с търговска цел 

Не Не Не Не 

 (г) Отговорност спрямо трети страни за всички 

авиационни дейности 

Да Да Да Да 

 (д) Застраховка на франшиза по Каско Да Да Да Да 
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 (е) Застраховка “Загуба от невъзможност за 

употреба” 

Не Не Не Не 

 (ж) Политически рискове Не Не Не Не 

 (з) Военни рискове Да Да Не Не 

5. Лимити на отговорност:     

 Комбиниран единичен лимит по застрахователно 

покритие “Отговорност” към трети лица, 

пътници, пътнически багаж, карго и поща” за 

всяко едно събитие и всяко едно 

въздухоплавателно средство 

410 000 000 EUR, 

но не по-малко  

от 326 000 000 

SDR   

104 500 000 EUR, 

но не по-малко  

от 83 200 000  

SDR   

104 000 000 EUR,  

но не по-малко от 

82 700 000 SDR 

105 130 000 EUR, но 

не по-малко от 

83 700 000 SDR 
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2. ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ 

 

2.1. Застрахователна (съгласувана) стойност по “каско” 

 

2.1.1. Самолети: 

a) Airbus A-319-112 - LZ-AOB – 23 335 009.78 EUR; 

б) Фалкон-2000 – LZ-OOI  - 8 700 060.71 EUR  

Застрахователната стойност включва застраховка на:  

 Самолет Фалкон-2000 на стойност 8 551 501.23 EUR;  

 Система за летателна проверка NM3625B на навигационни съоръжения за въздушна 

навигация и кацане (лаборатория), монтирана в самолета на стойност  148 559.48 EUR . 

Лабораторията е собственост на Държавно предприятие “Ръководство на въздушното 

движение” (ДП РВД).  

 

2.1.2. Хеликоптери: 

а) МИ – 8ПС – LZ-CAT                    1 012 190.38 ЕUR   

б) МИ – 8T    – LZ-CAN                                      1 674 420.97 EUR  

 

2.2. Обхват на застрахователното покритие по “Каско” 

 

2.2.1. За Airbus A-319-112 и Фалкон-2000: 

- “Каско всички рискове” / „Hull and spares “All risks”/ 

- “Каско военен риск” / „Hull war and allied risks”/ - включително конфискация и реквизиция 

от страна на държавата, в която въздухоплавателните средства са регистрирани за застрахователна 

сума не по-малка от сумите по точка 2.1.1. 

 

2.2.2. За МИ-8ПС и МИ-8Т: 

- “Каско всички рискове” / Hull and spares “All risks”/ 

 

2.2.3. Да бъдат включени “Допълнителни условия” по авиационни клаузи: 

-    AVN.6A - Авиационна клауза за разсрочено плащане;  

- AVN.17A - Клауза за Про Рата включване и изключване на летателни апарати;  

-  AVN.26 - Авиационна "Клауза за сторно поради бездействие на самолети" - сторниране 

на застрахователна премия при престой на въздухоплавателните средства "на земя" / 10 (десет) 

дневен франшиз /; Периоди на сторниране – всяко тримесечие; За всяко тримесечие се сторнира 

(връща) застрахователна премия, чиято стойност се изчислява в зависимост от броя на дните на 

престой на отделните въздухоплавателни средства (ВС) (с отчитане на 10-дневен франшиз), 

разликите в премийните ставки за „Риск в полет“ и „Риск на земя“ за „Каско всички видове“ и 

„Каско военен риск“ върху договорената стойност на премията за съответното ВС. Сторнирането се 

извършва на тримесечия, съгласно съставена и изпратена справка- извлечение от специализирания 

софтуер на Възложителя за летателната дейност на персонала и експлоатация на ВС. 

-    AVN. 67В-  Добавък финансово/ лизингов договор на авиолинии;  

-      AVN.48B – Клауза за изключване на военен и свързани с него рискове; 

-      AVN.38В – Клауза за изключване на ядрени рискове; 

- AVN.46B –  Клауза за изключен шум, замърсяване на околната среда; 

-      AVN.61 –  Клауза за съгласувана договорена стойност; 

- AVN.41A – Клауза за уведомяване на Застрахователя при настъпване на застрахователно 

събитие; 

-    АVN.72 – Авиационна Клауза за изключване правата по Полицата на Трети Лица (Rights 

of Third Parties Act 1999 – Exclusion Clause); 
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-    AVN.2000А - Авиационна Клауза за разпознаване на дати, разширена и допълнена с 

Авиационни клаузи AVN 2001А и AVN 2002А; 

-  LSW.2488АGM00003 - Клауза за изключване наличието на азбест от покритите рискове; 

-   AVN.62 - Клауза разширение за търсене и спасяване –за всеки един инцидент с лимит, 

както следва: 

 за Airbus A-319-112 – 800 000 EUR; 

 за Фалкон-2000 –        400 000 EUR; 

 за Ми-8ПС  –               100 000 EUR; 

 за Ми-8Т –                   100 000 EUR. 

 

2.2.4. Самоучастие „Каско” / франшиз / (по предложение на Застрахователите за всяко едно 

въздухоплавателно средство): 

 

- Самолет Airbus A-319-112 

- Самолет Фалкон 2000  

- Хеликоптер МИ-8ПС 

- Хеликоптер МИ-8Т. 

 

Максимален лимит на самоучастие „Каско” / франшиз / да бъде, както следва: 

 

Франшиз 

 

Максимален лимит на франшиза „Каско” (в евро) 

 

Самолет Airbus     A-

319-112 

Самолет 

Фалкон-2000 

Хеликоптер 

МИ–8ПС 

Хеликоптер 

МИ–8Т 

Франшиз 

„Каско“ 

100 000 25000 25000 25000 

 

Минималният лимит на самоучастие „Каско” / франшиз / - без ограничение, по предложение 

на застрахователя при съобразяване с минимално приложимите размери на франшиз за 

застрахователния пазар, което да бъде потвърдено и доказано с писмо за презастрахователно 

покритие от Презастраховател/ Презастрахователен брокер при пласирането на рисковете. 

Предложеният франшиз „Каско” за 4-те въздухоплавателни средства е показател № 2 

„Предложен минимален франшиз сумарно по видове ВС за каско (Фn)” в комплексната оценка на 

офертата. 

 

2.2.5. Териториален обхват: Географски лимити:  

 Цял свят, с изключение на Страните/Териториите/Районите, на които се водят военни 

действия и съгласно посочените в Авиационни клаузи LSW-617H (актуалната буква към дата на 

откриване на процедурата). Всеки конкретен полет (прелитане, излитане, кацане и престой) 

над/до/от  Страните/Териториите/Районите, посочени в Авиационни клаузи LSW-617H (актуалната 

буква към дата на откриване на процедурата), ще бъде допълнително застрахован към “Каско всички 

рискове” и “Каско военен риск” с допълнително споразумение между застрахования и 

застрахователя/ презастрахователите. Застрахованият се задължава предварително да е получил 

всички необходими официални разрешения за всеки полет, издаден от компетентните и 

оторизирани власти в тези страни и да ги предостави на Застрахователя. Застрахователят ще издава 

съответните застрахователни документи (сертификати), доказващи наличието на Застрахователно 

покритие, само след наличието на всички необходими официални разрешения за всеки полет. 

Прелитанията над тези територии/зони, посочени в Авиационни клаузи LSW.617(H) (актуалната 

буква към дата на откриване на процедурата), ще се осъществяват само по международни признати 
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въздушни коридори и в съответствие с препоръките и изискванията на ИКАО (Международна 

организация за гражданското въздухоплаване); 

 Всички допълнително включени или изключени държави със санкции на Организацията на 

обединените нации съгласно клаузи LSW-617(H) (актуалната буква към дата на откриване на 

процедурата) след крайната дата на подаване на оферти, ще се включват или изключват към общия брой 

на държавите, за които се изключва застрахователното покритие при кацане,  излитане, престой и при 

прелитане над тях.  

 

2.2.6. По полицата да бъдат допълнително застраховани:  

- ТAG Aviation SA – Швейцария по отношение на самолет Фалкон 2000;  

 -”RUAG Switzerland” Ltd– Швейцария по отношение на самолет Фалкон 2000. 

 - “Хели Ер САУ” АД – България по отношение на хеликоптери МИ-8ПС и МИ-8Т; 

 - Ämac Aerospace Switzerland”AG - по отношение на самолет Airbus А-319- 112; 

 -“Луфтханза Техник София“ ООД - по отношение на самолет Airbus А-319- 112. 

Забележка: Участниците следва да имат предвид, че предстои промяна в допълнително 

застрахованите лица, извършващи техническо обслужване на въздухоплавателните средства 

поради предстоящо сключване на  нови договори. 

  

2.2.7. Специални споразумения:  

 

2.2.7.1. Застраховките “Каско всички рискове” / Hull and spares “All risks”/ и  “Каско военен 

риск” /Hull war and allied risks”/ се сключват и в полза на ДП РВД, доколкото се отнася за 

лабораторията, монтирана в самолет Фалкон 2000. При настъпване на застрахователно събитие с 

лабораторията, монтирана в самолет Фалкон 2000– щети или повреди, застрахователното 

обезщетение се изплаща на ДП РВД. 

2.2.7.2.Клауза, забраняваща на застрахователя да замени въздухоплавателно средство в 

случай на загуба; 

 2.2.7.3. Във всички  случаи извън тези по т. 2.2.7.1. при настъпване на застрахователно 

събитие – щети или повреди застрахователното обезщетение се изплаща на оператора – Авиоотряд 

28.  

 2.2.7.4. Авиоотряд 28 като Оператор е отговорен за изпълнение на изискванията на  клауза 

AVN.41A за уведомяване на Застрахователя. При настъпване на застрахователно събитие свързано 

с лабораторията, собственост на ДП РВД, Авиоотряд 28 уведомява незабавно ДП РВД. 

На основание чл. 403, ал. 3 от Кодекса за застраховането ДП РВД е длъжно да уведоми 

Застрахователя за настъпване на застрахователното събитие. 

 

2.2.8. Допълнителни условия: 

 

 Да бъдат представени Общи Условия на полицата (полиците) и пълните текстове на 

допълнителните клаузи – AVN, съгласно настоящата документация и допълнителните условия, 

съгласно проекта/ите на договор; 

 Застрахователят да има готовност да издава Сертификати за Застраховка на английски 

език, по искане на Застрахования и на ДП РВД и изискванията на съответните държави; 

Застрахователните полици да се допълват по искане на една от страните и допълненията да се 

оформят с издаване на “Добавъци”, но при предварителна договореност между застрахован и 

застраховател. 

 Застрахователят предоставя на Авиоотряд 28 и на ДП РВД застрахователния сертификат 

и застрахователната полица за Застраховките “Каско всички рискове” / Hull and spares “All risks”/ и  

“Каско военен риск” /Hull war and allied risks”/ за самолет Фалкон 2000. 
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 Срокът за издаване на котации, добавъци, сертификати и допълнителни застрахователни 

покрития да не е повече от 2/два/ часа в работни дни. 

 Титуляр на всички застрахователни полици е Авиоотряд 28. 

 Авиоотряд 28 сключва застрахователната полица за Застраховки “Каско всички рискове” 

/ Hull and spares “All risks”/ и  “Каско военен риск” /Hull war and allied risks”/ в своя полза и в полза 

на ДП РВД (трето лице съгласно чл. 398 от Кодекса за застраховането) по отношение на 

лабораторията монтирана на самолет Фалкон 2000. 

 При предизвестие на коя да е от страните до другата за предсрочно прекратяване, 

застрахователят дължи на застрахования пропорционално  Про Рата връщане на премията, без 

прилагане на краткосрочни тарифи, включително и в случаите на изплатено или предстоящо 

плащане по полицата; 

 В случай на забава на плащане на дължимото обезщетение, застрахователят дължи 

неустойка в размер на законната лихва за периода от първоначалния падеж на дължимото 

обезщетение до деня на пълното му издължаване. Плащането на неустойката не лишава 

застрахования от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над 

размера на неустойката;  

 Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на 

застрахователния договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от 

компетентния съд.  

 Продължителност на застрахователното покритие:  

Застраховката се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца с начало на застрахователното 

покритие от 00.00 часа на 25.05.2020 г. и край 24.00 часа на 24.05.2021 г. 

 

2.3. Обхват на застрахователното покритие “Отговорности към трети лица, пътници, 

пътнически багаж, карго и поща”. 

 

2.3.1. Комбиниран единичен лимит: 

  Самолет Airbus A-319-112  410 000 000 EUR, но не по-малко от 326 000 000 SDR за всяко 

едно събитие; 

  Самолет Фалкон 2000 – 104 500 000 EUR, но не по-малко от 83 200 000 SDR за всяко едно 

събитие;  

 Хеликоптер МИ-8ПС – 104 000 000 EUR, но не по-малко от 82 700 000 SDR за всяко едно 

събитие; 

 Хеликоптер МИ-8Т – 105 130 000 EUR, но не по-малко от 83 700 000 SDR за всяко едно 

събитие; 

2.3.2. Подлимити: 

 Пътническата гражданска отговорност – 250 000 SDR на пътник съгласно изискванията на 

Регламент (ЕС) № 785/2004 г. на Европейския парламент и на Съвета.  

 Лимит на отговорност на превозвани Карго, Поща и Багаж – 19 SDR на килограм.  

 Отговорността за багаж на пътник трябва да бъде не по-малко от 1131 SDR съгласно 

изискванията на Регламент (ЕС) № 785/2004 г. и Регламент (ЕС) № 285/2010 г. на 

Европейския парламент и на Съвета. 

2.3.3.  Да бъдат включени “Допълнителни условия” по авиационни клаузи: 

- AVN.6A - Авиационна клауза за разсрочено плащане; 

- AVN.18A - Клауза за Про Рата включване и изключване на летателни апарати; 

-   AVN.52Е/D - Клауза за разширено покритие на авиационни отговорности относно 

отговорността на възложителя по отношение на военни и сродни рискове (клауза за изключване на 

опасностите по клауза AVN.48B) – клаузата да покрива изискванията на Регламент № 785/2004 г. 

на Европейския парламент и на съвета;  

      а) за самолет Airbus A-319-112 с лимит 326 000 000  SDR или еквивалентно в EUR; 
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б) за самолет Фалкон 2000 с лимит 83 200 000  SDR или еквивалентно в EUR; 

в) за хеликоптер МИ-8ПС с лимит 82 700 000  SDR или еквивалентно в EUR; 

г) за хеликоптер МИ-8Т с лимит 83 700 000  SDR или еквивалентно в EUR; 

- AVN.57 - Клауза ( Switzerland); 

- AVN.57 - Покритията да са валидни съгласно изискванията за САЩ и Канада и при 

поискване да се издават съответните сертификати; 

- AVN.44A - Клауза за пътническа отговорност / взаимна ревизия и специални договори/; 

- AVN.59 - Клауза неавиационна отговорност, лимит 22 000 000 EUR за всеки един 

инцидент/случай; 

- AVN.60 - Разширено лично нараняване, лимит 22 000 000 EUR за всяко едно нарушение; 

- AVN. 67В-  Добавък финансово/ лизингов договор на авиолинии;  

- AVN.48B – Клауза за изключване на военен и свързани с него рискове; 

- AVN.38В –  Клауза за изключване на ядрени рискове; 

- AVN.46B – Клауза за изключен шум, замърсяване на околната среда 

- AVN.41A – Клауза за уведомяване на Застрахователя при настъпване на застрахователно 

събитие; 

- АVN.72 – Авиационна Клауза за изключване правата по Полицата на Трети Лица (Rights 

of Third Parties Act 1999 – Exclusion Clause); 

- AVN.2000А - Авиационна Клауза за разпознаване на дати, разширена и допълнена с 

Авиационни клаузи AVN 2001А и AVN 2002А; 

- LSW.2488АGM00003 - Клауза за изключване наличието на азбест от покритите рискове. 

 

2.3.4. Специални споразумения:  

- за отказ от суброгация на застрахователите срещу допълнително застрахованите лица; 

- за Severability - Застраховката, която да се отнася до лимита на отговорност, да има 

действие по отношение на всеки съзастрахован така, както ако би бил застрахован по отделна 

полица; 

- Primary policy – клауза потвърждаваща, че полицата е водеща, и отговорността на 

застрахователя спрямо, който и да е от съзастрахованите, няма да бъде повлияна от никакви облаги, 

които те следва да получат по друга застрахователна полица, в смисъл на намаление на 

обезщетението, платимо по тези полици. 

 

2.3.5. Териториален обхват: Географски лимити: 

 Цял свят, с изключение на Страните/Териториите/Районите, на които се водят военни 

действия и съгласно посочените в Авиационни клаузи LSW.617(H) (актуалната буква към дата на 

откриване на процедурата). Всеки конкретен полет (прелитане, излитане, кацане и престой) 

над/до/от  Страните/Териториите/Районите, посочени в Авиационни клаузи LSW.617(H) (H-

актуалната буква към дата на откриване на процедурата), ще бъде допълнително застрахован към 

“Каско всички рискове” и “Каско военен риск” с допълнително споразумение между застрахования 

и застрахователя/презастрахователите. Застрахованият се задължава предварително да е получил 

всички необходими официални разрешения за всеки полет, издаден от компетентните и 

оторизирани власти в тези страни и да ги предостави на Застрахователя. Застрахователят ще издава 

съответните застрахователни документи (сертификати), доказващи наличието на Застрахователно 

покритие, само след наличието на всички необходими официални разрешения за всеки полет. 

Прелитанията над тези територии/зони, посочени в Авиационни клаузи LSW.617(H) (H-актуалната 

буква към дата на откриване на процедурата), ще се осъществяват само по международни признати 

въздушни коридори и в съответствие с препоръките и изискванията на ИКАО (Международна 

организация за гражданското въздухоплаване); 

 Всички допълнително включени или изключени държави със санкции на Организацията на 

обединените нации съгласно клаузи LSW.617(H) (H-актуалната буква към дата на откриване на 

процедурата) след крайната дата на подаване на оферти, ще се включват или изключват към общия брой 
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на държавите, за които се изключва застрахователното покритие при кацане, излитане и престой, и 

при прелитане над тях.  

 

 

2.3.6. Самоучастие “Багаж”/франшиз/(по предложение на Застрахователите): 

 

Максимален лимит на „Багаж” самоучастие/франшиз/да бъде, както следва: 

 

 

 

 

Франшиз: 

 

Максимален лимит на франшиза “Багаж” (в евро) 

 

 

Самолет Airbus 

A-319-112 

Самолет 

Фалкон-2000 

Хеликоптер 

МИ – 8ПС 

Хеликоптер 

МИ – 8Т 

Франшиз „Багаж” 

 

 

1000 

 

1000 

 

1000 

 

1000 

 

Минимален лимит на самоучастие „Багаж” / франшиз / - без ограничения. 

 

2.3.7. Самоучастие “Карго”/франшиз/(по предложение на Застрахователите): 

 

Максимален лимит на самоучастие „Карго”/ франшиз /да бъде, както следва: 

 

 

Франшиз: 

 

Максимален лимит на франшиза “Карго” (в евро) 

Самолет Airbus 

A-319-112 

Самолет 

Фалкон-2000 

Хеликоптер 

МИ – 8ПС 

Хеликоптер 

МИ – 8Т 

Франшиз 

„Багаж” 

 

5000 

 

5000 

 

5000 

 

5000 

 

Минимален лимит на самоучастие „Карго” / франшиз / - без ограничения. 

 

2.3.8. По полицата да бъдат допълнително застраховани:  

- ТAG Aviation SA – Швейцария по отношение на самолет Фалкон 2000;  

 -”RUAG Switzerland”Ltd– Швейцария по отношение на самолет Фалкон 2000; 

 - “Хели Ер САУ” АД – България по отношение на хеликоптери МИ-8ПС и МИ-8Т; 

 - Ämac Aerospace Switzerland”AG - по отношение на самолет Airbus А-319- 112; 

 -“Луфтханза Техник София“ ООД - по отношение на самолет Airbus А-319- 112. 

 - ДП РВД за отговорността спрямо трети лица, пътници, багаж, карго и поща, при настъпване 

на застрахователни събития, произтичащи от повреда на собствената му Лаборатория, инсталирана 

на борда на самолет тип FALCON 2000, рег.знак LZ–OOI. 

 

Забележка: Участниците следва да имат предвид, че предстои промяна в допълнително 

застрахованите лица, извършващи техническо обслужване на въздухоплавателните средства 

поради предстоящо сключване на  нови договори. 

 

2.3.9. Допълнителни условия: 
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 Да бъдат представени Общи Условия на полицата (полиците) и пълните текстове на 

допълнителните клаузи – AVN, съгласно настоящата документация и допълнителните условия, 

съгласно проекта/ите на договор; 

 Застрахователят да има готовност да издава Сертификати за Застраховка на английски 

език по искане на Застрахования и изискванията на съответните държави; 

- Сертификат за застраховка при полети до и от Федерална Република Германия според 

изискванията на германските власти; 

- Сертификат за застраховка при полети до и от Швейцария, според изискванията на 

швейцарските власти; 

- Други застрахователни сертификати, съгласно изискванията на други държави, според 

изискванията на техните власти; 

  Застрахователните полици да се допълват по искане на една от страните и допълненията да 

се оформят с издаване на “Добавъци”, но при предварителна договореност между застрахован и 

застраховател. 

