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PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE/ ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ 
SECURITY SERVICES COMPANIES / ФИРМИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ 

PROPOSAL FORM ВЪПРОСНИК-ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 
 
 

I. GENERAL DATA / Обща информация  
 

Company Name/ Име на Дружеството:  

Address/ Адрес:  Website/ Уеб-страница: 

Tel/ Тел.:  Fax/ Факс:  Email/ ел.-поща:  

Tax.Nr/ ЕИК:  Year Established/ Година на учредяване  :  
 
 

II. DETAILS OF PRACTICING PRINCIPALS & PARTNERS – S TAFF  
Данни за собствениците и съдружниците вкл. персонала в дружеството  

Full Name /  
Пълното име    

Qualifications – Yrs of Prof. Experience  
Квалификация и Години 
професионален опит 

Position – Yrs in the Company/  
Позиция в компанията и стаж 

   

   

   

   

   
 
 

  

Total Number of Principals - Partners & Staff : /  
Общ брой на собствениците и съдружниците вкл. персонала  

Principals, Partners or Officers: 

Собственици, Съдружници и Управителите 

 
 

Other qualified staff (specify):  

Друг квалифициран персонал 

 
 

Administration staff / Административен персонал  
 

 
 

  

a) Does your firm undertake work for any client, where a Partner/Director or the firm holds a 
Partnership/Directorship or has any financial interest in such client company (other that as shareholders in a 
public quoted company)?  
Извършва ли фирмата дейност за друга дружество (възложител), в което един или повече от 
съдружниците са  свързани лица, имат акции, заемат директорски или ръководни позиции или имат 
друг финансов интерес във възложителя (вкл. публични компании с акции на борсата)? 

 

YES/Да  NO/Не 

b) Do security guards carry guns?  / Охранителите  въоръжени ли са? YESДа  NO/Не 

c) Do you employ guard dogs?  / Охранителните мерки включват ли кучета за охрана? 
 YES/ДА  NO/НЕ 
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IV. FINANCIAL DATA (last 2 years & estimation for curre nt year)/ Финансови отчети за поне 2 изминали фискални години 

YEAR/  

Година 

20..    20.. 20.. 

TOTAL Fees  

Оборот (€) 

   

 
 
 
III. NATURE & VOLUME OF PROFESSIONAL ACTIVITY  (% οf total fees) / 
Процентно разпределение на постъпленията  и оборота. 

 
1.  Guarding & Protecting of goods & properties (houses, warehouses, industry etc) 

 Охрана на стоки и собствености (жилища, складове индустриални обекти и подобни) 
… .%

2.  Special Buildings security  
(Banks …%, Hospitals …%  Public …%,  Commercial centers …%,  
Other: Universities …%, Athletic Installations …%   
Специални меки за охрана на сгради (Банки,  болници, публична администрация, обществени сгради и 
съоръжения, търговски центрове, спортни съоръжения)  

… .%

3.  Guarding & Protecting jewelleries & exposition of high value - rare objects  
Охрана и защита на бижута и изложби на бижута и ценни или редки  предмети  

… .%

4.  Guarding & Protecting of shows, conventions, exhibitions  
Охрана на Шоута, семинари, изложби  

… .%

5.  Guarding and /or transportation of money   
Охрана при транспорт на пари  
 

… .%

6.  Deposit, care, counting & classification of bank notes, titles of property, and valuable documents, and in 
general any objects that given their economic value or hazardous properties may generate interest, without 
prejudice of the (security) activities carried out by the financial institutions  
Депозити, опека, броене на банкноти, нотариални актове, други ценни книжа, различни имущества 
способни да акумулират лихви или дивиденти, без знанието на финансовите институции или банките.  

… .%

7.  Protection of Specific Persons subject to previous legal authorization  
Охрана на определени лица с одобрението на властите.  

….%

8.  Airports, Ports-Marinas, Railways Security services  
Летища, Марини, Портове, ЖП охрана.  

… .%

9.  Installation & Maintenance of safety equipment, systems or alarms  
Инсталации и поддръжка на оборудване за наблюдение и контрол.  

… .%

10.  Operation of central alarm systems destined to the reception, transmission and verification of alarm signals 
and Notification to national security or police forces, including response to alarms whenever such task not to 
be the duty of the national police or security forces  
Опериране на централна алармена система свързани с полицейски участъци, националната служба за 
охрана, специални части дори когато тези алармени системи не са част от задълженията  на 
полицейските сили за сигурност.  

