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УТВЪРДИЛ:  

ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ 

Областен управител на Софийска област 

 

 

Областният управител на Софийска област, в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

на основание чл. 5, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените 

поръчки /ЗОП/, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, 

ръководейки се от принципите на публичност, прозрачност и равнопоставеност, с цел 

насърчаване на свободната конкуренция, отправя настоящата 

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА 

във връзка със задължително застраховане на застроени имоти – публична 

държавна собственост, с предоставени права на управление на Областния 

управител на Софийска област. 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ПОКАНАТА. 

1. Предмет на поканата: „Задължително застраховане на застроени имоти – 

публична държавна собственост по реда на чл. 12 от Закона за държавната 

собственост, включително срещу природни бедствия и земетресения, с 

предоставени права на управление на Областния управител на Софийска 

област”. 

2. Обект на поканата: Застрахователна услуга. 

3. Срок на застрахователната полица: 12 (дванадесет) месеца. 

4. Описание: Съгласно приложен списък № 1 на застроени имоти - публична 

държавна собственост, управлявани от Областния управител на Софийска 

област, неразделна част от настоящата покана. 

5. Място на изпълнение: Застрахователно покритие на застроените имоти-

публична държавна собственост, находящи се на територията на Софийска 

област. 

При отпадане на необходимостта от застраховане на имот-обект на застраховките, 

след уведомление от представител на застрахования към застрахователя, се редуцират 

стойността на имотите със стойността на този имот, стойността на дължимата 

застрахователна премия или ако премията е вече платена, застрахователят връща 

надвзетата застрахователна премия. Промяната се отразява в добавък/анекс към 

застрахователната полица. 
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II. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОКАНАТА. 

1. Оферентите следва да притежават разрешение/лиценз за сключване на 

застраховки по предмета на поканата, издадено от компетентен държавен орган. 

 

 

III.  ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ. 

1. Попълнена оферта, представена в запечатан, непрозрачен плик. 

Всяка оферта, подписана и подпечата, следва да съдържа следните реквизити: 

- Срок на валидност на офертата – не по-малко от 60 /шестдесет дни/; 

- Административни данни на оферента: наименование, административен адрес, 

лице за контакт, БУЛСТАТ, телефон, факс, електронна поща, електронен адрес 

(ако има такъв); 

- Заверено копие на разрешение/лиценз за осъществяване на застрахователна 

дейност, покриваща предмета на поканата. 

- Ценово предложение. 

 

VI. КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР: „Най-ниска предложена цена“. 

 

Моля, при проявен от Вас интерес за участие, да изпратите оферта до 17:00 часа на 

14.09.2018 г. (вкл.) на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 6, с предмет: „Задължително 

застраховане на застроени имоти – публична държавна собственост по реда на чл. 

12 от Закона за държавната собственост, включително срещу природни бедствия и 

земетресения, с предоставени права на управление на Областния управител на 

Софийска област”. 

Лице за контакти за допълнителна информация и балансови стойности на 

имотите, предмет на поканата: 

Виолета Георгиева – Главен счетоводител, Дирекция “АПОФУС“ 

eлектронна поща: viloleta.georgieva@sofoblast.bg 

сл. тел.: 02 9301 833 
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СПИСЪК № 1 
 

ЗАСТРОЕНИ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСTВЕНОСТ, 

УПРАВЛЯВАНИ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

    

Инв. № Описание на обекта Местонахождение Балансова 

стойност 

20310101 Реално обособени две части от 

масивна административна сграда на 

шест етажа с обща ЗП 600,41  кв.м, 

заедно със съответните идеални 

части от общите части на сградата и 

правото на строеж 

УПИ ІІІ и УПИ VІ-

9, кв.303, м.”ГГЦ-Г-

6-І част”, гр.София, 

бул.”Витоша” №4 

 

20310102 Реално обособени части от масивна 

административна сграда на седем 

етажа с обща ЗП 345,00  кв.м, заедно 

със съответните идеални части от 

общите части на сградата и правото 

на строеж 

УПИ ІV, кв.303, 

м.”Зони Г Центъра”, 

гр.София, 

бул.”Витоша” №6 

 

20310103 Реално обособени части от масивна 

административна сграда на пет етажа 

с обща ЗП 293,00  кв.м, заедно със 

съответните идеални части от 

общите части на сградата и правото 

на строеж 

УПИ ІІІ, кв.303, 

м.”Зони Г-

Центъра”, гр.София, 

бул.”Витоша” №8 

 