 Срокът за издаване на котации, добавъци, сертификати и допълнителни застрахователни 

покрития да не е повече от 2/два/ часа в работни дни; 

 Застрахователното покритие да включва превоз на бебета на ръце. 

 Титуляр на застрахователните полици е Авиоотряд 28; 

 В случай на забава на плащане на дължимото обезщетение, застрахователят дължи 

неустойка в размер на законната лихва за периода от първоначалния падеж на дължимото 

обезщетение до деня на пълното му издължаване. Плащането на неустойката не лишава 

застрахования от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над 

размера на неустойка; 

 При предизвестие на коя да е от страните до другата за предсрочно прекратяване, 

застрахователят дължи на застрахования пропорционално  Про Рата връщане на премията, без 

прилагане на краткосрочни тарифи, включително и в случаите на изплатено или предстоящо 

плащане по полицата; 

 Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на 

застрахователния договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от 

компетентния съд;  

 Продължителност на застрахователното покритие:  

Застраховката се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца с начало на застрахователното покритие 

от 00.00 часа на 25.05.2020 г. и край 24.00 часа на 24.05.2021 г 

 

2.4. Презастрахователно покритие: 

 

2.4.1. Презастрахователните покрития да бъдат пласирани самостоятелно, а не на база пакетно с 

друга авиокомпания. 

2.4.2. Презастрахователното покритие трябва да осигурява пласиране на целия застрахователен 

риск и да бъде потвърдено в писмо за покритие, издадено от презастрахователя или от 

презастрахователния брокер, след определяне на Изпълнител и получаване на Възлагателното 

писмо (приложение № 2). Едновременно с писмото за покритие трябва да се представи приложено 

към него копие на Списъка на подписвачите, поели презастрахователното покритие, заверено 

– подписано и подпечатано с мокър печат от упълномощен представител на 

Презастрахователя или Презастрахователния брокер. Списъкът е неразделна част от писмото 

за покритие. 

2.4.3. Писмото от презастрахователя за пласиране на риска, трябва да гарантира, че 

презастрахователят ще поеме задължението да презастрахова риска на същата застрахователна 

сума, срещу същата застрахователна премия, при същите срокове, франшизи и други условия на 

документацията за провеждане на процедурата. Презастрахователното покритие трябва да 
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осигурява пласиране на целия застрахователен риск в пълен обхват – 100% (сто на сто) от неговия 

размер, а не каква да е част от него. Списъкът на подписвачите трябва да сочи процентното участие 

на всеки от Подписвачите в застрахователното покритие, като сборът от процентите на всички 

дялови участия трябва да бъде равен на 100. 

2.4.4. Презастраховане на риска: Подписвачите и/или презастрахователите, при които се пласира 

риска, трябва да имат ниво на кредитен рейтинг, определено от агенции за кредитен рейтинг, 

сертифицирани от Европейския орган за ценни книжа и пазари (European Securities and Markets 

Authority) по смисъла на Регламент № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета на Европа, 

както следва: 

 Минимум „А“ по „Стандарт енд Пуърс Кредит Маркет Сървиз” (Standard & Poor’s Credit 

Market Services), www.standardandpoors.com; 

 Минимум „А2“ по „Мудис Инвесторс Сървис” (Moody’s Investors Service), 

www.moodys.com; 

 Минимум „А“ по „Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings), www.fitchratings.com; 

 Минимум  „В+“ по „Ей Ем Бест Рейтинг Сървисиз” (AM Best Europe-Rating Services 

Ltd.), www3.ambest.com. 

2.4.5. Писмото от Презастрахователя за пласиране риска със списъка на подписвачите, ако е 

представено на чужд език, трябва да бъде придружено от превод на български език от заклет 

преводач или официален превод. 

 

2.5.  Застраховка резервни части, сродно оборудване и демонтирани двигатели от 

самолет Фалкон-2000: 

2.5.1. Застраховка на резервни части и сродно оборудване за самолет Фалкон-2000 съгласно 

списък - приложение № 3. Общата стойност на резервните части и сродно оборудване е в размер на 

45 178.95 EUR (четиридесет и пет хиляди сто седемдесет и осем   евро и деветдесет и пет евроцента). 

2.5.2. Покрити рискове: 

а) пожар 

б) умишлен пожар 

в) бедствия 

г) земетресение 

д) изтичане на вода и пара 

е) имплозия 

ж) злоумишлени действия на трети лица 

з) свличане или срутване на земни пластове и/или увреждане от действие на подпочвени води 

и) увреждане на имущества вследствие на удар от превозно средство 

й) увреждане на имущества вследствие на авария с товарни и разтоварни машини при товарене и 

разтоварване 

 

 Продължителност на застрахователното покритие на резервните части: Застраховката 

се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от 00.00 часа на  датата на влизане 

в сила на застрахователното покритие, посочена в застрахователната полица. 

 

2.6. Специално изискване при предсрочно прекратяване на договора:  
 

При предизвестие на коя да е от страните до другата за предсрочно прекратяване, 

застрахователят дължи на застрахования пропорционално  Про Рата връщане на премията, без 

прилагане на краткосрочни тарифи. 

 

 

 

http://www.standardandpoors.com/
http://www.moodys.com/
http://www.fitchratings.com/
http://www.ambest.com/


Документация за обществена поръчка за открита процедура с предмет: “Застраховки “Каско” с разновидности и “Отговорности” на 

въздухоплавателните средства в Авиоотряд 28                                                                                                                              Стр. 16 от 78 

 

2.7. Възлагателно писмо (приложение № 2) – предварителен договор: 

  

2.7.1. С Възлагателно писмо, издадено от Възложителя в деня, следващ деня, в който е влязло в сила 

решението на Възложителя за класиране и за определяне на Изпълнител на обществената поръчка, 

Възложителят уведомява първия от Застрахователите по реда на класирането, че неговото 

Предложение е прието и му възлага да започне договарянето като предприеме сключване на 

Презастрахователния договор за пласиране на приетото Застрахователно покритие срещу приетата 

Застрахователна премия и при сроковете и другите условия на полицата на презастрахователния 

пазар, посочени в неговото Предложение. 

2.7.2. Възлагателното писмо съставлява волеизявление на Възложителя със значение на 

Предварителен договор по смисъла на чл. 19 и следващите от Закона за задълженията и договорите. 

С Възлагателното писмо Застрахованият се съгласява, че ще се сключи Застрахователен договор 

като съответната Застрахователна полица бъде подписана при единственото условие, че 

Презастрахователят/Презастрахователите издадат Писмо от Презастрахователя за пласиране на 

риска. Писмото за пласиране риска да е  в съответствие с изискванията на тази документация и да 

бъде представено от Застрахователя и прието от Възложителя по реда, при условията и в сроковете 

за Договарянето, определени в т. VI “Пласиране на застрахователното покритие”. 

 

2.8. Срок за представяне на застрахователните сертификати:  

 

Участникът, определен за изпълнител (застраховател), се задължава да представи 

застрахователните сертификати в деловодството на Авиоотряд 28 при подписването на 

застрахователния договор. 

Условията на полицата трябва да съдържат безусловно съгласие на Застрахователя да поеме 

задължението от свое име и със свои средства, както и със средствата на Презастрахователите, 

подписали Презастрахователния договор, да плати от името на Застрахования и срещу посочената 

в полицата Сума на Застрахователната премия всички суми, които Застрахования по полицата бъде 

законно задължен да плати или по окончателно съдебно решение бъде осъден да плати, 

включително и съдебните разноски по делото, но не повече от сумите, посочени в Застрахователната 

полица. 

 

III. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА. 

КЛАСИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ: 

Оценяването на офертите на допуснатите до участие в процедурата, ще се извърши чрез 

критерия “икономически най-изгодна оферта”, по показател „най-ниска цена“ и значимост при 

определяне комплексната оценка на офертата: 

 

№ Наименование на показателите Значимост, 

% 

1 Предложена застрахователна премия при условията, посочени в 

документацията за обществена поръчка -ЗПn 

80 

2. Предложен минимален сумарен франшиз по видове ВС за „Каско” – 

Фn, при следните подпоказатели:   

20 

2.1. Предложен франшиз за „Каско” за самолет Airbus A-319-112 (Ккас.а.n) 40 

2.2. Предложен франшиз за „Каско” за самолет Фалкон 2000 (Ккас.f.n) 30 

2.3. Предложен франшиз за “Каско” за хеликоптер МИ-8ПС (Ккас.t.p.n.) 15 

2.4. Предложен франшиз за “Каско” за хеликоптер МИ-8Т (Ккас.t.v.n.) 15 

 

Показатели за оценка на офертите и начин за определяне 

на значимостта им в комплексната оценка на офертите: 
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1. Предложена застрахователна премия при условията, посочени в документацията за 

обществена поръчка (ЗПn), с относителен дял (значимост) в комплексната оценка на предложението 

80 %: 

При предложена обща застрахователна премия (цена) в евро в офертата, коефициента на n - 

тия застраховател се изчислява като: 

           
..

min

nЗПnp

ЗП
ЗПn   

Където: 

ЗПn - коефициента на предложението от n-ия участник за предложената застрахователна премия;  

ЗПmin - най-ниската предложена застрахователна премия от допуснатите до оценка оферти; 

ЗПпр.n –  предложената застрахователна премия от n-ия застраховател  

Максимален коефициент по този показател е 1.000. 

 2. Предложен минимален франшиз сумарно по видове ВС за каско (Фn), с относителен 

дял (значимост) в комплексната оценка на офертата 20 %: 

 Коефициентът за предлагания сумарен франшиз по видове ВС за „Каско” се изчислява по 

формулата при следните подпоказатели: 

Фn = 40 %   Ккас.а.n. + 30 % Ккас.f.n.+ 15 % Ккас.t.p.n. + 15 % Ккас.t.v.n.  

където: 

 Фn – Предложен минимален сумарен франшиз по видове ВС за „Каско”   

 Ккас.а.n – коефициент за предложения франшиз за “Каско” за самолет Airbus A-319-112 за 

n-ия застраховател;  

 Ккас.f.n – коефициент за предложения франшиз за “Каско” за самолет Фалкон 2000 за n-ия 

застраховател;  

 Ккас.t.p.n. – коефициент за предложения франшиз за “Каско” за хеликоптер МИ-8ПС n-ия 

застраховател; 

 Ккас.t.v.n. – коефициент за предложения франшиз за “Каско” за хеликоптер МИ-8Т n-ия 

застраховател; 

  

Коефициентите 40 %, 30 % и  15 % са теглови коефициенти за подпоказателите  в показател 

“Предложен минимален франшиз сумарно по видове ВС за “Каско”. 

 

Максимални лимити на самоучастие „Каско”/франшиз/да бъдат, както следва: 

 

Франшиз: Максимален лимит на франшиза „Каско” (в евро) 

Самолет Airbus     

A-319-112 

Самолет 

Фалкон-2000 

Хеликоп-тер 

МИ–8ПС 

Хеликоп-тер 

МИ–8Т 

Франшиз „Каско” 100 000 25000 25000 25000 

 

Минимален лимит на самоучастие „каско ” / франшиз / - без ограничения. 

 

● Ккас.а.n – коефициент за предложения франшиз за “Каско” за самолет Airbus A-319-112 на n-

ия застраховател, изчислен по формулата: 

.max..

....
1..

aКкас

ппрaКкас
naКкас   , където: 

- Ккас.а.max. - максималната предложена стойност на франшиз “Каско” за самолет Airbus A-319-

112 от допуснатите до оценка оферти; 

- Ккас.а.пр.n - предложен франшиз “Каско” за самолет Airbus A-319-112 от n-ия застраховател; 
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● Ккас.f.n – коефициент за предложения франшиз за “Каско” за самолет Фалкон 2000 на n-ия 

застраховател, изчислен по формулата: 

.max..

....
1..

fКкас

ппрfКкас
nfКкас   , където: 

- Ккас.f.max. - максималната предложена стойност на франшиз “Каско” за самолет Фалкон 2000 

от допуснатите до оценка оферти; 

- Ккас.f.пр.n - предложен франшиз “Каско” за самолет Фалкон 2000 от n-ия застраховател; 

 

 Ккас.t.p.max -коефициент за предложения франшиз за “Каско” за хеликоптер МИ-8ПС на 

n-ия застраховател изчислен по формулата: 

 

max..

...
1...

tКкас

ппрtКкас
nptКкас   , където: 

- Ккас.t.p.max. - максималната предложена стойност на франшиз “Каско” за хеликоптер МИ-8ПС  

от допуснатите до оценка оферти; 

- Ккас.t.p.пр.n - предложен франшиз “Каско” за хеликоптер МИ-8ПС от n-ия застраховател; 

 

● Ккас.t.v.n – коефициент за предложения франшиз за “Каско” за хеликоптер МИ-8Т на n-ия 

застраховател изчислен по формулата: 

max...

.....
1...

vtКкас

ппрvtКкас
nvtКкас   където: 

- Ккас.t.v.max.. - максималната предложена стойност на франшиз “Каско” за хеликоптер МИ-8Т 

от допуснатите до оценка оферти; 

- Ккас.t.v.пр.n - предложен франшиз “Каско” за хеликоптер МИ-8Т от n-ия застраховател. 

 

Максимален коефициент по този показател е 1.000. 

Забележка: Ако предложенията във всички оферти за франшиз „Каско” за самолет Airbus 

A-319-112 и/или самолет Фалкон 2000 и/или за хеликоптер МИ-8ПС  и/или за хеликоптер МИ-8Т са 

равни на 0, то по този подпоказател всички оферти получават максимален коефициент 1.000. 

 

Комплексна оценка на всеки участник се изчислява по формулата: 

КОn = 80 % ЗПn + 20 % Фn  
Където: 

КОn – комплексна оценка на офертата на n-тия застраховател; 

ЗПn – коефициента за показателя “Предложена застрахователна премия при условията, 

посочени в документацията за обществената поръчка”;  

Фn – коефициента за показателя “Предложен минимален сумарен франшиз по видове ВС за 

„Каско”; 

Коефициентите 80 % и 20 % са теглови коефициенти, определени по степен на значимост от 

Възложителя в таблицата в този раздел. 

Класирането на застрахователите ще се извърши по максимална изчислена комплексна 

оценка. Комплексната оценка се закръглява до 3тия знак след десетичната запетая. Максимална 

стойност на комплексната оценка е 1.000. При равна стойност на комплексната оценка на двама или 

повече застрахователи, се прилага чл. 58  от ППЗОП.  
 

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА. 

 

 1. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 
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 С посочените по-долу критерии за подбор Възложителят е определил минималните 

изисквания за допустимост по отношение на участниците в процедурата с цел установяване на 

възможността им за изпълнение на поръчката. 

1.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионалната дейност, 

включително изисквания във връзка с вписването в професионален и търговски регистри: 

В обявената процедура за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго 

образувание, които отговарят на изискванията на ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия, 

посочени в тази документация и имат: 

 1.1.1. валиден лиценз или разрешение за авиационно застраховане за застрахователна или за 

застрахователна и  презастрахователна дейност, издаден по реда на Кодекса за застраховането – за 

местни застрахователи или застрахователи със седалище в трета държава; 

 1.1.2.  валиден лиценз или разрешение за авиационно застраховане от компетентен орган в 

държавата по произход за застрахователна или за застрахователна и презастрахователна дейност и 

са получени уведомленията по чл. 49 или чл. 50 от Кодекса за застраховането (за извършване на 

дейност по условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги) – за 

застрахователи със седалище в друга държава членка на Европейския съюз, или друга 

държава, която принадлежи към Европейското икономическо пространство. 

 1.1.3. Застрахователи на държава членка на Европейския съюз или друга държава, която 

принадлежи към Европейското икономическо пространство, могат да участват в процедурата по 

право на установяване или свобода на предоставяне на услуги, ако са изпълнени изискванията на 

Част Втора, Глава Четвърта, Раздел II “Извършване на дейност в Република България от 

застраховател със седалище в друга държава членка” от Кодекса за застраховането. Участникът 

трябва да е включен в списъка със застрахователи от държави членки, нотифицирали Комисията за 

финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република 

България, публикуван в интернет страницата на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg). 

 1.1.4.. Застрахователи със седалище в трета държава (Застрахователи от трета държава) могат 

да подават оферти само чрез техни клонове, регистрирани по търговския закон и получили лиценз 

за авиационно застраховане или застраховане и презастраховане по реда на Част Втора, Глава Пета, 

Раздел II “Извършване на дейност в Република България от застраховател от трета държава” от 

Кодекса за застраховането. 

 1.1.5. Застрахователят, в своята оферта, трябва да декларира, дали при изпълнението на 

поръчката ще ползва подизпълнител/и, както и дела от поръчката, който ще му/им възложи. 

Подизпълнителите също трябва да отговарят на изискванията на ЗОП и тази документация.  

 1.1.6. Застрахователят трябва да пласира застрахователното покритие по реда на глава VI на 

тази документация. 

 

 1.2.За доказване на съответствието с критериите за подбор:  

 1.2.1. При подаване на оферта участникът декларира съответствие с поставените изисквания 

чрез еЕЕДОП като попълва съответно: Част ІV, „Критерии за подбор”, раздел А „Годност”, поле 

„Вписване в съответен професионален регистър”, чрез посочване на:  

 • номер, валидност, дата и издател на Лиценз/Разрешение, удостоверяващ/и правото му 

да извършва застрахователна дейност на територията на Република България;  

 • данни за какъв вид дейност е лицензиран/регистриран/;  

 • линк за достъп до съответните документи, в случай че същите са достъпни чрез публичен 

безплатен регистър;  

 • датата, от която участникът има право да извършва застрахователна дейност на 

територията на Република България при условията на свобода на предоставяне на услуги по чл. 50 

от КЗ.  

 Чуждестранните участници посочват и данни за Лиценз/Разрешение, удостоверяващ правото 

им да извършват застрахователна дейност по предмета на обществената поръчка, съгласно 
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законодателството на държавата, в която са установени, или се позовават на нормативния акт и 

съответното правно основание, по силата на което имат право да извършват застрахователна 

дейност на територията на Република България, съгласно КЗ.  

  

 1.2.2. При сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, представя:  

 • заверено копие на валиден/и Лиценз/Разрешение за извършване на застрахователна дейност 

по предмета на обществената поръчка, издаден/и от КФН или копие от аналогичен/ни документ/и 

от друг компетентен орган, само в случаите, когато обстоятелствата в съответния лиценз или 

аналогичните документи не са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или 

достъпът до нея не се представя на Възложителя по служебен път;  

 • заверено копие от документ, удостоверяващ датата, от която участникът има право да 

извършва застрахователна дейност на територията на Република България при условията на свобода 

на предоставяне на услуги по чл. 50 от КЗ.  

 Доказателствата сe представят от участника, определен за изпълнител преди сключването на 

договора за обществената поръчка и в хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.  

  

 Забележки:  

 • Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага за този 

член на обединението, който ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на 

участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 

обединението.  

 • Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия 

за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.  

 • По отношение на документа за годност/правоспособност, в случай, че участникът 

притежава документ, чийто срок на валидност изтича по време на изпълнение на поръчката, то 

той следва да започне своевременно процедура по подновяване му в нормативно установения срок. 

 

 1.3. Икономическо и финансово състояние  

 1.3.1. Списък и кратко описание на критериите за подбор: Възложителят не поставя 

изисквания. 

 1.4. Технически и професионални способности. Изискано минимално ниво.  

 1.4.1. Списък и кратко описание на критериите за подбор: Възложителят не поставя 

изисквания. 

 

 2. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

2.1. На основание чл. 54 от ЗОП, възложителят отстранява от участие в процедурата за 

възлагане на обществената поръчка участник, когато: 

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 

172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 

352 - 353е от Наказателния кодекс;  

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т.2.1.1, в 

друга държава членка или трета страна; Участниците посочват информация за 

престъпления, аналогични на посочените в т. 2.1.1 при наличие на присъда в друга 

държава членка или трета страна. 

 

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или 

участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в 
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която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на 

компетентен орган;  

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

2.1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

2.1.6 е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, 

ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 

миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен; 

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 

2.2. Основанията по т. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника 

и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан 

участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в 

състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които 

го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или 

документите, удостоверяващи правосубектността му. 

 

2.3. На основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят отстранява от участие в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, който е обявен в несъстоятелност или 

е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил 

извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е 

преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се 

намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен. 

 

2.4. Основанията за отстраняване по този раздел се прилагат и когато офертата е подадена от 

обединение, за някой от участниците, за което са налице посочените обстоятелства. 

2.5. Участникът, за когото са налице обстоятелствата по т. 2.1. и/или 2.3, може да представи 

доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56 от 

ЗОП.  

2.6. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване 

чрез представяне на Eдинен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид 

(еЕЕДОП).  