….%

11.  Planning and consultancy of security measures and services  
Участие и консултации относно изготвянето на мерки за сигурност  

….%

12.  Transport and Distribution of Explosives    
Транспорт и доставка на експлозиви  

…. %

13.  Training and on going education in Security measures &duties  
 
Обучения и подготовка на кадри за охрана  

…. %

14.  Reception classification of packages & correspondence  
 
Получаване и класифициране на пакети и кореспонденция 

… .%

15.  General maintenance and cleaning of buildings and other locals  
 
Обща поддръжка и почистване на сгради и съоръжения 

….%

16.   Other (please refer):  

Други 

….%
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V. EXPERIENCE (Largest individual commercial contracts in the past two years) Опит (Най големият обект за охрана през 
последните 2 години)  

 
PERIOD/ СРОК 

 
DESCRIPTION/ ОПИСАНИЕ 

 
TOTAL FEES  

ОБЩО ПРИХОДИ (€) 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
VI. PREVIOUS INSURANCE – CLAIMS/ ПРЕДИШНИ ПРЕТЕНЦИИ КЪМ ЗАСТРАХОВАТЕЛ (ЩЕТИ) 

a) Have you previously been insured? (If “YES/”, specify) 

Ако има такива дайте подробно обяснение 

YES/ДА NO/НЕ 

Insurance Company/ Застраховател  Policy period/ Срок на застраховката  Indemnity Limit/ Лимит на отговорност  

   

b) Have a previous application for Insurance been declined? 

Отказвана ли ви е някога застраховка „Професионална отговорност”? 

YES/ДА  NO/НЕ 

c) Have any claims been made during the past 5 years? / 
Имате ли заведени претенции по застраховка „Професионална отговорност” за поседнете 5 години? YES/ДА  NO/НЕ 

If “YES” provide description and amount of each claim / Ако отговорът Ви е „Да”, дайте подробно описание за всяка една 
претенция: 

 

 

 

  
c) Is your company aware of any circumstances or incidents that may result in a claim against your company?  

Имате ли основание да смятате, че подобни претенции биха възникнали спрямо Вашата кимания/ 
Дружество?  

YES/ДА NO/НЕ 

If “YES/” give details: / Ако отговорът Ви е „Да”, дайте подробно описание за всяка една претенция:  

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

…..………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
d) Has any partner or member of staff been involved in any fraud or dishonesty?  

Някой собственик или съдружник или служител бил ли е обект на разследване за измама или подобно 
обвинение. 

YES/ДА  NO/НЕ 

 
 

VII. INDEMNITY REQUIRED/ Лимит на отговорност 
 

Any one Claim/  
Aggregate per year  
За всяка една претенция и в 
Агрегат, за една година  

 500,000€ 
1,000,000€  1,000,000€ 

2,000,000€   2,000,000€ 
 4,000,000€ 

 Other: 
      Други           

 
Deductible/ 
Самоучастие 

 5,000€  10,000€  Other/ Друго: 
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I declare on behalf of the Firm that the statements in this Proposal are true and that I have not misstated or suppressed any 
material facts. I agree that this proposal, together with any other information supplied by me, shall form the basis of the 
contract of insurance effected thereon. I/We undertake to inform the Insurer of any material alteration to these facts occurring 
before completion of the insurance contact.  
 
Декларирам от името на Дружеството, че обявените съществени обстоятелства в настоящият въпросник са истински и 
пълни и не съм укрил, манипулирал или премълчал каквито и да било съществени обстоятелства.  Наясно съм и съм 
съгласен, че този въпросник-предложение, заедно с другите посочени от мен данни, факти и съществени 
обстоятелства, са основата на застрахователният договор. Поемам задължението да информирам своевременно 
застрахователя за всички ново-възникнали съществени обстоятелства, които станат мое достояние преди сключване 
на договора.  

 
Date/ Дата:                      

Company’s Stamp 
 

Печат на Дружеството. 
Signature  
Подпис 

 

 

IMPORTANT NO/НЕTICE  

All questions must be answered. Да се отговори на всички въпроси без изключение. 
All information provided is confidential. Цялата информация към настоящия документ е строго конфиденциална.  


