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Образец № 3 

      

  ДО: 

                                                                               „МБАЛ-Добрич” АД, гр. Добрич 

 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

ПО ПРОВЕЖДАН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ ЗА ЗАСТРАХОВКА 

НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, СОБСТВЕНОСТ НА „МБАЛ - 

ДОБРИЧ“ АД 

 

Долуподписаният/ата/......................................................................................................................, 

с ЕГН........................................., в качеството на......................................................... (посочва се 

длъжността) на ......................................................................................................... (посочва се 

наименованието на кандидата), с ЕИК/БУЛСТАТ............................................,със седалище и 

адрес на управление:…….................................................................................................................. 

........................ - участник в конкурс за избор на застраховател за застраховане на имущество 

собственост на „МБАЛ-Добрич” АД, гр. Добрич. 

IBAN..............................................................................BIC……………………………………….., 

 

банка.................................................................................................................................................... 

1. Предлагам застрахователна премия, както следва: 

№/р Номер на позиция Застрахователна 

премия 

Данък 

по 

ЗДЗП* в 

процент 

Данък 

по 

ЗДЗП 

сума 

Обща 

застрахователна 

премия 

1 2 3 4 5 6 

1 Сгради     

2 Медицинска апаратура      

    Обща 

сума: 

 

 

2. Посочената цена е окончателна и не подлежи на промяна. Всички предлагани цени и стойности 

са формирани в лева и са твърдо фиксирани за цялостното изпълнение на договора/полицата. 

3. Съгласни сме плащането на съответната застрахователна премия да се извършва еднократно, по 

банков път, в деня на сключване на застрахователната полица. 

Настоящото предложение е валидно в срок до ……………………. г. 
 

Дата: ................................ 

 
ПОДПИС и ПЕЧАТ:................................................ 

(печатът да се постави така, че да не покрива подписа) 

__________________________ (име и фамилия) 

 
  

__________________________ (длъжност на представляващия кандидата) 

Указания: 
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1. В колона 3 „Застрахователна премия“ участникът предлага застрахователни премии в 

български лева, без включен данък по Закона за данък върху застрахователните премии, като в 

сумата следва да са включени всички разходи за изпълнение на предмета на услугата по 

съответната  позиция; 
2. Абревиатурата ЗДЗП в колони 4 и 5 означава Закон за данък върху застрахователните 

премии; 

3. В колона 6 „Обща застрахователна премия“ участникът вписва цифром сума, която трябва 
да представлява аритметичен сбор от числата, вписани от участника в колона 3 

„Застрахователна премия“ и колона 5 „Данък по ЗДЗП сума“; 

4. Всички суми в колони 3, 5 и 6 се вписват от участника с цифри с точност до втория знак 
след десетичната запетая. 

 

 

 

 