2.6.1. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1. и т. 2.1.2. се 

попълва в ЕЕДОП както следва: 

2.6.1.1. В Част III, Раздел А на ЕЕДОП участникът следва да предостави информация 

относно присъди за следните престъпления: 

а) Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;  

б) Корупция – по чл. 301 – 307 от НК;  

в) Измама – по чл. 202, ал.2, т.3, чл.212, ал.3, чл. 248а, ал.2 и чл. 254б от НК; 

г) Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 

дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК;  

д) Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от НК и по 

чл. 108а, ал. 2 от НК;  

е) Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от НК.  
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2.6.1.2. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.3., се попълва 

в Част ІІІ, Раздел Б на ЕЕДОП; 

2.6.1.3. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т.т. 2.1.4., 2.1.6, 

2.1.7. и 2.3.1. се попълва в Част ІІІ, Раздел В на ЕЕДОП; 

2.6.1.4. В Част ІІІ, Раздел Г на ЕЕДОП на въпроса „Прилагат ли се специфичните 

национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка?“, участникът следва да отговори с „Не“, ако за него 

не са приложими следните специфични национални основания за изключване:  

а) наличие на присъди за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-

260 от НК;  

б) наличие на свързаност по смисъла на § 2, т. 44 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с 

друг участник в конкретната процедура;  

в) наличие на обстоятелства по чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за 

икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.  

г) наличие на обстоятелство по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество.  

д) наличие на обстоятелствата по т. 2.1.6 (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП) 

2.6.1.5. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1. за 

престъпления по чл.172 и чл. 352 – 353е от НК се попълва в Част ІІІ, Раздел В, поле 1 от ЕЕДОП. 

При отговор „Да“ участникът посочва:  

 - Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за 

постановяването й;  

- Срока на наложеното наказание. 

2.7. За доказване на липса на основание за отстраняване участникът, избран за изпълнител, 

представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП. 

2.8. Освен на основанията, посочени в т. 2.1 и 2.3.1, Възложителят отстранява от 

процедурата и: 

2.8.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;  

2.8.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:  

 а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;  

 б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 

екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10;  

2.8.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта 

не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5;  

2.8.4. кандидати или участници, които са свързани лица; 

2.8.5. кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на 

условията за представяне, включително за форма, начин и срок; 

2.8.6. участник, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим или e 

контролиран от лице, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или 

участва в гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим (съгласно чл. 3, т. 8 от Закон за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици), освен ако за участника в 

настоящата процедура, са приложими изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

2.8.7. участник за който се установи, че въз основа на неверни данни е приложено 
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изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици (съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3, б. „а“ от Закон за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици); 

2.8.8. участник, по отношение на когото е налице някое от посочените в чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество обстоятелства 

(ЗПКОНПИ).  

Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ: „Лице, заемало висша публична длъжност, което в 

последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е 

участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с 

предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от 

Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от 

освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице 

в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от 

нея юридическо лице”. Съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗПКОНПИ: „Забраната за участие в процедури за 

обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, 

принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската 

държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава 

дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от 

длъжност”.  

Лицата, заемащи висши публични длъжности по смисъла на ЗПКОНПИ, са посочени в чл. 6 

от същия закон. 

 

Информацията относно липсата или наличието на обстоятелствата по т. 2.8.6., т. 2.8.7. и 2.8.8. 

се попълва в Част ІІІ, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване” на 

еЕЕДОП. В случай, че за участник се прилага някое от изключенията по чл. 4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛДС, съгласно т. 2.8.6. или че по отношение на участник е налице някое от 

визираните в т. 2.8.8. обстоятелства, участникът следва изрично да посочи релевантното за него 

изключение/обстоятелство. 

2.8.9. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи 

срока на валидност на офертата си.  

2.8.10. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от 

определената от Възложителя в настоящата документация за участие прогнозна стойност на 

поръчката. 

2.8.11. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 

писмено Възложителя за всички обстоятелства по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 101, ал. 11 от 

ЗОП в 3-дневен срок от настъпването им  

 

2.9 При изготвяне на ЕЕДОП, участникът трябва да попълни информацията в част II, раздел 

Г на ЕЕДОП по отношение на подизпълнителите, чиито капацитет участникът няма да ползва. 
 Забележка: Възложителят може да не отстрани участник, за когото са налице 

основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при условията на чл. 56, ал. 1 от 

ЗОП и ако Възложителят счете, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се 

гарантира неговата надеждност.    

   

3. РАЗХОДИ ПО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 
 3.1. Възложителят предоставят пълен и неограничен достъп до документацията на 

страницата на профила на купувача.  

 3.2. Разходите по изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 

Участниците не могат да имат претенции по направените от тях разходи. 
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 3.3. Разходите по дейността на комисията са за сметка на Възложителя. 

 

 

4. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА  

4.1. С представяне на оферта, застрахователят приема изцяло всички общи и специални 

условия на тази документация и всички свързани с нея документи. 

4.2. Всички документи в офертата да са без поправки, изтривания и/или други корекции.  

4.3. Съгласно чл. 47 от ППЗОП документите, свързани с участието в процедурата, се 

представят в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост от участника, или от 

упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка на адреса, посочен от възложителя - в деловодството на 

Авиоотряд 28 на адрес: Република България, гр. София, п.к. 1540, Летище София. Върху опаковката 

се посочва наименованието на поръчката, наименованието на участника, включително участниците 

в обединението, ако има такова, адрес и лице за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 

4.4. При приемане на документите за участие (оферта) върху опаковката се отбелязват 

поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ 

регистър, за което на приносителя се издава документ.  

4.5. Не се приемат оферти, подадени след изтичане на крайния срок за подаване на оферти 

или подадени в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато след срока, 

определен за получаване на оферти пред деловодството все още има чакащи лица, се изготвя списък 

/подписан от представител на възложителя и от присъстващите лица/ и офертите се приемат. 

Оферти от лица, невключени в списъка, не се приемат. 

4.6. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да 

обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за 

подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не 

се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.  

   

5.ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

5.1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените 

от Възложителя условия. 

5.2. До изтичането на срока за подаване офертите всеки участник може да промени, да 

допълни или да оттегли офертата си. Допълнението и промяната трябва да отговарят на 

изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху опаковката бъде 

отбелязан и текст „Допълнение - промяна към оферта №........./.......... г.“ 

5.3. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи 

само една оферта. 

5.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

5.5. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице 

може да участва само в едно обединение. 

5.6. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 

 

6.СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА:  
6.1. Опис на представените документи – Образец № 1 

6.2. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП) за 

участника в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на Възложителя, а когато е приложимо 

– еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 

подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, 

като се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
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установен, са длъжни да предоставят информация – съгласно Образец № 2.  

Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по 

образец, утвърден с акт на Европейската комисия (еЕЕДОП – Образец № 2а към настоящата 

документация). 

 Образецът на еЕЕДОП е създаден като е използвана безплатната услуга на Европейската 

комисия чрез информационната система за еЕЕДОП, достъпна през Портала за обществени 

поръчки, секция РОП и е-услуги/Електронни услуги на Европейската комисия. Електронният вид 

на Единния европейски документ за обществени поръчки е достъпен във формат PDF (подходящ за 

преглед) и XML (подходящ за компютьрна обработка) на електронната страница на Авиоотряд 28, 

секция „Профил на купувача“. Връзка към системата за еЕЕДОП - https://ec.europa.eu/tools/espd . 

Участникът следва да изтегли от профила на купувача на Възложителя Образец № 2а в XML формат, 

да го зареди в системата https://ec.europa.eu/tools/espd  и да попълни необходимите данни съгласно 

поставените изисквания на Възложителя в документацията за обществената поръчка. Попълненият 

еЕЕДОП се изтегля и се подписва с електронен подпис от съответните лица съгласно чл. 54, ал. 2 от 

ЗОП. Същият се прилага към пакета с документи за участие в процедурата (офертата) на подходящ 

оптичен носител.  

Забележка: Допълнителна информация, свързана с предоставяне на Единния европейски 

документ за обществени поръчки в електронен вид, е налична на адрес: 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf  (Методическо указание на АОП с изх. 

№ МУ-4 от 02.03.2018 г.).  

Форматът, в който се предоставя еЕЕДОП не следва да позволява редактиране на неговото 

съдържание. 

 

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, 

всички лица подписват един и същ еЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните 

данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията 

относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко 

лице или за някои от лицата. В последната хипотеза- при подаване на повече от един еЕЕДОП, 

обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от 

лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

Съгласно чл. 41 от ППЗОП, когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и 

за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, ЕЕДОП може 

да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за 

достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. 

В този случай В ЕЕДОП е необходимо да бъде включено изрично изявление, че декларацията се 

прави и от името на друго лице.  

В ЕЕДОП могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, 

т. 1 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, може 

самостоятелно да представлява съответния стопански субект.  

 

 

Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на 

съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези 

лица се представя отделен еЕЕДОП. 

Представя се отделен еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е 

юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката; 

6.3. При участник – обединение - копие на договора за обединение, а когато в договора не 

е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от 

лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 

6.4. При участник-обединение, което не е юридическо лице - копие от документ, от който 

https://ec.europa.eu/tools/espd
https://ec.europa.eu/tools/espd
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
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да е видно правното основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 от ППЗОП; 

6.5. Офертата включва: 

 6.5.1. Техническо предложение, съдържащо: 

  6.5.1.1. Предложение за изпълнение на обществена поръчка – образец № 3 

  6.5.1.2. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци, осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд 

по по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП- образец № 4 ; 

 6.5.1.3. Декларация за конфиденциалност по 102, ал. 1 от ЗОП (ако е приложимо) - 

образец № 5; 

 6.5.1.4. Справка за предложените реквизити за определяне на комплексната оценка на 

офертата, без ценовото предложение- образец № 6; 

 6.5.1.5. Общи условия на участника за застрахователно обслужване на обекта на 

поръчката;  

 6.5.1.6. Лойдови клаузи/Авиационни клаузи AVN……, посочени настоящата 

документация. 

6.5.2. Ценово предложение, поставено в отделен запечатан Плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ съдържащ Справка за ценовото предложение на офертата- образец 

№ 7 с попълнени размер на застрахователните премии и покритите рискове в абсолютни 

стойности по видове въздухоплавателни средства. 

  

С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на 

възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на 

договор. 

 

7. ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА 

 7.1. Документите посочени в т. 6, надлежно подредени се представят в запечатана 

непрозрачна опаковка. Ценовото предложение на участника се поставя в отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като се поставя в опаковката. Върху 

така изготвената опаковка се посочват: 

 - наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

- наименованието на поръчката. 

Върху опаковката не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други 

фирмени печати и знаци. 

 

 

 

 

ДО: Авиоотряд 28, гр. София, Летище София;  

 

Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с 

предмет: “Застраховки “Каско” с разновидности и “Отговорности” на въздухоплавателните 

средства в Авиоотряд 28” 

 

Наименование на участника:………………………………………………….  

Участниците в обединението (когато е приложимо)…………………………  

Адрес за кореспонденция: ………………………………………………………………  

Телефон факс или електронен адрес:………………………………………. 
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V. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. Опаковките с офертите ще бъдат отворени на дата, час и място, посочени в Обявлението 

за поръчка. 

2. При промяна на първоначално обявените в обявлението дата, час и място на отваряне на 

офертите, участниците се уведомяват чрез профила на купувача най – малко 48 часа преди 

новоопределения час. 

3. На публичното заседание на комисията могат да присъстват участниците в процедурата 

или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване, при спазване на пропускателния режим на сградата, където се провежда заседанието.  

4. При разглеждане на офертите комисията извършва действията по чл. 54 и следв. от ППЗОП  

5. Комисията оповестява отварянето на ценовите предложения най- късно два дни преди 

самото отваряне чрез публикуване на профила на купувача на съобщение за посочена дата, час и 

място на отварянето. На отварянето на ценовите оферти могат да присъстват участниците, техни 

упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване. Комисията 

отваря ценовите предложения само на допуснатите участници. При отварянето на ценовите 

предложения Комисията ги оповестява.  

6. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи 

на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на 

останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена 

обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на 

искането. 

7. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 

обявените от Възложителя условия, като при необходимост се прилагат и разпоредбите на чл. 58, 

ал. 2 или ал.3 от ППЗОП. 

8. За работата си комисията изготвя доклад със съдържанието предписано в чл. 60 от ППЗОП. 

Към доклада се прилагат и всички документи, изготвени в хода на работа на комисията. Докладът 

се подписва от всички членове на Комисията и се предава на Възложителя заедно с цялата 

документация. В десетдневен срок от получаване на доклада Възложителят го утвърждава или го 

връща с указания. В десет дневен срок от утвърждаване на доклада Възложителят издава решение 

за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 

 

 

VI.  ПЛАСИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ.  

 

1. Окончателното договаряне трябва да осигури следните действия: 

1.1. Пласиране на застрахователното покритие: 

     Възложителят изпраща на Застрахователя, избран за Изпълнител, възлагателно писмо. 

Изпълнителят трябва да започне пласирането на застрахователното покритие на 

презастрахователния пазар в деня, в който получи и подпише Възлагателно писмо (предварителен 

договор) (приложение № 2). Изпълнителят, в срок до 5 (пет) работни дни (до 16,30 часа) от 

следващия ден на получаване на Възлагателното писмо, трябва да завърши пласирането и 

предостави в деловодството на Авиоотряд 28 Писмо от Презастрахователя за пласиране на риска, 

придружено с официален превод на български език. Денят на получаване на Възлагателното писмо 

не се включва в срока по предходното изречение. Писмото от Презастрахователя за пласиране на 

риска трябва да удостоверява, че Презастрахователният договор е сключен в съответствие с 

изискванията и условията, определени за него в тази документация. 

 1.2. Приемане на пласирането:  
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            В случай, че Писмо от Презастрахователя за пласиране на риска, удостоверяващо 

Презастрахователния договор, отговаря на изискванията на тази документация, Възложителят или 

упълномощено от него лице ще уведоми Застрахователя за това до края на следващия от 

получаването му работен ден и последният ще има основание и ще може да издаде 

Застрахователната полица. 

Застрахователната полица се представя на Възложителя за одобрение и подпис в деня, 

следващ получаването на уведомлението за одобрение на Писмото за пласиране на риска. При 

представяне на застрахователната полица за подпис от Застрахования, Застрахователят представя 

гаранция за изпълнение на договора и документите по чл. 58 от Закона за обществените поръчки.  

 1.3. В случай, че Застрахователят не представи Писмо от Презастрахователя за пласиране на 

риска, в срока по т. 1.1, ще се счита, че е налице отказ на същия да сключи окончателния 

Застрахователен договор или невъзможност да постигне условията за сключване на този договор и 

правото на окончателен договор преминава върху класирания на второ място. 

 1.4. Условията на точки 1.1, 1.2. и 1.3. се прилагат и по отношение на действията на 

Възложителите и за класирания на второ място Застраховател, при възникване на правото на 

окончателен договор в съответствие с точка 1.3.    

 

VII. ИЗИСКУЕМИ ГАРАНЦИИ 

 

1. Съгласно чл. 111 от ЗОП при подписването на договора участникът, определен за 

изпълнител, следва да представи гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора. 

Гаранцията е в рамер на 5 % (пет процента) от стойността на договора. 

2. Гаранцията се предоставя в една от трите форми: 

А) Парична сума, платима по банкова сметка на Авиоотряд 28: 

БНБ- гр. София 

Пл. „Княз Александър I“ № 1 

Банков код: BNBGBGSD 

Банкова сметка IBAN: BG 82 BNBG 9661 3300 1088 03 

Б) Банкова гаранция 

В) Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя.  

3. Гаранцията за изпълнение на застрахователния договор се освобождава в срок до 30 дни 

след приключване на застрахователния договор, т.е. след изтичане на крайния 

застрахователен срок за изпълнение на поръчката. Възложителят задържа гаранцията за 

изпълнение на договора, в случай на частично или пълно неизпълнение на договора, от 

страна на изпълнителя, като условията и реда се посочват в застрахователния договор 

(застрахователната полица).  

 

VIII. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР (ПРОЕКТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОЛИЦИ) 

 

1. Съгласно чл. 112 от Закона за обществените поръчки, Възложителят сключва договора с  

избрания за изпълнител участник в едномесечен срок след влизане в сила на решението за 

определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на 

това решение, но не преди изтичането на 14- дневния срок от уведомяването на заинтересованите 

участници за решението за определяне на изпълнител.  

2. Проект на договор (застрахователни полици) е представен в приложение № 4 на тази 

документация. 

 3. При подписване на договора Застрахователят трябва да представи гаранция за изпълнение 

на договора в размер на 5 % от стойността на договора, както и на основание чл. 112 от ЗОП да 

предостави актуални документи, удостоверяващи  липсата на основания за отстраняване от 
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процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят 

и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.  

  

 

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ: 

 

 1. Застрахователите (участниците) трябва да изпълнят всички изисквания, указани в Закона 

за обществените поръчки (ЗОП), Кодекса за застраховането и тази документация. 

 2. В приложения към Документацията са посочени образци и информация, която подава 

участника, съгласно изискванията на ЗОП и Правилника за прилагане на ЗОП.  

 3. При противоречие в записите на отделните документи от документацията, валидни са 

записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната 

последователност: 

а) Решение за откриване на процедурата; 

б) Обявление за обществена поръчка; 

в) Документация за обществена поръчка, като приоритетът на отделните й части е в следния 

ред:  

- Пълно описание на обекта на поръчката; 

- Техническа спецификация; 

- Указания за подготовката на оферта; 

- Указания по провеждането и участието в процедура; 

- Проект на договор за изпълнение на поръчката; 

- Образците за участие в процедурата. 

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 

При противоречие между записите в документацията и Закона за обществените поръчки - важат 

тези в закона. 

 4. В документацията е представена допълнителна информация, свързана с изпълнението на 

обществената поръчка: 

 4.1. Списък на резервни части и сродно оборудване, подлежащо на застраховане- 

приложение № 3; 

   4.2. Справка за експлоатацията на въздухоплавателните средства и за брой превозени 

пътници  – приложение № 5;  

 4.3. Справка за пролетяното време на летателния състав по типове въздухоплавателни 

средства в Авиоотряд 28 - приложение № 6; 

 4.4. Справка за изпълнени полети в Авиоотряд 28- приложение № 7. 
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Приложение № 1 

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 

№ ……………. 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

(образец) 

 

Ние ........................ /банка/, със седалище ................. /адрес/, сме уведомени, че на …………. /дата/ 

между Авиоотряд 28, като Възложител от една страна  

и 

фирма ………………, със седалище ……………….. /адрес/, Булстат ……………, като изпълнител, е 

сключен договор (застрахователна полица) № …………. за “Застраховки на “Каско” с 

разновидности и “Отговорности” на въздухоплавателните средства в Авиоотряд 28” на обща 

стойност …………………. /цифром/ от друга страна. 

 

В съответствие с изискванията на чл. 111 от Закона за обществените поръчки, Изпълнителят следва 

да представи в полза  на Авиоотряд 28 банкова гаранция за изпълнение на договора за сумата 

…………… /цифром/, …………………. /словом/, представляваща 5 % (пет процента) от стойността 

на договора. 

 

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на  Авиоотряд 28, ние, ...................... /банка/ се 

задължаваме неотменяемо независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да 

Ви заплатим всяка сума максимум до ……………………. /цифром/, …………………. /словом/ при 

получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма 

……………….. не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по договора.  

 

Плащанията по гаранцията ще бъдат извършвани незабавно след получаването на Вашия писмен 

иск независимо от съдебните взаимоотношения помежду ви и без да е необходимо съдебно решение 

на компетентен съд или трибунал. 

 

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, 

извършено по нея. 

 

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на 

централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са 

автентични и Ви задължават съгласно закона. 

 

Настоящата гаранция е валидна до …………… /дата-30 дни след изтичането на срока на този 

договор/ и изтича изцяло и автоматично в случай, че до ………… /часа/ на ………… /дата/ искането 

Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в …………. /банка/. След тази дата 

ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или 

не. 

 

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане 

на оригиналът на същата в …………. /банка/. 

 

Дата: ............................ 

 

Подписи: ............................. 



Документация за обществена поръчка за открита процедура с предмет: “Застраховки “Каско” с разновидности и “Отговорности” на 

въздухоплавателните средства в Авиоотряд 28                                                                                                                              Стр. 31 от 78 

 

 

Приложение № 2 

 

В Ъ З Л А Г А Т Е Л Н О   П И С М О 

/ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР/ 

 

 

 Днес ……….. г. се сключи настоящият предварителен договор между страните: 

 

АВИООТРЯД 28, седалище и адрес на управление: гр. София 1540, Летище София, ЕИК 

129009105, представляван от Тодор Николаев Коджейков – Генерален директор и Иван Димитров 

Георев – главен счетоводител, директор на дирекция „АФДУС“, Възложител в открита процедура 

за възлагане на обществена поръчка с обект: “Застраховка “Каско” с разновидности и 

“Отговорности” на въздухоплавателните средства в Авиоотряд 28” открита с Решение № ………….. 

