
ДСБПЛРББ-Царица Йоанна ЕООД ,5350 ,Град Трявна , ул. „ Бреза „ № 49 , 
тел.: +359 677 62021; дежурен  + 359895777549      e – mail: pulmo_tryavna@ abv.bg  

О   Б   Я   В    А 

На основание чл. 16,ал.1 от Правилник за реда за упражняване правата на 
държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала ОТКРИВА 
Конкурс с предмет: „Застраховка на недвижимо имущество собственост на 
„ДСБПЛРББ-Царица Йоанна” ЕООД – Трявна”. 

1. Обект на застраховане: централна болнична сграда, четири етажа находяща се 
в гр. Трявна, ул.”Бреза”№49, представляваща РЗП 6 861 кв. м. Застрахователна 
стойност на сградата е 3 100 000,00лв.             

2. Финансов ресурс: застрахователната премия предложена от участниците не 
следва да надвишава 1 500,00лв. с включени всички разходи за предоставяне на 
застрахователната услуга, включително данъци и такси. 

3. Изисквания към участниците в конкурса: До конкурса се допускат участници, 
които имат валидно издадено разрешение от съответния компетентен държавен 
орган да предоставя застрахователни услуги за застраховка на недвижимо 
имущество. 

4. Време за оглед на обекта: Всяко заинтересовано лице може да направи оглед 
на имуществото, предмет на застраховане всеки работен ден  08.00ч.  до 16.30ч. в 
гр. Трявна, ул.”Бреза”№49. 

5. Документи, които следва да бъдат представени от участниците: 

5.1. Данни за участника, включително информация за ЕИК, седалище и адрес на 
управление;5.2. Заверен препис от документ доказващ разрешение за 
извършване на застрахователни услуги издаден от компетентен държавен орган; 

5.3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката, включващо всички 
разходи, такси и данъци, като крайна цена /предложената от участника цена  за 
застрахователната премия не следва да надвишава определения от Възложителя 
финансов ресурс, посочен в т.2 от заповедта. 

5.4. Общи условия на участника за предоставената услуга „Застраховка на 
недвижимо имущество”. 

6.Комисия класира подадените оферти 

7. Заинтересованите лица могат да подават оферти до 16.00ч. на 05.02.2019г. 
включително, при технически секретар на болницата . Дата на разглеждане на 
офертите в 10.00ч. на 06.02.2019г. в сградата лечебното заведение в гр. Трявна, 
ул.”Бреза”№49. 

На основание чл.16, ал.2 от ПРУПДТДДУК настоящата заповед да се публикува 
в един ежедневник, най-малко 14 дни преди датата по т. 7 от заповедта. В деня 
на подаване не настоящата заповед за публикуване в ежедневника препис от 



същата да се изпрати на Министерство на икономиката за оповестяване в 
електронната страница на министерството. 

 