20310307 Върху ПИ №6 с площ 970 кв.м, 

масивна триетажна административна 

сграда със ЗП 351,00 кв.м и панелна 

барака със ЗП 80,59 кв.м 

В УПИ І, кв.88, 

м.ГГЦ-Зона В-17”, 

гр.София, 

ул.”Софроний 

Врачански” №104 

 

20390100 Барака дървена местност 

„Центъра”, 

ул.”Софроний 

Врачански”, 

гр.София 

 

20390107 Барака панелна местност 

„Центъра”, 

ул.”Софроний 

Врачански”, 

гр.София 

 

20390311 Върху Поземлен имот №000107 с 

площ 501 391,00 кв.м, построените: 

сграда №3 /казарма/ с площ 

507,490кв.м, 2 етажа 

с.Пауново, община 

Ихтиман, местност 

„Церака” 

 

20390312 Върху Поземлен имот №000107 с 

площ 501 391,00 кв.м, построените: 

сграда №1 /лаборатория/ с площ 

132,42 кв.м, 1 етаж 

с.Пауново, община 

Ихтиман, местност 

„Церака” 
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20390313 .сграда №5 /склад/ с площ 501,45 

кв.м, 1 етаж 

с.Пауново, община 

Ихтиман, местност 

„Церака” 

 

20390314 .сграда №9 /КТП/ с площ 6,87 кв.м, 1 

етаж 

с.Пауново, община 

Ихтиман, местност 

„Церака” 

 

20390315 .сграда №8 /ппдепо/ с площ 85,70 

кв.м, 1 етаж 

с.Пауново, община 

Ихтиман, местност 

„Церака” 

 

20390316 .сграда №10 /КПП/ с площ 20,60 

кв.м, 1 етаж 

с.Пауново, община 

Ихтиман, местност 

„Церака” 

 

20390317 .сграда №11 /трафопост/ с площ 9,00 

кв.м, 1 етаж 

с.Пауново, община 

Ихтиман, местност 

„Церака” 

 

20390318 .сграда №12 /склад/ с площ 328,30 

кв.м, 1 етаж 

с.Пауново, община 

Ихтиман, местност 

„Церака” 

 

20390319 .сграда №14 /гараж/ с площ 1 150,00 

кв.м, 1 етаж 

с.Пауново, община 

Ихтиман, местност 

„Церака” 

 

20390320 .сграда №15 /гараж/ с площ 1 150,00 

кв.м, 1 етаж 

с.Пауново, община 

Ихтиман, местност 

„Церака” 

 

20390321 .сграда №16 /стопанска/ с площ 64,26 

кв.м, 1 етаж 

с.Пауново, община 

Ихтиман, местност 

„Церака” 

 

20390322 .сграда №17 /КТП/ с площ 17,60 кв.м, 

1 етаж 

с.Пауново, община 

Ихтиман, местност 

„Церака” 

 

20390323 .сграда №18 /КТП/ с площ 22,29 кв.м, 

1 етаж 

с.Пауново, община 

Ихтиман, местност 

„Церака” 

 

20390324 .сграда №19 /КТП/ с площ 18,69 кв.м, 

1 етаж 

с.Пауново, община 

Ихтиман, местност 

„Церака” 

 

20390325 .сграда №20 /КТП/ с площ 17,22 кв.м, 

1 етаж 

с.Пауново, община 

Ихтиман, местност 

„Церака” 

 

20390326 .сграда №21 /навес коли/ с площ 

27,74 кв.м, 1 етаж 

с.Пауново, община 

Ихтиман, местност 

„Церака” 

 

20390327 .сграда №4 /парова централа/ с площ 

96,30 кв.м, 1 етаж 

с.Живково, община 

Ихтиман, местност 

„Церака” 

 

20390328 .сграда №6 /склад за гориво/ с площ 

59,11 кв.м, 1 етаж 

с.Живково, община 

Ихтиман, местност 

„Церака” 

 

20390329 .сграда №7 /тоалетна/ с площ 9,95 

кв.м, 1 етаж 

с.Живково, община 

Ихтиман, местност 
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„Церака” 

220331003 Църква с Миланово АДС 

4888/290414 

с.Миланово, 

община Своге 

 

 
 

 

 

 

 