от …………..... г. на Генералния директор на Авиоотряд 28, наричан по-долу Възложител, от една 

страна  

и 

………………………….. със седалище и адрес на управление: …………………………., ЕИК 

………………., представлявано от …………………………. -  наричан по-долу  Застраховател от 

друга страна  

 

Страните се споразумяха за следното: 

1. С настоящия предварителен договор страните се задължават да сключат окончателен 

застрахователен договор под формата на застрахователна полица, издадена от Застрахователя на 

името на Възложителя, при условия, съобразно  Решението за откриване на процедурата, 

документацията за обществена поръчка, действащото законодателство и предложените от 

Застрахователя и приети от Възложителя в рамките на горепосочената процедура проект на 

застрахователна полица. Приетите от Възложителя комбинирани единични лимити са, както следва: 

1.1. За самолет тип Airbus A-319-112: 

а) Комбиниран единичен лимит до 410  000 000 EUR, но не по-малко от SDR 326 000 000 за 

отговорност към трети лица и към превозваните на борда на самолета пътници, техния багаж, карго 

и поща; 

б) Комбиниран единичен лимит не по-малко от SDR 326 000 000 или еквивалентно в EUR за 

авиационна клауза AVN52Е/D. 

1.2. За самолет тип Фалкон-2000 вкл. и за системата за летателна проверка NM3625B на 

навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане (лаборатория) : 

а) Комбиниран единичен лимит до 104 500 000 EUR, но не по-малко от SDR 83 200 000 за 

отговорност към трети лица и към превозваните на борда на самолета пътници, техния багаж, карго 

и поща; 

б) Комбиниран единичен лимит не по-малко от SDR 83 200 000 или еквивалентно в EUR за 

авиационна клауза AVN52Е/D. 

1.3. За хеликоптер МИ-8ПС: 

а) Комбиниран единичен лимит до 104 000 000 EUR, но не по-малко от SDR 82 700 000 за 

отговорност към трети лица и към превозваните на борда на самолета пътници, техния багаж, карго 

и поща; 

б) Комбиниран единичен лимит не по-малко от SDR 82 700 000 или еквивалентно в EUR за 

авиационна клауза AVN52Е/D. 

1.4. За хеликоптер МИ-8T: 

а) Комбиниран единичен лимит до 105 130 000  EUR, но не по-малко от SDR 83 700 000 за 

отговорност към трети лица и към превозваните на борда на самолета пътници, техния багаж, карго 

и поща; 
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б) Комбиниран единичен лимит не по-малко от SDR 83 700 000 или еквивалентно в EUR за 

авиационна клауза AVN52Е/D. 

 

2. Застрахователният договор (полица) ще бъде сключен при условие, че 

Застрахователят представи Писмо от презастрахователя за пласиране на риска, в 

съответствие с изискванията на Възложителя съгласно документацията за участие в 

процедурата, което да удостоверява действителното съгласие на Презастрахователя да гарантира 

/като поема задължението за/ същата застрахователна сума за същата застрахователна премия и при 

същите срокове и други условия на застраховката, за които е постигнато споразумение на 

Застрахователя с Възложителя. Действителното съгласие се удостоверява със заверено от 

Застрахователя копие на документа за съгласуване на Презастрахователя. 

Презастрахователното покритие трябва да осигурява пласиране на целия застрахователен риск. 

3. Писмото от презастрахователя за пласиране на риска да бъде представено в срок до 16.30 

часа на ……… г. 

4. В случай, че Застрахователят не представи Писмото от презастрахователя за пласиране на 

риска в посочения срок, се счита, че е налице отказ на същия да сключи окончателен 

застрахователен договор или невъзможност да постигне условията за сключване на този договор в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

   

         ЗА “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”:                          ЗА “ЗАСТРАХОВАТЕЛ”: 

            АВИООТРЯД 28: 

    ………………………………                                            …………………………….. 

   Тодор Николаев Коджейков              (..............…………………..)          

Генерален директор на Авиоотряд 28 

    ………………………………           

    Иван Димитров Георев             

 Главен счетоводител, 

директор дирекция „АФДУС“на Авиоотряд 28 
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Приложение № 3 

СПИСЪК  

НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И СРОДНО ОБОРУДВАНЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА 

ЗАСТРАХОВАНЕ 

№ 

по 

ред 

Наименование, номенклатурен и заводски номер  
Стойност 

(EUR) 

  Резервни части и сродно оборудване за самолет ФАЛКОН-2000:   

1 Клапан от системата за кондициониране № 785894-7 8977.90 

2 Контролен блок за генератор № 12900-6 15109.28 

3 Горивомер № 768342-3 2015.36 

4 Клапан от противообледенителната система № BYLB52188-6 6044.03 

5 Електронна платка № СL1820В 509.75 

6 Магнитен датчик № 84738722 1647.96 

7 Електронна платка № 241-560-1 1968.11 

8 Електронна платка № FЕ695 1605.44 

9 Горивен клапан № 692545-17 5005.32 

10 Захранващ блок № 60-2667-3 1548.73 

11 Запалваща свещ № 4095Т13Р04 747.07 

  ВСИЧКО: 45178.95 
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Приложение № 4 

Проект на застрахователни полици ! 

 
 
 
 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА 

 

№ ...................... 

 

Днес, …………………..(дата на сключване на договора във формат дд.мм.гггг.), в гр. София, 

между: 

 

АВИООТРЯД 28, със седалище и адрес на управление: гр. София, Летище София, ЕИК 129009105, 

представлявано от – Тодор Николаев Коджейков - генерален директор и Иван Димитров Георев – 

главен счетоводител, директор дирекция „АФДУС“,  

наричан в текста ВЪЗЛОЖИТЕЛ (ЗАСТРАХОВАН), от една страна  

и 

................................................................................, , със седалище и адрес на управление: гр. 

......................, ул. ............................... №......., ЕИК ................, представлявано от 

.........................................-....................................., наричан в текста ИЗПЪЛНИТЕЛ (Застраховател) 

от друга страна,  

(Застрахования и Застрахователя наричани заедно „Страните”, а всеки от тях поотделно „Страна”); 

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение № РД- 18-………../ 

…………. г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за класиране и определяне на изпълнител на обществената поръчка 

с предмет „Застраховки “Каско” с разновидности и “Отговорности” на въздухоплавателните 

средства в Авиоотряд 28” се сключи настоящия договор за следното: 
 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ. ФРАНШИЗИ. ДОГОВОРНИ 

СПОРАЗУМЕНИЯ. 

Чл. 1 (1) ЗАСТРАХОВАНИЯТ възлага, а ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ приема срещу заплащане на 

Застрахователна премия от ЗАСТРАХОВАНИЯ, както е предвидено в раздел 

"ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ" и при условията на този договор да осигурява на 

ЗАСТРАХОВАНИЯ застрахователно покритие срещу риска "КАСКО ВСИЧКИ РИСКОВЕ" и 

“КАСКО ВОЕНЕН РИСК И СВЪРЗАНИ С НЕГО ОПАСНОСТИ", наричани за краткост 

„Услугите“, във връзка с експлоатацията на следните Въздухоплавателни Средства (ВС): 

 

No. ТИП ВС 

 

РЕГ. ЗНАК 

 

ЗАСТР. СУМА 

1.AIRBUS A-319-112  

2.FALCON 2000 

3. MИ-8 ПС 

4. MИ-8 T 

LZ–AOB 

LZ–OOI 

LZ–CAT 

LZ–CAN 

 

23 335 009.78 EUR 

  8 700 060.71 EUR 

  1 012 190.38 EUR   

  1 674 420.97 EUR 

 

 

(2) Общата застрахователна стойност на самолет Falcon 2000 в размер на 8 700 060.71 EUR включва 

застраховка на: 

 Самолет Фалкон-2000 на стойност 8 551 501.23 EUR; 
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 Система за летателна проверка NM3625B на навигационни съоръжения за въздушна 

навигация и кацане, монтирана в самолета (лаборатория), собственост на Държавно 

предприятие „Ръководство на въздушното движение“(ДП РВД) на стойност 148 559,48 EUR, 

в полза на ДП РВД (трета страна по договора).  

 

(3) Застрахователната Полица е сключена при условията на Общи условия за застраховка на 

въздухоплавателни средства – ............................ и каско военен риск и свързани с него опасности 

..............., приложени към настоящата Застрахователна Полица /Приложение № ............./ и 

представляваща неразделна част от нея, изменена и допълнена с включените в настоящия договор 

специални условия. 

Чл. 2. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите (Застрахователното покритие) в 

съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и 

Ценовото предложение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения № № (1, 2 и 

3 ) към този Договор („Приложенията”) и представляващи неразделна част от него. 

СПЕЦИАЛНИ  УСЛОВИЯ 

Чл. 3. (1) Застрахователен риск: Застрахователната Полица осигурява покритие на ВС на 

ЗАСТРАХОВАНИЯ, когато е в полет или на земя срещу КАСКО ВСИЧКИ РИСКОВЕ, които 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ поема като свой риск и срещу КАСКО ВОЕНЕН РИСК И СВЪРЗАНИ С 

НЕГО ОПАСНОСТИ, във всички раздели на Клауза AVN 48B, с изключение на (б). 

 

(2) По отношение на конфискация и отвличане на самолети AIRBUS A-319-112 и Falcon 2000 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще обезщети ЗАСТРАХОВАНИЯ до 90% от извършените разходи при 10% 

самоучастие на ЗАСТРАХОВАНИЯ. Разходите ще бъдат изчислени на база максимум до 10% от 

Застрахователната Сума на ВС и до 10% от застрахователната сума на лабораторията, монтирана на 

самолет Falcon 2000 или общо до............................ евро. 

Чл.4. Застрахователна сума: Посочената от ЗАСТРАХОВАНИЯ Застрахователна Сума на ВС, 

включително и на лабораторията е приета от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ /Договорена стойност/. Страните 

приемат, че Застрахователната Сума е равна на Договорената Застрахователна Стойност.  

Чл. 5 (1) Териториален обхват и Изключени райони: Съгласно изискванията на документацията, 

Застрахователното Покритие за посоченото ВС важи за Целия Свят, с изключение на 

Страните/Териториите/Районите, на които се водят военни действия и съгласно посочените в 

Авиационни клаузи LSW617H: (изписват се всички страни) 

а) Полети до и от изключените райони (излитане, кацане и престои) могат да бъдат допълнително 

застрахователно покрити след писмено споразумение между ЗАСТРАХОВАНИЯ и 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ / ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ и само ако ЗАСТРАХОВАНИЯ предварително 

е получил всички необходими официални разрешения, преди всеки полет, издадени от 

компетентните и оторизирани власти. В тези случаи ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще издаде съответните 

Застрахователни документи (сертификати), доказващи наличието на Застрахователно Покритие. 

б) Прелитанията над гореизброените райони са застрахователно покрити при положение, че 

ЗАСТРАХОВАНИЯТ предварително е получил всички необходими официални разрешения за 

всеки полет, издадени от компетентните и оторизирани власти и прелитанията над тези територии 

/ зони се осъществяват по международно признати въздушни коридори и са в съответствие с 

препоръките и изискванията на ИКАО (Международна организация за гражданско 

въздухоплаване).  

Чл. 6. ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право на подновяване на услугата, като възложи повторение на 

дейност, от същия ЗАСТРАХОВАТЕЛ за срок не повече от 6 месеца, в размер до ................. евро, 

при условията описани в чл. 53. ал. (1) - (4) от настоящия договор/застрахователна полица. 

 

 

 

 



Документация за обществена поръчка за открита процедура с предмет: “Застраховки “Каско” с разновидности и “Отговорности” на 

въздухоплавателните средства в Авиоотряд 28                                                                                                                              Стр. 36 от 78 

 

ФРАНШИЗИ 

Чл. 7. Застраховката е сключена при следните Франшизи за всяка една загуба с ВС / Лабораторията, 

с изключение на Пълна загуба и/или Конструктивна Пълна загуба и/или Уредена (Нагласена Пълна 

загуба “Arranged Total Loss”). 

 

а) AIRBUS A-319-112 – ....................... EUR за всяка една щета с ВС. 

б) FALCON 2000/ Лаборатория – ........................ EUR за всяка една щета с ВС / Лаборатория. 

в) MИ-8 ПС –....................EUR за всяка една щета с ВС. 

г) MИ-8 T – .................... EUR за всяка една щета с ВС. 

 

За всяко едно събитие се прилага само един франшиз. В случай на събитие, предполагащо 

прилагането на повече от един франшиз, ще се приложи само един франшиз /най-високия/, който 

ще се счита като агрегатен за всички щети, възникнали вследствие на това събитие. 

Чл. 8. Употреби: Застрахованото ВС се използва за извършване на полети със специално 

предназначение, полети за нуждите на министерства и ведомства, превоз на пътници, проверка на 

навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане, патрулиране и наблюдение.  

Чл. 9. Пилоти:Застрахованото ВС се пилотира от сертифицирани български пилоти, както е 

одобрено от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“. 

Чл. 10. Heразделна част от настоящата Застрахователна Полица са следните Лойдови клаузи 

/Приложение № ............../: 

а/ AVN.48B – Авиационна Клауза за изключване на Военен и свързани с него рискове във връзка с 

Война, Отвличане на самолет и други Опасности.  

б/ AVN.38В – Авиационна Клауза за изключване на Ядрени Рискове. 

в/ AVN.46B – Авиационна Клауза за изключване Шум, замърсяване на околната среда и Други 

Опасности (нe се прилага към Пътническата Отговорност и отговорността за Служители, Карго, 

Багажи и Поща). 

г/ AVN.17A – Авиационна Клауза за Aвтоматично Про Рата Включване и Изключване на 

въздухоплавателни средства.  

д/ AVN.62 – Авиационна клауза за търсене и спасяване с лимит до размер на: 

 

 за Airbus A-319-112 до 800 000 EUR; 

 за Falcon 2000 до 400 000 EUR; 

 за MИ-8 ПС до 100 000 EUR; 

 за MИ-8 T до 100 000 EUR; 

 

е/ AVN.61 – Авиационна Клауза за Съгласувана /Договорена/ стойност. 

ж/ AVN.6А - Авиационна Клауза за разсрочено плащане на Застрахователната Премия.  

з/ АVN.72 – Авиационна Клауза за изключване правата по Полицата на Трети Лица (Rights of Third 

Parties Act 1999 – Exclusion Clause). 

и/ AVN.67В- Авиационна клауза за Финансови/ Лизингови споразумения и Договори 

й/ AVN.41А - Авиационна Клауза, съгласно която при настъпване на някаква загуба или загуби, 

които могат да породят претенция или претенции по тази Застрахователна Полица, 

ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в писмен вид, в срок от 72 часа от 

момента на настъпване на събитието. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да предоставя на 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ цялата налична информация по отношение на такава загуба или загуби и 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще има единствен правото да урежда загубите, да назначава оценители, 

сървейори и/или други и да контролира всички преговори, съгласувания и уреждания във връзка с 

такава загуба или загуби. 

к/ AVN.26 - Авиационна Клауза за сторниране на Застрахователната Премия при престои на ВC /10 

(десет) дневен франшиз/. Сторнирането ще се извършва на тримесечна база, след изтичане на всяко 
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тримесечие в рамките на Застрахователния период. Премията ще бъде преизчислена на база 75% 

про рата от разликата между Премийните ставки "в полет" и "на земя" на основание справка- 

извлечение от специализирания софтуер на Възложителя за летателната дейност на персонала и 

експлоатация на ВС. В случай на забава за възстановяване (сторниране) на суми за реализираните 

престои,  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната лихва за периода на 

закъснение. 

л/ AVN.2000А - Авиационна Клауза за разпознаване на дати, разширена и допълнена с Авиационни 

клаузи AVN 2001А и AVN 2002А. 

м/ LSW.2488АGM00003 - Клауза за изключване наличието на азбест от покритите рискове. 

 

ДОГОВОРНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

Чл. 11.(1) Тази полица включва уговорките на договори и споразумения, включително на 

споразумения за Допълнително Застраховани; освобождаване от отговорност; отказ от права или от 

суброгация; клауза, забраняваща на застрахователя да замени въздухоплавателно средство в случай 

на загуба; изплащане на обезщетения; разделяне на участието в обезщетението; нарушаване на 

гаранции; получатели на обезщетението, които могат да окажат влияние върху ЗАСТРАХОВАНИЯ, 

включително всички настоящи споразумения и всякакви нови споразумения, в т.ч. и за 

застрахователно покритие на непредвидени рискове (Contingent Hull Insurance) докато 

въздухоплавателното средство е прелизинговано или се използува от друг оператор, за който трябва 

да има предварително писмено съгласие на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. Лизингови договори за 

двигатели, включително и за такива, които налагат увеличаване на стойността на Застрахованото 

въздухоплавателно средство, но до определения Лимит по чл. 4 на тази Застрахователна Полица и 

в съгласие с Клауза АVN.67В, следва да се съгласуват със ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. Клауза за директно 

уреждане на щети е предмет на съгласуване със ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. 

 

 (2) Допълнително застраховани по тази полица са: 

- ТAG Aviation SA – Швейцария по отношение на самолет Фалкон 2000;  

- ”RUAG Switzerland” Ltd – Швейцария по отношение на самолет Фалкон 2000; 

- „AMAC AEROSPACE SWITZERLAND” AG – Швейцария по отношение на самолет Airbus A-319-

112 рег. знак LZ–АОВ; 

-„ЛУФТХАНЗА ТЕХНИК СОФИЯ” ООД Република България по отношение на самолет Airbus A-

319-112 рег. знак LZ–АОВ;   

-  “Хели Ер САУ” АД по отношение на хеликоптери тип MI-8PS рег. знак LZ–САТ, и MI-8Т рег. 

знак LZ–САN. 

Забележка: Участниците следва да имат предвид, че е възможна промяна в допълнително 

застрахованите лица, извършващи техническо обслужване на въздухоплавателните средства 

поради предстоящо сключване на  нови договори. 

 

Чл.12. В случай на настъпване на застрахователно събитие с лабораторията на стойност 148 559,48 

EUR, инсталирана на борда на FALCON 2000, рег. знак LZ-OOI, дължимото обезщетение ще бъде 

изплатено от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на Държавно предприятие Ръководство на въздушното 

движение. 

Чл.13 (1) Застрахователното Покритие се разширява с оглед включване обезпечаването на 

финансови или лизингови договори по отношение на покритието на въздухоплавателните средства 

на ЗАСТРАХОВАНИЯ, в съответствие с Авиационна клауза за Финансов/Лизингов договор 

AVN.67B или друг такъв Добавък съгласно тази Застрахователна Полица.  

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ следва да бъде известен за всички нови Договори за финансиране и лизинг 

на самолети. 

 

(2) Всички нови Лизингови договори и споразумения от финансов  характер са предмет на Клауза 

AVN. 67В и следва да бъдат предварително съгласувани със ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.   
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Чл. 14. Допълнителни покрития - Настоящата Полица е разширена, за да покрие РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 

и сродно оборудване за самолет FALCON 2000, рег. знак LZ-OOI, посочени в Списъка към 

документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка 

(Приложение № ...............) за периода на застраховката, посочен в чл.19, ал.2. и срещу рисковете: 

Пожар, вкл. и умишлен, в т.ч. и последиците от гасенето на пожара; Експлозия или Имплозия; Удар 

от мълния; Удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях; Природни 

бедствия – земетресение, буря, ураган, проливен дъжд, градушка, замръзване, падащи дървета и 

клони;  Свличане или срутване на земни пластове и/или увреждане от подпочвени води; Тежест от 

естествено натрупване на сняг или лед; Измокряне в резултат на авария на водопроводна, 

канализационна, отоплителна и паропроводна инсталации и включените към тях уреди; Удар от 

ППС, непринадлежащо на ЗАСТРАХОВАНИЯ или на лица, работещи при него, със застрахованото 

имущество; Злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/; Увреждане на имуществото, 

вследствие на авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване. 

Чл. 15 (1) Застрахователната Сума на РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ и сродното оборудване за самолета, до 

която ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще бъде отговорен да плати е в размер общо на 45178.95 EUR съгласно 

цитираното по-горе Приложение № ............, съдържащо опис на резервните части по наименование, 

номенклатурен и заводски номер, и стойност. 

(2) ЗАСТРАХОВАНИЯТ ще държи резервните части на склад и ще ги съхранява съгласно 

изискванията на завода-производител.  

Чл. 16. Настоящата Застрахователна Полица може да се допълва по искане на всяка от страните, 

като допълненията ще се оформят с издаване на съответни "Добавъци", но след предварителна 

договореност между ЗАСТРАХОВАНИЯ и ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. 

Чл. 17. Сертификати, удостоверяващи наличието на Застрахователно покритие, съгласно 

изискванията на съответните държави, в т.ч. Сертификати за Застраховка за полети до и от 

Федерална Република Германия, Швейцария, Италия, Турция, САЩ, Канада и други, ще бъдат 

издавани от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на английски език до 2 (два) часа в работни дни, от момента на 

постъпване на писмено искане от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ/ТЕ.  

Чл. 18. Котации и Сертификати за Допълнителни Застрахователни Покрития и Разширения, 

отнасящи се до предмета на застраховката по настоящата полица,  ще бъдат издавани до 2 (два) часа 

в работни дни, от момента на постъпване на писмено искане от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ.  

 

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Чл. 19. (1). Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от 

Страните и е със срок на действие до изтичане на застрахователното покритие по ал. 2. 

(2). Срокът на застрахователното покритие е 12 /дванадесет/ месеца с начало на застрахователното 

покритие от 00.00 часа на 25.05.2020 г. и край 24.00 часа на 24.05.2021 г. 

(3). Мястото на изпълнение на Договора, а именно предоставяне на застрахователното покритие, е 

в съответствие с териториалния обхват на застраховката съгласно чл. 5. 

 

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ. ПРЕМИЙНИ СТАВКИ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА 

ПРЕМИЯ. 

ПРЕМИЙНИ СТАВКИ 

Чл. 20 (1) По тази Застрахователната Полица се прилагат следните Годишни и Про рата Премийни 

Ставки: 

(2) По отношение на застрахованите по Полицата ВС / Лаборатория: 

Каско Всички Рискове 

 

а/ За риск “В Полет” –  

..................% върху Договорената стойност на Airbus A319-112, или 

.................. EUR. 
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    ................... % върху Договорената стойност на Falcon 2000 /   

   Лабораторията или ...................EUR за Falcon 200  и ...................EUR   

  за лабораторията; 

 .................% върху Договорената стойност на MI-8 PS, или ................. 

EUR; 

.................% върху Договорената стойност на MI-8 T, или            

.................. EUR; 

б/ За риск "На Земя" –  ............%   върху ставките за риск ”В Полет” на ВС/Лабораторията. 

 

Каско Военен Риск 

а/ За риск “В Полет” –  

 ..................% върху Договорената стойност на Airbus A319-112, или 

..................EUR;  

     ...................% върху Договорената стойност на Falcon 2000 /   

   Лабораторията или ...................EUR за Falcon 2000 и ...................EUR  

   за лабораторията; 

 

 

б/ За риск "На Земя" –  ...................%  върху Договорената стойност на ВС/Лабораторията; 

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ 

Чл. 21. По тази Застрахователна Полица, на база посочените в чл. 20 Премийни ставки, както и за 

периода на носене на риска от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ се начислява и е дължима Обща Годишна 

Застрахователна Премия в размер на:...................EUR/словом/ 

Чл. 22. В случай, че ЗАСТРАХОВАНИЯТ възложи подновяване на услугата за срок не повече от 6 

месеца, допълнителната застрахователна премия е в размер до ................... EUR, разделена на 6 

месечни вноски в размер на ................... EUR.  

Чл. 23. Общата Годишна Застрахователна Премия в размер на ...................EUR е платима от 

ЗАСТРАХОВАНИЯ, както следва: 

а/ По отношение на застрахованите ВС, в т.ч. и за РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ съгласно чл. 15– 

...................EUR,. 

б/ По отношение на лабораторията,  инсталирана на борда на FALCON 2000 LZ-OOI – 

...................EUR. 

Чл. 24 (1) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ приема съгласно Авиационна клауза АVN.6А да разсрочи 

Дължимата Застрахователна Премия на вноски, както следва: 

1. Застрахователна Премия, дължима за  застрахованите ВС: 

I-ва вноска - ...................EUR, платими след връчване на Застрахователната Полица, но не по-

късно от ...................год.  

II-ра вноска - ...................EUR, платими до ...................г. 

III-та вноска - ...................EUR, платими до ...................г. 

IV-та вноска - ...................EUR, платими до ...................г.  

 

2. Застрахователна Премия, дължима за Лабораторията: 

I-ва вноска - .................. EUR, платими след връчване на Застрахователната Полица, но не по-

късно от ..................год. 

II-ра вноска - ..................EUR, платими до ..................г. 

III-та вноска - ..................EUR, платими до ..................г. 

IV-та вноска - ..................EUR, платими до ..................г. 

 

 (2) Допълнителната застрахователна премия в случай на подновяване на услугата се заплаща на 

равни месечни вноски: 
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1. Застрахователна Премия, дължима за  застрахованите ВС: 

месечна вноска - ................. EUR, платими след връчване на добавък, но не по-късно от .............. 

число на всеки месец от удължението.  

2. Застрахователна Премия, дължима за Лабораторията: 

месечна вноска -  .............. EUR, платими след връчване на добавък, но не по-късно от ......... 

число на всеки месец от удължението.  

 (3) Вноските от разсрочената Застрахователна премия се плащат от ЗАСТРАХОВАНИЯ чрез 

банков превод в левовата равностойност на валутните задължения по фиксинга на БНБ към датата 

на плащането: по следната банкова сметка на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ: 

Банка: .................................... 

BIC: ...... 

IBAN: .................................... 

 

(4) Всички разходи по извършване на преводите са за сметка на ЗАСТРАХОВАНИЯ. 

(5) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да изготви и изпрати на ЗАСТРАХОВАНИЯ сметките за 

вноски от II до IV най-късно в срок до 10 работни дни преди датата на настъпване на падежа за 

съответното плащане.  

Чл.25. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може по изключение, на основание писмено искане от 

ЗАСТРАХОВАНИЯ, да приеме и писмено потвърди плащането на дадена Премийна вноска да бъде 

отсрочено, като посочи нова дата за плащане. 

Чл.26. Във всеки случай на забава на плащане на дължима вноска, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да 

прекрати действието на тази Застрахователна Полица с издаване на 15- дневно писмено 

предупреждение, в случай че вноската  не е платена в рамките на този срок. 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Чл. 27. При подписването на този Договор, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ представя на 

ЗАСТРАХОВАНИЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора, 

а именно ................... EUR („Гаранцията за изпълнение”), която служи за обезпечаване на 

изпълнението на задълженията на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по Договора.  

Чл. 28. (1). В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 

приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на 

Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 3 (три) дни 

от подписването на допълнително споразумение за изменението.  

(2). Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия 

на Договора могат да включват, по избор на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:  

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване 

на изискванията на чл. 29 от Договора; и/или;  

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова 

гаранция, при спазване на изискванията на чл. 30 от Договора; и/или  

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, 

при спазване на изискванията на чл. 31. от Договора.  

Чл. 29. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума - сумата се внася по следната 

банкова сметка на Авиоотряд 28: 

БНБ- гр. София 

Пл. „Княз Александър I“ № 1 

Банков код: BNBGBGSD 

Банкова сметка IBAN: BG 82 BNBG 9661 3300 1088 03 в лева и евро 

 Чл. 30. (1). Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ предава на ЗАСТРАХОВАНИТЕ оригинален екземпляр на банкова 
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гаранция, издадена в полза на ЗАСТРАХОВАНИЯ, която трябва да отговаря на следните 

изисквания:  

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция да съдържа задължение на банката - гарант 

да извърши плащане при първо писмено искане от ЗАСТРАХОВАНИЯ, деклариращ, че е налице 

неизпълнение на задължение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ или друго основание за задържане на 

гаранцията за изпълнение по този Договор;  

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се 

удължава или се издава нова.   

(2). Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата 

на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ, при 

наличието на основание за това, са за сметка на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.  

Чл. 31. (1). Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ 

предава на ЗАСТРАХОВАНИЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза 

на ЗАСТРАХОВАНИЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:  

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;  

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора.  

(2). Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 

застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в 

полза на ЗАСТРАХОВАНИЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. 

 Чл. 32. (1). ЗАСТРАХОВАНИЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) 

дни след прекратяването на Договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от 

страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ на каквато и да е сума по нея.  

(2). Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:  

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, посочена в чл. 24, ал. (3). от Договора;  

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител 

на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ или упълномощено от него лице;  

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната 

полица/застрахователния сертификат на представител на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ или упълномощено 

от него лице, или изпращане на писмено уведомление до ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.   

(3). Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ЗАСТРАХОВАНИЯ, ако в процеса 

на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на 

задълженията на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване 

на спора в полза на ЗАСТРАХОВАНИЯ, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.  

Чл. 33. ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 

Гаранцията за изпълнение, когато ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ не изпълни някое от неговите задължения 

по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е 

задължение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която 

съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение. 

Чл. 34. ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 

следните случаи:  

1. при пълно неизпълнение, в т.ч. и когато застрахователните услуги не отговарят на изискванията 

на ЗАСТРАХОВАНИЯ, и разваляне на Договора от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ на това 

основание;  

2. при прекратяване на дейността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, или при обявяването му в 

несъстоятелност, или при наложени принудителни административни мерки по чл. 587 от Кодекса 

на застраховането, или еквивалентни процедури/мерки съгласно националното му законодателство, 
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които не му позволяват да изпълнява задълженията си по Договора, включително когато неговата 

дейност е под разпореждане на съда или е преустановил дейността си.  

Чл. 35. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, ЗАСТРАХОВАНИЯТ 

уведомява ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията 

за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ЗАСТРАХОВАНИЯ да търси 

обезщетение в по-голям размер.  

Чл. 36. Когато ЗАСТРАХОВАНИЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и Договорът 

продължава да е в сила, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни да допълни 

гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ЗАСТРАХОВАНИЯ сума по сметката на 

ЗАСТРАХОВАНИЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция 

или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на 

Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 27 от Договора.  

Чл. 37. ЗАСТРАХОВАНИЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията за 

изпълнение са престояли при него законосъобразно 

 

ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ  

Чл. 38. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е 

неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, 

предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.  

 

Общи права и задължения на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 

 

 Чл. 39. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право:  

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията на настоящия договор; 

2. да иска и да получава от ЗАСТРАХОВАНИЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко 

свързани или необходими за изпълнение на Договора;  

 

Чл. 40. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава:  

1. да предоставя Застрахователно покритие и да изпълнява задълженията си по този Договор в 

уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;  

2. да информира своевременно ЗАСТРАХОВАНИЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 

ЗАСТРАХОВАНИЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ЗАСТРАХОВАНИЯ;  

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 69 от 

Договора;  

5. да възложи съответната част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на 

Застрахователя, и да контролира изпълнението на техните задължения; (ако е приложимо) 

6. да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 

(три) работни дни от сключване на настоящия договор. В срок от 2 (два) дни от сключването на 

договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата 

подизпълнител ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното 

споразумение на ЗАСТРАХОВАНИЯ (ако е приложимо). 

  

Общи права и задължения на ЗАСТРАХОВАНИЯ  

 

Чл. 41. ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право:  

1. да изисква и да получава Застрахователно покритие в уговорените срокове, количество и 

качество;  
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2. да контролира изпълнението на поетите от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 

получава информация от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва 

проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на 

изпълнението;  

 

Чл. 42. ЗАСТРАХОВАНИЯТ се задължава:  

1. да приема изпълнението на Услугите предмет на договора, когато отговаря на договореното, по 

реда и при условията на този Договор;  

2. да заплаща застрахователните премии на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в сроковете и при условията, 

определени в настоящия договор;  

3. да осигури необходимата информация и условия на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за изпълнение на 

договорните му задължения;  

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 69 от 

Договора;  

5. да оказва съдействие на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, 

включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ поиска това;  

6. да освободи представената от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ гаранция за изпълнение, съгласно чл. 32 – чл. 

37 от Договора; 

 

Специални права и задължения на Страните  

 

За ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ  

 

Чл. 43. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава:  

1. да заплати обезщетение/застрахователна сума при настъпило застрахователно събитие при 

условията на този договор;  

2. да не използва данните, оформени като приложение към този договор и информацията, получена 

при или по повод изпълнение на договора, за цели, които не са свързани с предмета на този договор, 

освен с предварителното съгласие на ЗАСТРАХОВАНИЯ; 

3. да назначава оценители, сървейори и/или други и да контролира всички преговори, съгласувания 

и уреждания във връзка с настъпило застрахователно събитие. 

 

 За ЗАСТРАХОВАНИЯ  

 

Чл. 44. ЗАСТРАХОВАНИЯТ се задължава:  

1. да поддържа застрахованото имущество в изправност и да го стопанисва съобразно 

предназначението му с грижата на добър стопанин;  

2. да спазва всички изисквания за безопасност, произтичащи от законодателството, както и 

предписанията на компетентните органи;  

3. да предприема необходимите мерки за предотвратяване настъпването на застрахователно 

събитие или ако такова е настъпило – за ограничаване размера на вредите;  

4. да съхранява необходимата и изисквана от действащото законодателство документация за 

застрахованото имущество и по начин, който би свел до минимум възможността тази документация 

да бъде повредена, унищожена или загубена;  

5. да информира незабавно и писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за всички новонастъпили факти и 

обстоятелства, които имат отношение към установяване наличието на застрахователен интерес. 

6. да уведомява незабавно ДП РВД при настъпване на застрахователно събитие свързано с 

лабораторията, собственост на ДП РВД. 

7. при поискване от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, да представя всички необходими документи, 

данни, книжа и доказателства, с които разполага, както и да съдейства на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ при 
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набавянето на необходимата му информация и/или документация за упражняване правото му на 

регресен иск.  

Чл. 45. При настъпване на някаква загуба или загуби, които могат да породят претенция или 

претенции по тази Застрахователна Полица, ЗАСТРАХОВАНИЯ е длъжен:  

1. незабавно да вземе мерки за ограничаване на вредите и да уведоми съответните държавни органи 

(противопожарна охрана, полиция и други);  

2 да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в писмен вид, в срок от 72 часа от момента на настъпване на 

събитието;  

3. да осигури свободен достъп на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ до увреденото имущество и източника на 

вредата;  

4. при писмено поискване, да предостави на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ наличните информация, данни, 

документи и други доказателства във връзка с настъпилото застрахователно събитие, както и за 

произхода, причините и обстоятелствата за възникване на вредите;  

5. да осигури присъствие на свой представител по време на огледа и описването от представители 

на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на застрахованото имущество при настъпило застрахователно събитие. 

Изпълнение: 

Чл. 46. Надлежното изпълнение на Условията по тази Застрахователна Полица (Общи и Специални) 

се явява условие, предхождащо задълженията  на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ да извърши плащане по тази 

Полица. 

 

Изплащане на обезщетения: 

 

Чл. 47. (1). При настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на настоящата 

полица,  след представяне от ЗАСТРАХОВАНИЯ на всички необходими и изискуеми документи, 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще изплати  обезщетение  в 15 (петнадесет) дневен срок от произнасянето 

по чл. 108, ал. 5 от Кодекса за застраховането и след приспадане на приложимия в чл.7  франшиз. 

(2). При настъпване на застрахователно събитие по отношение на Лабораторията, 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще изплати обезщетение  директно на ДП РВД при условия на предходната 

алинея. 

Чл. 48. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да прихване от обезщетението всички дължими от 

ЗАСТРАХОВАНИЯ застрахователни премии, неизплатени към момента на настъпване на 

застрахователното събитие. 

Чл. 49. При настъпване на застрахователно събитие, водещо до частично увреждане на ВС / 

инсталираната лаборатория, различни от погиване и след изплащане на съответното 

застрахователно обезщетение, ЗАСТРАХОВАНИЯТ ще дозастрахова ВС/лабораторията до размера 

на застрахователната им стойност, така както е посочено в Полицата. В противен случай и при 

настъпване на следващо събитие, обезщетението ще се определя върху застрахователна сума, равна 

на разликата между първоначалната застрахователна сума и изплатеното застрахователно 

обезщетение. 

Чл.50. В случай на забава на плащане на дължимото обезщетение, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на законната лихва за периода от първоначалния падеж на дължимото 

обезщетение до деня на пълното му издължаване. Плащането на неустойката не лишава 

ЗАСТРАХОВАНИЯ от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над 

размера на неустойката.  

Чл.51. В случай на забава за възстановяване (сторниране) на суми за реализираните престои,  

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната лихва за периода на закъснение. 

Чл. 52. В случай на подновяване на услугата застрахователното обезщетение се изплаща по 

посочения в този раздел начин. 
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Право на подновяване на услугата: 

 

Чл.53.(1) ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право на подновяване на услугата, като възложи повторение на 

дейност, от същия ЗАСТРАХОВАТЕЛ за срок не повече от 6 месеца, в размер до ................... евро, 

в случай, че до изтичане периода на настоящата застраховка не е сключена нова застраховка със 

същия предмет, със ЗАСТРАХОВАТЕЛ избран по реда на ЗОП, но е взето решение за откриване на 

процедура за възлагане на такава обществена поръчка.  

(2) Правото за подновяване на услугата се счита за упражнено, след изрична писмена заявка от 

страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ до ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ без изменение на настоящия 

договор/застрахователна полица. 

(3) Заявката трябва да съдържа цялата налична информация при ЗАСТРАХОВАНИЯ, необходима 

на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за подновяване на застраховката до 6 месеца. 

(4) При повторението на услугата са приложими всички останали условия от настоящия 

договор/застрахователна полица. 

 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

Чл. 54. Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с 

подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните. В случай, че 

към момента на подписване на окончателения Приемо-предавателен протокол бъдат констатирани 

недостатъци в изпълнението, те се описват в същия и се определя подходящ срок за отсраняването 

им или налагането на санкция, съгласно чл. 55-59 от Договора. 

 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 55. (1) При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, ЗАСТРАХОВАНИЯ 

дължи на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва върху просрочената сума, но 

не повече от размера на забавеното плащане. 

(2) В случай на забава на плащане на дължимо обезщетение и на възстановяване на суми за 

реализирани престои, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ дължи на ЗАСТРАХОВАНИЯ неустойки съгласно чл. 

50 и 51 от този Договор. 

Чл. 56. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на задължение или при 

отклонение от изискванията на ЗАСТРАХОВАНИЯ, посочени в Техническата спецификация – 

Приложение № 1, ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право да поиска от  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ да изпълни 

изцяло и качествено съответното задължение, без да дължи допълнително възнаграждение за това. 

В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право 

да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора. 

Чл. 57. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната 

Страна дължи неустойка в размер на 5 % (пет процента) от стойността на Договора. 

Чл. 58. ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез 

задържане на сума от гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за 

това. 

Чл. 59. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната 

Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-

голям размер, съгласно приложимото право. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 60 (1) Този Договор се прекратява:  

1. с изтичане на Срока на Договора; 

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  
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3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 

засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на 

невъзможността и да представи доказателства за това;  

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на 

законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;  

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ;  

6. от ЗАСТРАХОВАНИЯ, без предизвестие, в случай че ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изгуби лиценза си 

или бъде лишен от правото да упражнява дейността предмет на договора.  

(2) Договорът може да бъде прекратен:  

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;  

2. когато за ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация 

или налагане на принудителни административни мерки по чл. 587 от Кодекса на застраховането – 

по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

3. от ЗАСТРАХОВАНИЯ със 7-дневно писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай 

той не дължи на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ неустойка;  

4. от страните с едномесечно писмено предизвестие, включително и при подновяване на услугата.  

Чл. 61. Този Договор се прекратява, като ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ запазва правата си върху платената 

застрахователна премия, в случай на:  

1. Съзнателно неточно обявяване или премълчаване на обстоятелство в експлоатационната 

информация от Документацията за участие в обществената поръчка, открита с Решение № РД 

........... от ................ г., независимо от момента на възникването му, което е от значение за риска и 

при наличието на което ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не би сключил договора; 

2. Неплащане на дължима застрахователна премия съгласно този Договор.  

3. Загуба или повреда, причинени от умишлено действие на ЗАСТРАХОВАНИЯ и/или на 

Допълнително застрахованите (Съзастрахованите) лица, техните служители, агенти или 

подизпълнители или с тяхно знание. 

Чл. 62. При предсрочно прекратяване ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ дължи на ЗАСТРАХОВАНИЯ 

пропорционално  Про Рата връщане на премията, без прилагане на краткосрочни тарифи. 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не връща премия, в случай, че е изплатено или предстои плащане на 

обезщетение по Полицата. 

Чл. 63. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено 

задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от 

Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната 

Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не 

се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на 

изправната Страна.  

(2). За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 

задължение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, когато ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е допуснал съществено 

отклонение от Техническата спецификация и Техническото предложение. 

Чл. 64. ЗАСТРАХОВАНИЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи 

обезщетение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен 

ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на 

обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при 

непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.  

Чл. 65. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо 

лице – Страна по Договора без правоприемство:  

1. ЗАСТРАХОВАНИЯТ и ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената 

към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и  

2. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава:  
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а) да преустанови предоставянето на Застрахователното покритие, с изключение на такива 

дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ЗАСТРАХОВАНИЯ;  

б) да предаде на ЗАСТРАХОВАНИЯ всички отчети/справки, изготвени от него в изпълнение на 

Договора до датата на прекратяването; и  

в) да върне на ЗАСТРАХОВАНИЯ всички документи и материали, които са собственост на 

ЗАСТРАХОВАНИЯ и са били предоставени на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ във връзка с предмета на 

Договора. 

 

ДАВНОСТ 

Чл. 66. Правата по тази Застрахователна Полица се погасяват с изтичане на три години от датата на 

настъпване на застрахователното събитие. 

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ  

Дефинирани понятия и тълкуване  

Чл. 67 (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него 

понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните 

разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава 

в основните разпоредби на ЗОП.  

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 

Приложенията, се прилагат следните правила:  

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;  

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.  

Чл. 68. При изпълнението на Договора, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ и неговите подизпълнител/и са 

длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 

изисквания, свързани с предмета на Договора. 

Конфиденциалност 

Чл. 69 (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива 

или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод 

изпълнението на Договора („Конфиденциална информация”). Конфиденциална информация 

включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите 

процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или 

други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора.  

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може 

да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това 

съгласие не може да бъде отказано безпричинно.  

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, 

когато:  

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която 

и да е от Страните;  

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или  

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 

съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;  

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 

незабавно другата Страна по Договора.  

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, 

контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или 

юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна 

на такива лица.  

Чл. 70. Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и 

след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

Публични изявления  
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Чл. 71. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива 

или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, 

предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на 

ЗАСТРАХОВАНИЯ или на резултати от работата на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, без предварителното 

писмено съгласие на ЗАСТРАХОВАНИЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или 

забавено.  

Прехвърляне на права и задължения  

Чл. 72. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи 

от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора могат да бъдат 

прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.  

Изменения  

Чл. 73. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в 

писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на 

ЗОП.  

Непреодолима сила  

Чл. 74 (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато 

невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.  

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила” има значението на това понятие по смисъла на 

чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и 

изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи 

изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения. 

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и 

мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата 

Страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат 

всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на 

непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за 

изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.  

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна 

е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от 

задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.  

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:  

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;  

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или  

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 

изпълнение на Договора.  

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.  

Нищожност на отделни клаузи. 

Чл. 75. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи 

нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни 

и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на 

Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не 

води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.  

 

Уведомления  

Чл. 76 (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена 

форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна 

поща.  

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт и отговорни за изпълнението на договора 

са, както следва:  

1. За ЗАСТРАХОВАНИЯ:  

Авиоотряд 28:  
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Адрес за кореспонденция: Летище София, България 1540, Тел.: 02 94 25035, Факс: 02 9459201, e-

mail: avio28@avio28.com 

 Лице за контакт: ........................................... 

 2. За ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: ................ Тел.: ................ Факс: .................., 

e-mail: ......................................,  

Лице за контакт: ................................... 

 

(3) За дата на уведомлението се счита:  

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;  

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;  

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;  

4. датата на приемането – при изпращане по факс;  

5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените 

по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на 

посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, 

съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване 

на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно 

връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и 

на посочените лица за контакт.  

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната 

форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите 

на управление и представителство на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми 

ЗАСТРАХОВАНИЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.  

Език  

Чл. 77 (1) Този Договор се сключва на български (и на английски език – ако е приложимо). В случай 

на несъответствия, водещ е българският език.  

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, 

свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при 

провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ (или негови представители или служители), са за сметка на 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.  

Приложимо право  

Чл. 78. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско 

законодателство.  

 

Разрешаване на спорове  

Чл. 79. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или 

прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му 

към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при 

непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.  

 

Екземпляри  

Чл. 80. Този Договор се състои от ............... /................/ страници и е изготвен и подписан в 2 (два) 

еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.  

 

Приложения:  
Чл. 81 (1) Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация;  

Приложение № 2 – Техническо предложение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;  

mailto:avio28@avio28.com
mailto:lyuboslav.georgiev@bulins.bg
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Приложение № 3 – Ценово предложение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;  

Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение. 

(2) Неразделна част от настоящата полица са Общите условия ..................... и Каско военен риск и 

свързани с него опасности .............. – Приложение № ...........,  Лойдови Авиационни Клаузи, 

посочени в чл. 10 от Договора – Приложение № ................, и Списък на резервни части и сродно 

оборудване .....................– Приложение № ........  

 

 

ОТ СТРАНА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ -               ОТ СТРАНА НА ЗАСТРАХОВАНИЯ -         

         АВИООТРЯД 28: 

 

..........................................     ............................................... 

        Тодор Николаев Коджейков                             

        Генерален директор 

                                                

 

..........................................     ................................... 

        Иван Димитров Георев 

        Главен счетоводител, 

        Директор на дирекция АФДУС 

                                                  .......................г. 
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ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА 

 

№ ...................... 

 

Днес, …………………..(дата на сключване на договора във формат дд.мм.гггг.), в гр. София, 

между: 

 

АВИООТРЯД 28, със седалище и адрес на управление: гр. София, Летище София, ЕИК 129009105, 

представлявано от – Тодор Николаев Коджейков - генерален директор и Иван Димитров Георев – 

главен счетоводител, директор дирекция „АФДУС“,  

наричан в текста ВЪЗЛОЖИТЕЛ (ЗАСТРАХОВАН), от една страна  

и 

................................................................................, , със седалище и адрес на управление: гр. 

......................, ул. ............................... №......., ЕИК ................, представлявано от 

.........................................-....................................., наричан в текста ИЗПЪЛНИТЕЛ (Застраховател) 

от друга страна,  

(Застрахования и Застрахователя наричани заедно „Страните”, а всеки от тях поотделно „Страна”); 

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение № РД-18- ………./ ……….. 

г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за класиране и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет 

„Застраховки “Каско” с разновидности и “Отговорности” на въздухоплавателните средства в 

Авиоотряд 28” се сключи този договор за следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ. ФРАНШИЗИ. ДОГОВОРНИ 

СПОРАЗУМЕНИЯ. 

Чл. 1 (1) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ срещу заплащане на Застрахователна премия от 

ЗАСТРАХОВАНИЯ, както е предвидено в раздел "ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ" и при 

условията на този договор, приема да застрахова ОТГОВОРНОСТТА на ЗАСТРАХОВАНИЯ за 

вреди, причинени на трети лица и/или на пътници, багаж, карго и поща, наричани за краткост 

„Услугите“, от или във връзка с експлоатацията на следните собствени на ЗАСТРАХОВАНИЯ 

въздухоплавателни средства: 

№ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО 

СРЕДСТВО 

РЕГ. 

ЗНАК 

ПЪТН. 

МЕСТА 

КОМБИНИРАН 

ЕДИНИНИЧЕН 

ЛИМИТ 

1. AIRBUS A-319-112  LZ– AOB  94 410 000 000 евро 

2. FALCON 2000 LZ–OOI 12 104 500 000 евро 

3. MИ–8 ПС LZ–CAT 10  104 000 000 евро 

4. 

 

MИ–8 Т  LZ-CAN 

 

14 

  

 105 130 000 евро 

    

(2) По настоящия договор се покрива и отговорността на ЗАСТРАХОВАНИЯ за вреди, причинени 

на трети лица и/или на пътници, багаж, карго и поща от или във връзка с експлоатацията на наети 

от ЗАСТРАХОВАНИЯ въздухоплавателни средства, изрично упоменати в настоящата полица или 

допълнително включени по съгласие на страните. 

(3) Застрахователната полица се сключва при условията на Общи условия за застраховка на 

въздухоплавателни средства към трети лица и превозваните пътници, пътнически багаж, товари и 

поща – изписва се пълното наименование, приложени, към настоящата Застрахователна Полица 

/Приложение № ........./ и представляващи неразделна част от нея, изменена и допълнена с 

включените в настоящия договор специални условия. 
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Чл. 2. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да предоставя Застрахователното покритие в 

съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и 

Ценовото предложение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения № № (1, 2 и 

3 ) към този Договор („Приложенията”) и представляващи неразделна част от него. 

 

СПЕЦИАЛНИ  УСЛОВИЯ 

Чл.3. Застрахователен риск: По тази Застрахователна Полица се покрива Гражданската отговорност 

на ЗАСТРАХОВАНИЯ към: Трети лица, Пътници, Пътнически багаж, Карго и Поща, произтичаща 

от дейността на ЗАСТРАХОВАНИЯ като авиационен оператор, изпълняващ въздухоплавателни 

услуги с описаните в чл.1, ал.1 или допълнително включени по съгласие на страните 

въздухоплавателни средства.  

Чл.4 . Съгласно заложените параметри на Застраховката, посочени в документацията за участие и в 

писмо № ............ от ..................... г., Застрахователните суми осигуряват покритие до размера на 

следните Лимити на Отговорност, в съответствие с типа на ВС и съгласно Регламенти (ЕС) на 

Европейския Парламент и на Съвета  № 785/2004 от 21.04.2004 и № 285/2010 от 06.04.2010:  

а/ За самолет тип AIRBUS A-319-112: 

Комбиниран Единичен Лимит на Отговорност (Отговорност към Трети Лица и към превозваните на 

борда Пътници,  Багаж, Карго и Поща) до 410 000 000 евро но не по-малко от 326 000 000 SDR, като 

покритието по Авиационна Клауза AVN.52Е се лимитира до размера на 410 000 000 EUR, но не по-

малко от 326 000 000 SDR; 

 

б/ За самолет тип FALCON 2000: 

Комбиниран Единичен Лимит на Отговорност (Отговорност към Трети Лица и към превозваните на 

борда Пътници,  Багаж, Карго и Поща) до 104 500 000 EUR но не по-малко от 83 200 000  SDR като 

покритието по Авиационна Клауза AVN.52Е се лимитира до размера на 104 500 000 EUR, но не по-

малко от 83 200 000 SDR 

 

в/ За хеликоптер тип МИ-8ПС: 

Комбиниран Единичен Лимит на Отговорност (Отговорност към Трети Лица и към превозваните на 

борда Пътници,  Багаж, Карго и Поща) до 104 000 000 евро но не по-малко от  82 700 000 SDR, като 

покритието по Авиационна Клауза AVN.52Е се лимитира до размера на 104 000 000 EUR, но не по-

малко от 82 700 000 SDR; 

 

г/ За хеликоптер тип МИ-8Т: 

Комбиниран Единичен Лимит на Отговорност (Отговорност към Трети Лица и към превозваните на 

борда Пътници,  Багаж, Карго и Поща) до 105 130 000 евро но не по-малко от 83 700 000 SDR, като 

покритието по Авиационна Клауза AVN.52Е се лимитира до размера на 105 130 000 EUR, но не по-

малко от 83 700 000 SDR; 

д/ По отношение на отговорността, свързана с експлоатацията на горепосочените ВС -                   

AIRBUS A-319-112, FALCON 2000, МИ-8ПС и МИ-8Т  се прилагат следните подлимити: 

- Пътническата Отговорност се лимитира до 250 000 SDR на пътник;  

- Лимит на Отговорност за багаж, лични вещи и принадлежности – 1 131 SDR на пътник; 

- Лимит на Отговорност за превозваните Карго и Поща – 19 SDR на килограм. 

По тази полица не се покрива отговорност за вреди при превоза на живи животни, бързоразвалящи 

се стоки, декларирани стойности и щети, настъпили в резултат на закъснение на самолета.  
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Чл. 5.  Допълнително (разширено) покритие на отговорността на ЗАСТРАХОВАНИЯ във връзка с 

експлоатацията на ВС тип AIRBUS A-319-112, FALCON 2000, MИ-8ПС и MИ-8Т, за които полицата 

осигурява покритие: Покрива се отговорността на Застрахования по отношение на неимуществени 

(морални) вреди, присъдени на което и да е лице и произтичащи от едно или повече 

правонарушения, посочени в Клауза AVN.60 и извършени във връзка с такава част от авиационните 

операции и действия на ЗАСТРАХОВАНИЯ, на които Полицата осигурява основно покритие.  

Отговорността е лимитирана до 22 000 000 EUR за всяко едно събитие, в годишен агрегат и в 

съответствие с Авиационни клаузи AVN.59 и AVN.60. 

Чл.6. Териториален обхват и Изключени райони: Съгласно изискванията на документацията, Раздел 

II, т. 2.3.5 Застрахователното Покритие за посоченото ВС важи за Целия Свят, с изключение на 

Страните/Териториите/Районите, на които се водят военни действия и съгласно посочените в 

Авиационни клаузи LSW.617H: (изписват се всички страни). 

а) Полети до и от изключените райони (излитане, кацане и престои) могат да бъдат допълнително 

застрахователно покрити след писмено споразумение между ЗАСТРАХОВАНИЯ и 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ / ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ и само ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ 

предварително е получил всички необходими официални разрешения, преди всеки полет, издадени 

от компетентните и оторизирани власти. В тези случаи ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще издаде 

съответените Застрахователни документи (сертификати), доказващи наличието на Застрахователно 

Покритие. 

б) Прелитанията над гореизброените райони са застрахователно покрити при положение, че 

ЗАСТРАХОВАНИЯТ предварително е получил всички необходими официални разрешения за 

всеки полет, издадени от компетентните и оторизирани власти и прелитанията над тези територии 

/ зони се осъществяват по международно признати въздушни коридори и са в съответствие с 

препоръките и изискванията на ИКАО (Международна организация за гражданско 

въздухоплаване).  

Чл.7. Застрахователното покритие включва превоз на бебета на ръце, в допълнение на съгласуваната 

вместимост на пътници, при условие, че не се превишава максимално допустимия капацитет и 

излетното тегло (MTOW) за различните типове въздухоплавателни средства, определени от 

производителите. 

Чл.8. ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право на подновяване на услугата, като възложи повторение на 

дейност, от същия ЗАСТРАХОВАТЕЛ за срок не повече от 6 месеца, в размер до ........................ 

евро, при условията описани в чл.53, ал. 1- ал.4 от настоящия договор/застрахователна полица. 

ФРАНШИЗИ 

Чл.9. По тази Застрахователна Полица се прилагат франшизи за всяко едно застрахователно събитие 

със съответното въздухоплавателно средство, както следва: 

- За багажи – .............. евро за всяка една загуба. 

- За карго и поща – .............. евро за всяка една загуба. 

 

Горните франшизи не се прилагат в случай на злополука с превозващия самолет/хеликоптер в 

резултат на пожар, буря, торнадо, циклон, наводнение или експлозия или в случай на война и 

свързаните с нея опасности, щетите от които са възстановими по Авиационна Клауза AVN.52Е. 

Чл.10. Употреби: Застрахованите въздухоплавателни средства се използват за изпълнение на 

въздушни превози - полети със  специално предназначение, полети за нуждите на министерства и 

ведомства, превоз на пътници, патрулиране и наблюдение, проверка на навигационни съоръжения 

за въздушна навигация и кацане.  

Чл.11. Застрахованите въздухоплавателни средства се пилотират от сертифицирани български 

пилоти, както е одобрено от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“. 



Документация за обществена поръчка за открита процедура с предмет: “Застраховки “Каско” с разновидности и “Отговорности” на 

въздухоплавателните средства в Авиоотряд 28                                                                                                                              Стр. 54 от 78 

 

Чл.12.Heразделна част от настоящата Застрахователна Полица са следните Лойдови клаузи 

/Приложение № ....../: 

 

а/ AVN.48B - Авиационна Клауза за изключване на Военен риск и свързани с него опасности, 

Отвличане на самолет и други. 

б/ AVN.52Е/D - Авиационна Клауза, заличаваща всички параграфи с изключение на параграф (b) от 

Авиационна Клауза AVN.48B. 

в/ AVN.38B -Авиационна Клауза за изключване на Ядрени Рискове. 

г/ AVN.46B - Авиационна Клауза за изключване Шум, замърсяване на околната среда и Други 

Опасности (не се прилага към Пътническата Отговорност и отговорността за Служители, Карго, 

Багажи и Поща). Параграф 1(б) от цитираната Авиационна клауза не се прилага по отношение на 

замърсяване или разваляне на продукти, продавани от ЗАСТРАХОВАНИЯ.  

д/ AVN.18A – Авиационна Клауза за Aвтоматично Про Рата Включване и Изключване на 

въздухоплавателни средства.  

е/ AVN.57 - (САЩ, КАНАДА, ШВЕЙЦАРИЯ). Издаването на Сертификати за териториите на 

посочените Държави трябва предварително да се съгласува със ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ / 

ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ.  

ж/ AVN 41А - Авиационна Клауза, съгласно която при настъпване на някаква загуба или загуби, 

които могат да породят претенция или претенции по тази Застрахователна Полица, 

ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в писмен вид, в срок от 72 часа от 

момента на настъпване на събитието. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да предоставя на 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ цялата налична информация по отношение на такава загуба или загуби и 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще има единствен правото да  урежда загубите, да назначава независими 

оценители и/или други и да контролира всички преговори, съгласувания и уреждания във връзка с 

такава загуба или загуби. 

з/ AVN 6А - Авиационна Клауза за разсрочено плащане на Застрахователната Премия.  

и/ AVN.2000А - Авиационна Клауза за разпознаване на дати, разширена и допълнена с Авиационни 

клаузи AVN.2001А и AVN.2002А. 

й/ AVN.72 – Авиационна Клауза за изключване правата по Полицата на Трети Лица (Rights of Third 

Parties Act 1999 – Exclusion Clause). 

к/ AVN.67 В- Авиационна клауза за Финансови/ Лизингови Споразумения и договори. 

л/ АVN.44А - Авиационна Клауза за Пътническа Отговорност. 

м/ AVN.59 – Клауза за Неавиационни Отговорности, лимит 22 000 000 EUR за всеки един 

инцидент/случай; 

н/ AVN.60 – Авиационна Клауза за Разширено покритие на отговорността на Застрахования за 

неимуществено увреждане, лимит 22 000 000 EUR за всяко едно нарушение; 

о/ LSW 2488АGM00003 - Клауза за изключване наличието на азбест от покритите рискове. 

 

ДОГОВОРНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

Чл.13. Тази полица включва уговорките на договори и споразумения, включително на споразумения 

за  включване на Допълнително Застраховани; освобождаване от отговорност; отказ от права или от 

суброгация; изплащане на обезщетения; разделяне на участието в обезщетението; нарушаване на 

гаранции; получатели на обезщетението, които могат да окажат влияние върху ЗАСТРАХОВАНИЯ, 

включително всички настоящи споразумения и всякакви нови споразумения следва да се съгласуват 

със ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. Клауза за директно уреждане на щети ще бъде предмет на допълнително 

съгласуване със ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.  

Чл.14 По настоящата Полица се включва като Допълнително Застраховани: 
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1. ДП РВД за отговорността спрямо трети лица, пътници, багаж, карго и поща, при настъпване на 

застрахователни събития, произтичащи от повреда на собствената му Лаборатория, инсталирана на 

борда на самолет тип  FALCON 2000, рег. знак LZ–OOI; 

2. По настоящата Полица се включва като Допълнително Застрахован „TAG Aviation SA“ 20, 

Chemin des Papillons, п.к. 36, Женева, 15 Летище, пощенски код 1215, Швейцария и RUAG 

Switzerland Ltd, ЕИК: CHE 105.983.759 със седалище и адрес на управление 6032 Емен, 

Швейцария, P.O. Box 301, Seetalstrasse 175 във връзка с Договор за техническо обслужване на 

самолет тип  FALCON 2000, рег. знак LZ–OOI.   

3. По настоящата Полица се включва като Допълнително Застрахован “Хели Ер САУ” АД, ЕИК: 

121448470, гр. София, Летище София – Север във връзка с Договор за техническо обслужване на 

хеликоптери тип МИ-8ПС, рег. знак LZ–САТ и МИ-8Т, рег. знак LZ–САN. 

4. По настоящата Полица се включва като Допълнително Застрахован „AMAC AEROSPACE 

SWITZERLAND” AG, със седалище и адрес на управление конфедерация Швейцария, кантон 

Базел, град Базел 4051, ул. Хенрих Петри № 35, Идентификационен № CHE-113.783.062 и 

„ЛУФТХАНЗА ТЕХНИК СОФИЯ” ООД със седалище и адрес на управление Република 

България, град София 1540, район Слатина, Летище София,  ЕИК 175382604 във връзка с Договор 

за техническото обслужване на самолет AIRBUS A-319-112 МSN 3188, двигатели CFM 56-5B6/P и 

спомагателна силова установка APU 131-9A. 

 

Забележка: Участниците следва да имат предвид, че е възможна промяна в допълнително 

застрахованите лица, извършващи техническо обслужване на въздухоплавателните средства 

поради предстоящо сключване на нови договори. 

Чл.15. Всички нови Лизингови договори и споразумения от финансов характер са предмет на клауза 

AVN67B и следва да бъдат предварително съгласувани със ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. 

 

чл.16. Настоящата Застрахователна Полица може да се допълва по искане на една от страните, като 

допълненията ще се оформят с издаване на съответни "Добавъци" и  след предварителна 

договореност между ЗАСТРАХОВАН и ЗАСТРАХОВАТЕЛ. 

Чл.17. Сертификати, удостоверяващи наличието на Застрахователно покритие, съгласно 

изискванията на съответните държави, в т.ч. Сертификати за Застраховка за полети до и от: 

Федерална Република Германия, Швейцария, Италия, Турция, САЩ, Канада и други, ще бъдат 

издавани от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на английски език до 2 (два) часа в работни дни, от момента на 

постъпване на писмено искане от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ.  

Чл.18. Котации и Сертификати за Допълнителни Застрахователни Покрития и Разширения, 

отнасящи се до предмета на застраховката по настоящата полица, ще бъдат издавани до 2 (два) часа 

в работни дни, от момента на постъпване на писмено искане от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ.  

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Чл. 19. (1). Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от 

Страните и е със срок на действие до изтичане на застрахователното покритие по ал. (2). 

(2). Срокът на застрахователното покритие е 12 /дванадесет/ месеца с начало на застрахователното 

покритие от 00.00 часа на 25.05.2020 г. и край 24.00 часа на 24.05.2021 г. 

(3). Мястото на изпълнение на Договора, а именно предоставяне на застрахователното покритие, е 

в съответствие с териториалния обхват на застраховката съгласно чл. 6. 
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ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ. ПРЕМИЙНИ СТАВКИ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА 

ПРЕМИЯ. 

ПРЕМИЙНИ СТАВКИ 

Чл.20. По тази Застрахователна Полица се прилагат следните Годишни и Про рата Премийни 

Ставки: 

а) .......................... EUR  - за самолет тип AIRBUS A-319-112 по отношение на Отговорност към 

Трети Лица, пътници, пътнически багаж, карго и поща, с включено покритие по AVN52E до пълния 

Лимит на Отговорност; 

б) ..........................- за самолет тип FALCON 2000 по отношение на Отговорност към Трети Лица, 

пътници, пътнически багаж, карго и поща, с включено покритие по AVN52E до пълния Лимит на 

Отговорност; 

в) .......................... EUR - за хеликоптер тип МИ-8ПС по отношение на Отговорност към Трети Лица, 

пътници, пътнически багаж, карго и поща, с включено покритие по AVN52E до пълния Лимит на 

Отговорност; 

г) ..........................EUR - за хеликоптер тип МИ-8Т по отношение на Отговорност към Трети Лица, 

пътници, пътнически багаж, карго и поща, с включено покритие по AVN52E до пълния Лимит на 

Отговорност; 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ 

Чл.21. По тази Застрахователна полица, в съответствие с горните Премийни Ставки, се начислява и 

е дължима Обща Застрахователна Премия в размер на: 

..........................EUR 

/с думи / 

 

Чл.22. В случай, че ЗАСТРАХОВАНИЯТ възложи подновяване на услугата за срок не повече от 6 

месеца, допълнителната застрахователна премия е в размер до .......................... евро, разделена на 6 

месечни вноски в размер на ..........................евро. 

Чл.23. (1) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ приема съгласно Авиационна клауза АVN 6А, разсрочено плащане 

на Общата Годишна Застрахователна Премия на вноски, както следва: 

 

I-ва вноска -   ..........................EUR, платими след връчване на Застрахователната Полица, но не по-

късно от ..........................г.,  

II-ра вноска - .......................... EUR, платими до ..........................г., 

III-та вноска - ..........................EUR, платими до ..........................г.,  

IV-та вноска -  ..........................EUR, платими до ..........................г. 

 

(2) Допълнителната застрахователна премия в случай на подновяване на услугата се заплаща на 

равни месечни вноски: 

месечна вноска   -  ..........................евро, платими след връчване на добавък, но не по-късно от 24-то 

число на всеки месец от удължението.  

 

(3) Вноските от разсрочената Застрахователна премия се плащат от  ЗАСТРАХОВАНИЯ  чрез 

банков превод в левовата равностойност на валутните задължения по фиксинга на БНБ към датата 

на плащането: по следната банкова сметка на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ: 

Банка: .......................... 

BIC: .......................... 

IBAN: .......................... 
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Чл.24. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да изготви и изпрати на ЗАСТРАХОВАНИЯ сметките 

за вноски от II до IV най-късно в срок до 10 работни дни преди датата на настъпване на падежа за 

съответното плащане. 

 

Чл.25. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може по изключение, на основание писмено искане от 

ЗАСТРАХОВАНИЯ да приеме и писмено потвърди плащането на дадена Премийна вноска да бъде 

отсрочено, като посочи нова дата за плащане. 

 

Чл.26. Във всеки случай на забава на плащане на дължима вноска, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да 

прекрати действието на тази Застрахователна Полица с издаване на 15 дневно писмено 

предупреждение, в случай че вноската не е платена в рамките на този срок. 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Чл. 27. При подписването на този Договор, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ представя на 

ЗАСТРАХОВАНИЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора, 

а именно ..........................  евро („Гаранцията за изпълнение”), която служи за обезпечаване на 

изпълнението на задълженията на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по Договора.  

Чл. 28. (1). В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 

приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на 

Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 3 (три) дни 

от подписването на допълнително споразумение за изменението.  

(2). Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия 

на Договора могат да включват, по избор на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:  

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на Авиоотряд 28, при спазване на 

изискванията на чл. 29 от Договора; и/или;  

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова 

гаранция, при спазване на изискванията на чл. 30 от Договора; и/или  

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, 

при спазване на изискванията на чл. 31. от Договора.  

Чл. 29. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума- сумата се внася по следната 

банкова сметка на Авиоотряд 28: 

БНБ- гр. София 

Пл. „Княз Александър I“ № 1 

Банков код: BNBGBGSD 

Банкова сметка IBAN: BG 82 BNBG 9661 3300 1088 03 в лева и евро 

Чл. 30. (1). Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ предава на ЗАСТРАХОВАНИЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, 

издадена в полза на ЗАСТРАХОВАНИЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:  

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция да съдържа задължение на банката - гарант 

да извърши плащане при първо писмено искане от ЗАСТРАХОВАНИЯ, деклариращ, че е налице 

неизпълнение на задължение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ или друго основание за задържане на 

гаранцията за изпълнение по този Договор;  

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се 

удължава или се издава нова.   
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(2). Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата 

на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ, при 

наличието на основание за това, са за сметка на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.  

Чл. 31. (1). Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ 

предава на ЗАСТРАХОВАНИЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза 

на ЗАСТРАХОВАНИЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:  

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;  

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора.  

(2). Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 

застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в 

полза на ЗАСТРАХОВАНИЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. 

 Чл. 32. (1). ЗАСТРАХОВАНИЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) 

дни след прекратяването на Договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от 

страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ на каквато и да е сума по нея.  

(2). Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:  

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, посочена в чл. 23, ал. (3). от Договора;  

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител 

на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ или упълномощено от него лице;  

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната 

полица/застрахователния сертификат на представител на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ или упълномощено 

от него лице, или изпращане на писмено уведомление до ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.   

(3). Гаранцията не се освобождава от ЗАСТРАХОВАНИЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора 

е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 

и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ЗАСТРАХОВАНИЯ, 

той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.  

Чл. 33. (1) ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 

Гаранцията за изпълнение, когато ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения 

по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е 

задължение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която 

съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.  

Чл. 34. ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 

следните случаи:  

1. при пълно неизпълнение, в т.ч. и когато застрахователните услуги не отговарят на изискванията 

на ЗАСТРАХОВАНИЯ, и разваляне на Договора от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ на това 

основание;  

2. при прекратяване на дейността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, или при обявяването му в 

несъстоятелност, или при наложени принудителни административни мерки по чл. 587 от Кодекса 

на застраховането, или еквивалентни процедури/мерки съгласно националното му законодателство, 

които не му позволяват да изпълнява задълженията си по Договора, включително когато неговата 

дейност е под разпореждане на съда или е преустановил дейността си.  
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Чл. 35. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, ЗАСТРАХОВАНИЯТ 

уведомява ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията 

за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ЗАСТРАХОВАНИЯ да търси 

обезщетение в по-голям размер.  

Чл. 36. Когато ЗАСТРАХОВАНИЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и Договорът 

продължава да е в сила, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни да допълни 

гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ЗАСТРАХОВАНИЯ сума по сметката на 

ЗАСТРАХОВАНИЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция 

или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на 

Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 27 от Договора.  

Чл. 37. ЗАСТРАХОВАНИЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията за 

изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 

ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ  

  

Чл. 38. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е 

неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, 

предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.  

 

Общи права и задължения на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 

 

 Чл. 39. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право:  

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията на настоящия договор; 

2. да иска и да получава от ЗАСТРАХОВАНИЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко 

свързани или необходими за изпълнение на Договора;  

 

Чл. 40. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава:  

1. да предоставя Застрахователно покритие и да изпълнява задълженията си по този Договор в 

уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;  

2. да информира своевременно ЗАСТРАХОВАНИЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 

ЗАСТРАХОВАНИЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ЗАСТРАХОВАНИЯ;  

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 69 от 

Договора;  

5. да възложи съответната част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на 

Застрахователя, и да контролира изпълнението на техните задължения; (ако е приложимо) 

6. да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 

(три) работни дни от сключване на настоящия договор. В срок от 2 (два) дни от сключването на 

договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата 

подизпълнител ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното 

споразумение на ЗАСТРАХОВАНИЯ. (ако е приложимо) 

 

Общи права и задължения на ЗАСТРАХОВАНИЯ 

 

Чл. 41. ЗАСТРАХОВАНИЯ има право:  

1. да изисква и да получават Застрахователно покритие в уговорените срокове, количество и 

качество;  
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2. да контролира изпълнението на поетите от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 

получава информация от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършват 

проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на 

изпълнението;  

 

Чл. 42. ЗАСТРАХОВАНИЯТ се задължава:  

1. да приема изпълнението на Услугите предмет на договора, когато отговаря на договореното, по 

реда и при условията на този Договор;  

2. да заплаща застрахователните премии на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в сроковете и при условията, 

определени в настоящия договор;  

3. да осигури необходимата информация и условия на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за изпълнение на 

договорните му задължения;  

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 69 от 

Договора;  

5. да оказва съдействие на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, 

включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ поиска това;  

6. да освободи представената от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ гаранция за изпълнение, съгласно чл. 32 – чл. 

37 от Договора; 

 

Специални права и задължения на Страните  

 

За ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ  

 

Чл. 43. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава:  

1. да заплати обезщетение/застрахователна сума при настъпило застрахователно събитие при 

условията на този договор;  

2. да не използва данните, оформени като приложение към този договор и информацията, получена 

при или по повод изпълнение на договора, за цели, които не са свързани с предмета на този договор, 

освен с предварителното съгласие на ЗАСТРАХОВАНИЯ; 

3. да назначава оценители, сървейори и/или други и да контролира всички преговори, съгласувания 

и уреждания във връзка с настъпило застрахователно събитие. 

 

 За ЗАСТРАХОВАНИЯ  

 

Чл. 44. ЗАСТРАХОВАНИЯТ се задължава:  

1. да поддържа застрахованото имущество в изправност и да го стопанисва съобразно 

предназначението му с грижата на добър стопанин;  

2. да спазва всички изисквания за безопасност, произтичащи от законодателството, както и 

предписанията на компетентните органи;  

3. да предприема необходимите мерки за предотвратяване настъпването на застрахователно 

събитие или ако такова е настъпило – за ограничаване размера на вредите;  

4. да съхранява необходимата и изисквана от действащото законодателство документация за 

застрахованото имущество и по начин, който би свел до минимум възможността тази документация 

да бъде повредена, унищожена или загубена;  

5. да информира незабавно и писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за всички новонастъпили факти и 

обстоятелства, които имат отношение към установяване наличието на застрахователен интерес.  

6. при поискване от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, да представи всички необходими документи, 

данни, книжа и доказателства, с които разполага, както и да съдейства на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ при 

набавянето на необходимата му информация и/или документация за упражняване правото му на 

регресен иск.  



Документация за обществена поръчка за открита процедура с предмет: “Застраховки “Каско” с разновидности и “Отговорности” на 

въздухоплавателните средства в Авиоотряд 28                                                                                                                              Стр. 61 от 78 

 

Чл. 45. При настъпване на някаква загуба или загуби, които могат да породят претенция или 

претенции по тази Застрахователна Полица, ЗАСТРАХОВАНИЯ е длъжен:  

1. незабавно да вземе мерки за ограничаване на вредите и да уведоми съответните държавни органи 

(противопожарна охрана, полиция и други);  

2 да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в писмен вид, в срок от 72 часа от момента на настъпване на 

събитието;  

3. да осигури свободен достъп на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ до увреденото имущество и източника на 

вредата;  

4. при писмено поискване, да предостави на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ наличните информация, данни, 

документи и други доказателства във връзка с настъпилото застрахователно събитие, както и за 

произхода, причините и обстоятелствата за възникване на вредите;  

5. да осигури присъствие на свой представител по време на огледа и описването от представители 

на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на застрахованото имущество при настъпило застрахователно събитие. 

Изпълнение: 

Чл. 46. Надлежното изпълнение на Условията по тази Застрахователна Полица (Общи и Специални) 

се явява условие, предхождащо задълженията  на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ да извърши плащане по тази 

Полица. 

 

Изплащане на обезщетения: 

 

Чл. 47. При настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на настоящата полица, 

след представяне от ЗАСТРАХОВАНИЯ на всички необходими и изискуеми документи, 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще изплати  обезщетение  в 15 (петнадесет) дневен срок от произнасянето 

по чл. 108, ал. 5 от Кодекса за застраховането и след приспадане на приложимия в чл.7  франшиз. 

Чл. 48. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да прихване от обезщетението всички дължими от 

ЗАСТРАХОВАНИЯ застрахователни премии, неизплатени към момента на настъпване на 

застрахователното събитие. 

Чл. 49. При настъпване на застрахователно събитие, водещо до частично увреждане на ВС / 

инсталираната лаборатория, различни от погиване и след изплащане на съответното 

застрахователно обезщетение, ЗАСТРАХОВАНИЯТ ще дозастрахова ВС/лабораторията до размера 

на застрахователната им стойност, така както е посочено в Полицата. В противен случай и при 

настъпване на следващо събитие, обезщетението ще се определя върху застрахователна сума, равна 

на разликата между първоначалната застрахователна сума и изплатеното застрахователно 

обезщетение. 

Чл.50. В случай на забава на плащане на дължимото обезщетение, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на законната лихва за периода от първоначалния падеж на дължимото 

обезщетение до деня на пълното му издължаване. Плащането на неустойката не лишава 

ЗАСТРАХОВАНИЯ от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над 

размера на неустойката.  

Чл.51. В случай на забава за възстановяване (сторниране) на суми за реализираните престои,  

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната лихва за периода на закъснение. 

Чл. 52. В случай на подновяване на услугата застрахователното обезщетение се изплаща по 

посочения в този раздел начин. 
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Право на подновяване на услугата: 

 

Чл.53.(1) ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право на подновяване на услугата, като възложи повторение на 

дейност, от същия ЗАСТРАХОВАТЕЛ за срок не повече от 6 месеца, в размер до .......................  

евро, в случай, че до изтичане периода на настоящата застраховка не е сключена нова застраховка 

със същия предмет, със ЗАСТРАХОВАТЕЛ избран по реда на ЗОП, но е взето решение за откриване 

на процедура за възлагане на такава обществена поръчка.  

(2) Правото за подновяване на услугата се счита за упражнено, след изрична писмена заявка от 

страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ до ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ без изменение на настоящия 

договор/застрахователна полица. 

(3). Заявката трябва да съдържа цялата налична информация при ЗАСТРАХОВАНИЯ, необходима 

на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за подновяване на застраховката до 6 месеца. 

(4). При повторението на услугата са приложими всички останали условия от настоящия 

договор/застрахователна полица. 

 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

Чл. 54. Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с 

подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 2 (два) 

дни от изтичане на срока на изпълнение по чл. 19, ал. 2 от Договора. В случай, че към този момент 

бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-

предавателен протокол и се определя подходящ срок за отсраняването им или налагането на 

санкция, съгласно чл. 55-59 от Договора. 

 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 55. (1). При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, ЗАСТРАХОВАНИЯТ 

ДЪЛЖИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва върху просрочената сума, 

но не повече от размера на забавеното плащане. 

(2). В случай на забава на плащане на дължимо обезщетение и на възстановяване на суми за 

резлизирани престои ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ дължи на ЗАСТРАХОВАНИЯ неустойки съгласно чл. 

50 и 51 от този Договор. 

Чл. 56. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на задължение или при 

отклонение от изискванията на ЗАСТРАХОВАНИЯ, посочени в Техническата спецификация – 

Приложение № 1, ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право да поиска от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ да изпълни 

изцяло и качествено съответното задължение, без да дължи допълнително възнаграждение за това. 

В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право 

да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора. 

Чл. 57. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната 

Страна дължи неустойка в размер на 5 % (пет процента) от стойността на Договора. 

Чл. 58. ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез 

задържане на сума от гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за 

това. 

Чл. 59. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната 

Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-

голям размер, съгласно приложимото право. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 60 (1) Този Договор се прекратява:  
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1. с изтичане на Срока на Договора; 

 2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 

засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на 

невъзможността и да представи доказателства за това;  

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на 

законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;  

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ;  

6. от ЗАСТРАХОВАНИЯ, без предизвестие, в случай че ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изгуби лиценза си 

или бъде лишен от правото да упражнява дейността предмет на договора.  

(2). Договорът може да бъде прекратен:  

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;  

2. когато за ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация 

или налагане на принудителни административни мерки по чл. 587 от Кодекса на застраховането – 

по искане на ЗАСТРАХОВАНИЯ; 

 3. от ЗАСТРАХОВАНИЯ със 7-дневно писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай 

той не дължи на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ неустойка;  

4. от страните с едномесечно писмено предизвестие, включително и при подновяване на услугата.  

Чл. 61. Този Договор се прекратява, като ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ запазва правата си върху платената 

застрахователна премия, в случай на:  

1. Съзнателно неточно обявяване или премълчаване на обстоятелство в експлоатационната 

информация от Документацията за участие в обществената поръчка, открита с Решение № РД-

............. от ........... г., независимо от момента на възникването му, което е от значение за риска и при 

наличието на което ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не би сключил договора; 

2. Неплащане на дължима застрахователна премия съгласно този Договор.  

3. Загуба или повреда, причинени от умишлено действие на ЗАСТРАХОВАНИЯ и/или на 

Допълнително застрахованите (Съзастрахованите) лица, техните служители, агенти или 

подизпълнители или с тяхно знание. 

Чл. 62. При предсрочно прекратяване ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ дължи на ЗАСТРАХОВАНИЯ 

пропорционално  Про Рата връщане на премията, без прилагане на краткосрочни тарифи. 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не връща премия, в случай, че е изплатено или предстои плащане на 

обезщетение по Полицата. 

Чл. 63. (1). Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено 

задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от 

Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната 

Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не 

се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на 

изправната Страна.  

(2). За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 

задължение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, когато ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е допуснал съществено 

отклонение от Техническата спецификация и Техническото предложение. 

Чл. 64. ЗАСТРАХОВАНИЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи 

обезщетение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен 

ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на 

обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при 

непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.  
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Чл. 65. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо 

лице – Страна по Договора без правоприемство:  

1. ЗАСТРАХОВАНИЯТ и ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената 

към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и  

2. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава:  

а) да преустанови предоставянето на Застрахователното покритие, с изключение на такива 

дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ЗАСТРАХОВАНИЯ; 

 б) да предаде на ЗАСТРАХОВАНИЯ всички отчети/справки, изготвени от него в изпълнение на 

Договора до датата на прекратяването; и  

в) да върне на ЗАСТРАХОВАНИЯ всички документи и материали, които са собственост на 

ЗАСТРАХОВАНИТЕ и са били предоставени на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ във връзка с предмета на 

Договора. 

ДАВНОСТ 

Чл. 66. Правата по тази Застрахователна Полица се погасяват с изтичане на пет години от датата на 

настъпване на застрахователното събитие. 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ  

Дефинирани понятия и тълкуване  

Чл. 67. (1). Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него 

понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните 

разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава 

в основните разпоредби на ЗОП.  

(2). При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 

Приложенията, се прилагат следните правила:  

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;  

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.  

Чл. 68. При изпълнението на Договора, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ и неговите подизпълнител/и са 

длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 

изисквания, свързани с предмета на Договора. 

Конфиденциалност 

Чл. 69. (1). Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 

разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод 

изпълнението на Договора („Конфиденциална информация”). Конфиденциална информация 

включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите 

процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или 

други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора.  

(2). С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може 

да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това 

съгласие не може да бъде отказано безпричинно.  

(3). Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, 

когато:  

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която 

и да е от Страните;  
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2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или  

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 

съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;  

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 

незабавно другата Страна по Договора.  

(4). Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, 

контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или 

юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна 

на такива лица.  

Чл. 70. Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и 

след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

Публични изявления  

Чл. 71. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива 

или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, 

предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на 

ЗАСТРАХОВАНИЯ или на резултати от работата на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, без предварителното 

писмено съгласие на ЗАСТРАХОВАНИЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или 

забавено.  

Прехвърляне на права и задължения  

Чл. 72. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи 

от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора могат да бъдат 

прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.  

Изменения  

Чл. 73. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в 

писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на 

ЗОП.  

Непреодолима сила  

Чл. 74. (1). Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато 

невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.  

(2). За целите на този Договор, „непреодолима сила” има значението на това понятие по смисъла на 

чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и 

изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи 

изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения. 

 (3). Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и 

мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата 

Страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат 

всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на 

непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за 

изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.  

(4). Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна 

е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от 

задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.  

(5). Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:  

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;  

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или  
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3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 

изпълнение на Договора.  

(6). Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.  

Нищожност на отделни клаузи. 

 Чл. 75. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи 

нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни 

и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на 

Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не 

води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. Уведомления  

Чл. 76. (1). Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена 

форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна 

поща.  

(2). За целите на този Договор данните и лицата за контакт  и отговорни за изпълнението са, както 

следва:  

1. За ЗАСТРАХОВАНИЯ: Адрес за кореспонденция: Летище София, България 1540, Тел.: 

02 9425035, Факс: 02 9459201, e-mail: avio28@avio28.com; Лице за контакт: .................. 

 2. За ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: ................ , Тел,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Факс: 

,......................, e-mail: ............................; Лице за контакт: .......................... 

 

(3). За дата на уведомлението се счита:  

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;  

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;  

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;  

4. датата на приемането – при изпращане по факс;  

5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

(4). Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените 

по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на 

посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, 

съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване 

на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно 

връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и 

на посочените лица за контакт.  

(5). При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната 

форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите 

на управление и представителство на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми 

ЗАСТРАХОВАНИЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.  

Език  

Чл. 77. (1). Този Договор се сключва на български (и на английски език – ако е приложимо). В 

случай на несъответствия, водещ е българският език.  

(2). Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, 

свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при 

провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ [или негови представители или служители], са за сметка на 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.  

Приложимо право  

mailto:avio28@avio28.com
mailto:lyuboslav.georgiev@bulins.bg
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Чл. 78. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско 

законодателство.  

Разрешаване на спорове  

Чл. 79. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или 

прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му 

към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при 

непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.  

Екземпляри  

Чл. 80. Този Договор се състои от ....... (.........) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) 

еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.  

Приложения:  

Чл. 81 (1). Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация;  

Приложение № 2 – Техническо предложение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;  

Приложение № 3 – Ценово предложение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;  

Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение. 

(2) Неразделна част от настоящата полица са Общите условия – ...............– Приложение № .........., и 

Лойдови Авиационни Клаузи, посочени в чл. 11 от Договора – Приложение № .........  

 

 

ОТ СТРАНА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ -               ОТ СТРАНА НА ЗАСТРАХОВАНИЯ -         

        АВИООТРЯД 28: 

 

..........................................     ............................................... 

                    Тодор Николаев Коджейков  

        Генерален директор 

                                                

 

..........................................     ................................... 

        Иван Димитров Георев 

        Главен счетоводител, 

        Директор на дирекция АФДУС 

                                                  …………….  г. 
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ЛЕТИЩЕ   СОФИЯ    1540 

ТЕЛ. (+359 2) 945 90 17; ФАКС (+359 2) 945 92 01 
E-MAIL:  AVIO28@AVIO28.COM 

  

 

Приложение № 5 

        

 

     

 

                    

 

 

С П Р А В К А 

за експлоатацията на въздухоплавателните средства и за брой превозени пътници   

 

1.  Нальот за всяко едно ВС от начало на експлоатация до 21.10.2019 г. - пролетени часове / 

брой цикли. 

2. Нальот на всяко ВС за периода от 22.10.2018 г. до 21.10.2019г.  - пролетени часове / 1брой 

цикли;  

3. Извършени обслужвания / чекове на всяко ВС - на база часове / цикли зa периода от 

22.10.2018 г. до 21.10.2019 г. 

4. Предстоящи обслужвания / чекове – 2020 и 2021 г. 

  

 
 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Точки 

 

ВС 

 № 1 

Нальот на ВС от 

НЕ 

 № 2 

 Нальот на ВС 

от 22.10.2018 

№ 3 

ТО от 22.10.2018 

 № 4 

Предстоящи ТО 

за 2020/21 г. 

A319-112 

LZ-AOB 

5161 ч./ 4303 кац. 172 ч./96 кац. 0 бр. базово ТО 1 бр. базово ТО 

F2000 

LZ-OOI 

5247 ч./3905 кац. 215 ч./150 кац. 2 бр. базово ТО 

  

1 бр. базово ТО 

Ми-8Т  

LZ-CAN 

1791 ч./ 2693 кац. 59 ч./113 кац. 0 бр. базово ТО 

  

1 бр. базово ТО 

Ми-8ПС 

LZ-CAT 

2490 ч./ 3853 кац. 37 ч./111 кац. 1 бр. базово ТО 

  

1 бр. базово ТО 
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5. Брой превозени пътници- средно за периода от 01.01.2019 г. и на годишна база- 

информацията е необходима за всяко едно ВС. 
 
 
 
 

 
                                                                 Период 
ВС                                                                               

 
 
 

2019 г. 
 

 
От  

22.10.2018 г. до 
21.10.2019г. 

Количество пролетяни часове  
393 

 
485 

 
A 319 

 
137 

 
175 

 
Фалкон 2000 

 
176 

 
215 

 
МИ-8Т 

 
48 

 
58 

 
МИ-8ПС 

 
32 

 
37 

 
 

Количество кацания 

 
369 

 
454 

 

 
A 319 

 
72 

 
97 

 
Фалкон 2000 

 
123 

 
151 

 
МИ-8ПС 

 
86 

 
93 

 
МИ-8Т 

 
88 

 
113 

   

 
Количество превозени пътници 

 
2936 

 
3659 

 

 
A 319 

 
1987 

 
2592 

 
Фалкон 2000 

 
602 

 
678 

 
МИ-8ПС 

 
44 

 
75 

 
МИ-8Т 

 
303 

 
314 
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Забележка: Справката е изготвена към 22.10.2019 г. и тази дата да се счита за „настоящия 

момент”. 
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Приложение № 6 
 

 

 

 

 

 

Нальот на служителите на Авиоотряд 28 
Ограничаващи критерии:  

От 22.10.2018 до 21.10.2019;  

№ Име , фамилия Тип ВС Длъжност 
Нальот/кацания за периода Нальот/кацания за 

посл. 12 месеца Общо Дневен Нощен 

            

1 
Aleksandar Rachev 

Lechev 

Airbus 
320 

Family 
Ст Стюард/еса Пр-н 01:15 2 01:15 2 00:00 0 01:15 2 

    
Airbus 

320 
Family 

Стюард/eса 11:25 12 11:25 12 00:00 0 11:25 12 

    
Airbus 

320 
Family 

ОБЩО за типа ВС 12:40 14 12:40 14 00:00 0 12:40 14 

    MI-8 Стюард/eса 05:45 9 02:45 6 03:00 3 05:45 9 

    MI-8 Стюард/еса Пр-н 00:30 2 00:30 2 00:00 0 00:30 2 

    MI-8 ОБЩО за типа ВС 06:15 11 03:15 8 03:00 3 06:15 11 

      
ОБЩО за 

служителя 
18:55 25 15:55 22 03:00 3 18:55 25 

2 
Atanas Vasilev 

Markov 
Falcon 
2000 

Командир 142:35 79 128:20 69 14:15 10 142:35 79 

    
Falcon 
2000 

ОБЩО за типа ВС 142:35 79 128:20 69 14:15 10 142:35 79 

      
ОБЩО за 

служителя 
142:35 79 128:20 69 14:15 10 142:35 79 

3 
Boryana Boykova 

Ivanova 

Airbus 
320 

Family 
Стюард/eса 100:55 54 76:30 35 24:25 19 100:55 54 



Документация за обществена поръчка за открита процедура с предмет: “Застраховки “Каско” с разновидности и “Отговорности” на въздухоплавателните средства в Авиоотряд 28                                                                                                                              

Стр. 72 от 78 

 

    
Airbus 

320 
Family 

ОБЩО за типа ВС 100:55 54 76:30 35 24:25 19 100:55 54 

    MI-8 Стюард/eса 13:00 17 13:00 17 00:00 0 13:00 17 

    MI-8 Стюард/еса Пр-н 00:35 2 00:35 2 00:00 0 00:35 2 

    MI-8 ОБЩО за типа ВС 13:35 19 13:35 19 00:00 0 13:35 19 

      
ОБЩО за 

служителя 
114:30 73 90:05 54 24:25 19 114:30 73 

4 
Branko Georgiev 
Chorbadzhiyski 

MI-8 Командир 43:30 92 43:30 92 00:00 0 43:30 92 

    MI-8 Командир Пр-н 02:05 6 02:05 6 00:00 0 02:05 6 

    MI-8 Обуч.К-Р Инстр. 12:10 19 09:10 16 03:00 3 12:10 19 

    MI-8 ОБЩО за типа ВС 57:45 117 54:45 114 03:00 3 57:45 117 

      
ОБЩО за 

служителя 
57:45 117 54:45 114 03:00 3 57:45 117 

5 
Dayana Georgieva 

Vladimirova 

Airbus 
320 

Family 
Стюард/eса 116:01 60 86:45 47 29:16 13 116:01 60 

    
Airbus 

320 
Family 

Стюард/еса Пр-н 01:35 2 00:50 1 00:45 1 01:35 2 

    
Airbus 

320 
Family 

ОБЩО за типа ВС 117:36 62 87:35 48 30:01 14 117:36 62 

      
ОБЩО за 

служителя 
117:36 62 87:35 48 30:01 14 117:36 62 

6 
Diana Romeova 

Andonova 

Airbus 
320 

Family 
Ст Стюард/eса 77:38 30 64:18 24 13:20 6 77:38 30 

    
Airbus 

320 
Family 

Ст Стюард/еса Пр-н 03:30 2 03:30 2 00:00 0 03:30 2 

    
Airbus 

320 
Family 

Стюард/eса 05:00 3 02:45 2 02:15 1 05:00 3 

    
Airbus 

320 
Family 

Стюард/еса Инст 08:50 7 05:25 5 03:25 2 08:50 7 

    
Airbus 

320 
Family 

ОБЩО за типа ВС 94:58 42 75:58 33 19:00 9 94:58 42 

    MI-8 Стюард/eса 07:05 13 07:05 13 00:00 0 07:05 13 

    MI-8 Стюард/еса Пр-н 00:30 2 00:30 2 00:00 0 00:30 2 

    MI-8 ОБЩО за типа ВС 07:35 15 07:35 15 00:00 0 07:35 15 

      
ОБЩО за 

служителя 
102:33 57 83:33 48 19:00 9 102:33 57 
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7 
Elena Georgieva 

Svilenova 

Airbus 
320 

Family 
Стюард/eса 128:33 69 98:23 52 30:10 17 128:33 69 

    
Airbus 

320 
Family 

Стюард/еса Пр-н 05:15 2 02:35 1 02:40 1 05:15 2 

    
Airbus 

320 
Family 

ОБЩО за типа ВС 133:48 71 100:58 53 32:50 18 133:48 71 

    MI-8 Стюард/eса 04:25 9 04:25 9 00:00 0 04:25 9 

    MI-8 Стюард/еса Пр-н 00:30 2 00:30 2 00:00 0 00:30 2 

    MI-8 ОБЩО за типа ВС 04:55 11 04:55 11 00:00 0 04:55 11 

      
ОБЩО за 

служителя 
138:43 82 105:53 64 32:50 18 138:43 82 

8 
Iordan Iordanov 

Kolev 

Airbus 
320 

Family 
Командир 01:15 2 01:15 2 00:00 0 01:15 2 

    
Airbus 

320 
Family 

ОБЩО за типа ВС 01:15 2 01:15 2 00:00 0 01:15 2 

      
ОБЩО за 

служителя 
01:15 2 01:15 2 00:00 0 01:15 2 

9 
Iva Todorova 

Braykova 

Airbus 
320 

Family 
Ст Стюард/eса 39:00 28 26:40 18 12:20 10 39:00 28 

    
Airbus 

320 
Family 

Стюард/eса 44:35 19 36:35 16 08:00 3 44:35 19 

    
Airbus 

320 
Family 

Стюард/еса Обуч 04:30 2 02:15 1 02:15 1 04:30 2 

    
Airbus 

320 
Family 

Стюард/еса Пр-н 06:10 2 06:10 2 00:00 0 06:10 2 

    
Airbus 

320 
Family 

ОБЩО за типа ВС 94:15 51 71:40 37 22:35 14 94:15 51 

    MI-8 Стюард/eса 04:10 7 04:10 7 00:00 0 04:10 7 

    MI-8 ОБЩО за типа ВС 04:10 7 04:10 7 00:00 0 04:10 7 

      
ОБЩО за 

служителя 
98:25 58 75:50 44 22:35 14 98:25 58 

10 Kiril Svetlinov Dinev 
Falcon 
2000 

Командир 140:45 74 132:15 69 08:30 5 140:45 74 

    
Falcon 
2000 

ОБЩО за типа ВС 140:45 74 132:15 69 08:30 5 140:45 74 
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Piaggio P-

180 
Avanti 

Командир 02:05 2 02:05 2 00:00 0 02:05 2 

    
Piaggio P-

180 
Avanti 

Командир Инст 03:45 5 03:45 5 00:00 0 03:45 5 

    
Piaggio P-

180 
Avanti 

ОБЩО за типа ВС 05:50 7 05:50 7 00:00 0 05:50 7 

      
ОБЩО за 

служителя 
146:35 81 138:05 76 08:30 5 146:35 81 

11 Kolyo Atanasov Kolev MI-8 Командир 29:30 69 29:30 68 00:00 1 29:30 69 

    MI-8 Командир Инст 12:10 19 09:10 16 03:00 3 12:10 19 

    MI-8 Командир Пр-н 02:05 8 02:05 8 00:00 0 02:05 8 

    MI-8 Обуч.К-Р Инстр. 05:10 16 05:10 16 00:00 0 05:10 16 

    MI-8 ОБЩО за типа ВС 48:55 112 45:55 108 03:00 4 48:55 112 

      
ОБЩО за 

служителя 
48:55 112 45:55 108 03:00 4 48:55 112 

12 
Nikolay Stanchev 

Stanchev 

Airbus 
320 

Family 
Командир 27:35 15 14:45 12 12:50 3 27:35 15 

    
Airbus 

320 
Family 

Командир Инст 11:10 5 08:55 4 02:15 1 11:10 5 

    
Airbus 

320 
Family 

Командир Пр-н 08:10 2 08:10 2 00:00 0 08:10 2 

    
Airbus 

320 
Family 

ОБЩО за типа ВС 46:55 22 31:50 18 15:05 4 46:55 22 

      
ОБЩО за 

служителя 
46:55 22 31:50 18 15:05 4 46:55 22 

13 
Petya Valerieva 

Toncheva 

Airbus 
320 

Family 
Ст Стюард/eса 57:51 27 37:00 18 20:51 9 57:51 27 

    
Airbus 

320 
Family 

Ст Стюард/еса Пр-н 01:15 2 01:15 2 00:00 0 01:15 2 

    
Airbus 

320 
Family 

Стюард/eса 31:13 11 26:23 8 04:50 3 31:13 11 

    
Airbus 

320 
Family 

Стюард/еса Инст 26:40 24 24:20 17 02:20 7 26:40 24 

    
Airbus 

320 
Family 

ОБЩО за типа ВС 116:59 64 88:58 45 28:01 19 116:59 64 
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    MI-8 Стюард/eса 22:00 26 22:00 25 00:00 1 22:00 26 

    MI-8 Стюард/еса Инст 04:10 15 04:10 15 00:00 0 04:10 15 

    MI-8 Стюард/еса Пр-н 00:30 2 00:30 2 00:00 0 00:30 2 

    MI-8 ОБЩО за типа ВС 26:40 43 26:40 42 00:00 1 26:40 43 

      
ОБЩО за 

служителя 
143:39 107 115:38 87 28:01 20 143:39 107 

14 
Plamen Nachev 

Nachev 
MI-8 Втори Пилот 10:45 33 10:45 33 00:00 0 10:45 33 

    MI-8 Втори Пилот Пр-н 03:50 14 03:50 14 00:00 0 03:50 14 

    MI-8 ОБЩО за типа ВС 14:35 47 14:35 47 00:00 0 14:35 47 

      
ОБЩО за 

служителя 
14:35 47 14:35 47 00:00 0 14:35 47 

15 
Sevdelin Milchov 

Krumov 
Falcon 
2000 

Командир 126:15 71 118:45 65 07:30 6 126:15 71 

    
Falcon 
2000 

ОБЩО за типа ВС 126:15 71 118:45 65 07:30 6 126:15 71 

      
ОБЩО за 

служителя 
126:15 71 118:45 65 07:30 6 126:15 71 

16 
Siyana Radostinova 

Sabeva 

Airbus 
320 

Family 
Ст Стюард/eса 06:00 3 03:00 2 03:00 1 06:00 3 

    
Airbus 

320 
Family 

Ст Стюард/еса Пр-н 05:30 2 03:10 1 02:20 1 05:30 2 

    
Airbus 

320 
Family 

Стюард/eса 109:14 57 81:43 38 27:31 19 109:14 57 

    
Airbus 

320 
Family 

ОБЩО за типа ВС 120:44 62 87:53 41 32:51 21 120:44 62 

    MI-8 Стюард/eса 06:50 9 06:50 9 00:00 0 06:50 9 

    MI-8 ОБЩО за типа ВС 06:50 9 06:50 9 00:00 0 06:50 9 

      
ОБЩО за 

служителя 
127:34 71 94:43 50 32:51 21 127:34 71 

17 
Stanimira 

Ventsislavova 
Stoitseva 

Airbus 
320 

Family 
Ст Стюард/eса 05:20 3 04:20 2 01:00 1 05:20 3 

    
Airbus 

320 
Family 

Ст Стюард/еса Обуч 01:05 2 01:05 2 00:00 0 01:05 2 

    
Airbus 

320 
Family 

Ст Стюард/еса Пр-н 07:00 2 07:00 2 00:00 0 07:00 2 

    
Airbus 

320 
Family 

Стюард/eса 31:20 14 19:45 11 11:35 3 31:20 14 
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Airbus 

320 
Family 

ОБЩО за типа ВС 44:45 21 32:10 17 12:35 4 44:45 21 

    MI-8 Стюард/eса 03:17 4 03:17 4 00:00 0 03:17 4 

    MI-8 Стюард/еса Обуч 01:30 4 01:30 4 00:00 0 01:30 4 

    MI-8 Стюард/еса Пр-н 01:30 5 01:30 5 00:00 0 01:30 5 

    MI-8 ОБЩО за типа ВС 06:17 13 06:17 13 00:00 0 06:17 13 

      
ОБЩО за 

служителя 
51:02 34 38:27 30 12:35 4 51:02 34 

18 
Valentina Ivanova 

Tsvetkova 
Falcon 
2000 

Командир 126:25 68 115:20 61 11:05 7 126:25 68 

    
Falcon 
2000 

ОБЩО за типа ВС 126:25 68 115:20 61 11:05 7 126:25 68 

      
ОБЩО за 

служителя 
126:25 68 115:20 61 11:05 7 126:25 68 

19 
Valeri   Petrov 

Dimitrov 

Airbus 
320 

Family 
Командир 154:04 88 109:43 63 44:21 25 154:04 88 

    
Airbus 

320 
Family 

ОБЩО за типа ВС 154:04 88 109:43 63 44:21 25 154:04 88 

      
ОБЩО за 

служителя 
154:04 88 109:43 63 44:21 25 154:04 88 

20 
Valeriy Ivanov 

Shopov 
MI-8 Командир 26:27 42 26:27 41 00:00 1 26:27 42 

    MI-8 Командир Инст 08:05 27 08:05 27 00:00 0 08:05 27 

    MI-8 Командир Пр-н 02:05 8 02:05 8 00:00 0 02:05 8 

    MI-8 Командир Пр-щ 18:20 56 15:20 53 03:00 3 18:20 56 

    MI-8 ОБЩО за типа ВС 54:57 133 51:57 129 03:00 4 54:57 133 

      
ОБЩО за 

служителя 
54:57 133 51:57 129 03:00 4 54:57 133 

21 
Velin Zhivkov 

Andreev 
MI-8 Втори Пилот 50:02 91 50:02 91 00:00 0 50:02 91 

    MI-8 Втори Пилот Пр-н 04:30 14 04:30 14 00:00 0 04:30 14 

    MI-8 ОБЩО за типа ВС 54:32 105 54:32 105 00:00 0 54:32 105 

      
ОБЩО за 

служителя 
54:32 105 54:32 105 00:00 0 54:32 105 

22 
Vencislav Kirilov 

Slavchev 
MI-8 Борден Инж 54:22 112 51:22 108 03:00 4 54:22 112 

    MI-8 Борден Инж Инст 02:00 8 02:00 8 00:00 0 02:00 8 

    MI-8 Борден Инж Пр-н 01:30 6 01:30 6 00:00 0 01:30 6 

    MI-8 Борден Инж Пр-щ 03:00 15 03:00 15 00:00 0 03:00 15 

    MI-8 ОБЩО за типа ВС 60:52 141 57:52 137 03:00 4 60:52 141 
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ОБЩО за 

служителя 
60:52 141 57:52 137 03:00 4 60:52 141 

23 
Vladimir Bonchev 

Naydenov 
MI-8 Борден Инж 45:40 99 45:40 99 00:00 0 45:40 99 

    MI-8 Борден Инж Пр-н 01:30 6 01:30 6 00:00 0 01:30 6 

    MI-8 ОБЩО за типа ВС 47:10 105 47:10 105 00:00 0 47:10 105 

      
ОБЩО за 

служителя 
47:10 105 47:10 105 00:00 0 47:10 105 
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Приложение № 7 

 

 

Справка за изпълнени полети в Авиоотряд 28 за периода от 22.10.2018 г. до 21.10.2019 г. 

 

  A319-112 

LZ-AOB 

Falcon 2000 

LZ-OOI 

Ми-8Т 

LZ-CAN 

Ми-8ПС 

LZ-CAT 

Европа 
Пролетени часове 104:33 252:30 66:02 41:15 

Брой полети 71 143 67 44 

Извън 

Европа 

Пролетени часове 104:21 15:30 - - 

Брой полети 27 4 - - 

САЩ 
Пролетени часове - - - - 

Брой полети - - - - 

Общо 
Пролетени часове 205:54 268:00 66:02 41:15 

Брой полети 98 147 67 44 

 

 

      

 

     Забележка: Справката за пролетени часове е изчислена от момента на запуск на двигателя. 

 


