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PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE 
ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Certification Bodies & Laboratories/ 
Сертифициращи институции и Лаборатории 

RISK ANALYSIS QUESTIONNAIRE - PROPOSAL FORM/ 
ВЪПРОСНИК-ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АНАЛИЗ НА РИСКА 

 
 

 
TYPE & CLASSIFICATION / ВИД И КЛАСИФИКАЦИЯ 

 

 Certification Body /Сертифициращи органи  

  Systems/Системи  Products/Продукти    Verification/Проверка    Professions / Професии 
 

 Laboratory / Лаборатории – измерване и контрол 
 

 

I. GENERAL DATA  / ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Company Name / Име на компанията 

Address /Адрес  Website: 

Tel / Тел. Fax/Факс:  Email:  

Tax Registration Nr / ЕИК 

Refer Professional Association you are a member / Посочете професионалната организация, в която членувате. 
 
 
II. DETAILS OF PRINCIPALS–PARTNERS–OFFICERS  /ДАННИ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ – ПАРТНЬОРИ - СЛУЖИТЕЛИ  

Full Name / Трите имена 
Qualifications – Years of Experience /– 
Квалификация – стаж, колко години? 

Position in Firm – Years /  
Позиция във фирмата – колко 
години? 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 (Note: Please attach CV if the Company has been established less than 5 years or is a sole Partner/ Моля, приложете 
автобиографии ако фирмата е създадена преди по-малко от 5 години или е еднолична.) 

 
PERSONNEL/ ПЕРСОНАЛ 
Total Nr of Personnel / Общ брой на служителите 

Principals – Partners – Officers  / Титуляри – Съдружници - Служители …… 

Qualified Staff /Квалифициран персонал …… 

Contract hired Staff/ По трудов договор …… 

Administrative/Административен персонал …… 
 

 

ΙΙΙ. PROFESSIONAL ACTIVITY/ ДЕЙНОСТ 

1. Provide full description of your main Professional activities. Indicate respective approximate percentage of total fees (based 
on last completed financial year)./ Дайте пълно описание на основната Ви професионална дейност. Посочете 
приблизителния процент от общия приход, базирайки се на последната приключена финансова година. 
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Description of Activity / Описание на дейността % of Fees/ Приход % 

  

  

  

 
2. Nr. of Certificates issued last or estimate current year / Брой на издадените сертификати или оценки за последната година 

и прогноза за текущата година. 
   Less than /по-малко от 200   From/от 200 to/ до 2000  Over /над 2000  

 
3. Split your last completed financial year’s income approximately (or current/next year if new business), between the following 

business disciplines./ Направете приблизително разпределение на приходите през миналата година на бизнеса. Ако 
това е нов бизнес, направете оценка за текущата или следващата година, между следните бизнес категории:. 
 

 
 SERVICE COMPANIES/  

ФИРМИ ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА УСЛУГИ 
% COMMERCIAL/ 

ТЪРГОВСКИ 
% INDUSTRY/ 

ИНДУСТИАЛНИ 
%

 
4. Please mention % of your last completed financial year’s income approximately, in the following business sectors./ Моля, 

посочете какъв % от Вашия приход за последната приключена финансова година, представляват следните сектори: 
    (%) of total fees /  от 

общия приход 
 

 a) Food (Production & Trading) /Храни (Производство и търговия)   
 b) Construction Building Materials/ Строителни материали   
 c) Chemical / Химически вещества   
 d) Fuels oïl & Lubricants / Горива и смазочни масла   
 e) Pharmaceutical/ Фармацевтични продукти   
 f) Toys-childcare products /Играчки – изделия за деца   
 g) Domestic products/ Домакински изделия   
 h) Industrial materials -Machinery / промишлени материали, машини   
 i) Personal protective equipment / Оборудване за лична защита   
 j) Electrical  /Електроуреди   
 k) Medical - Radiochemistry/ Медицински – радио-химически   
 l) Personal protective equipment / Оборудване за лична защита Околна среда – 

water (ground-river-waste)/  ii) soil; iii) gas / 1/ вода (земя, реки отпадъци;2/ 
почва;3/ газ  

  

 m) Other / Други (уточнете) ………………………………….…………………………………….. 

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

  

  
(*) LABORATORIES : Please reply to the following / ЛАБОРАТОРИИ: Моля, отговорете на съпросите. 

i) What Percentage of the above work is carried out away from the permanent laboratory? /  % 
          Какъв % от дейността се извършва извън постоянната лаборатория? 
ii).  What percentage (approximately) of samples tested / Какъв % (приблизително) от изследваните проби? 
 a) Is supplied by your clients? /  

    Са предоставени от клиентите? %
       b) Is extracted by yourselves/ 
            Извършени са от Вас? 

 
% 

 

ΙV. GENERAL QUESTIONS /ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Are you connected or associated (financially or otherwise) with any Firm or Company? /  
Обвързани ли сте (финансово или по друг начинс) с други компании или фирми) 
 

 YES/ДА  NO/НЕ 
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 If YES, give details / Ако, ДА, дайте подробности 

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

2.    Are any Clients generating more than 30% of your total fee income? / 
Имате ли клиенти, които формират повече от 30% от общия Ви приход? 

 YES/ДА  NO/НЕ 

 
If YES, please give details /Ако ДА, дайте информация. 

…………………………………………………………………………...…………………………………………...………………..………… 
 
Is any work put to Sub-contractors? Има ли дейност, която се извършва от подизпълнители? 
If YES, give details/Ако ДА, дайте информация: 

 YES/ДА  NO/НЕ 

................................................................................................................................................................................................................................... 

a) What percentage of your fees is paid to Sub-contractors?/ Какъв % от доходите Ви са предназначени за заплащане на 
подизпълнители…….%  
                                  
b) Do you require Sub-contractors to carry out own Professional Indemnity insurance?/  
    Изисквате ли от подизпълнителите да имат застраховка професионална отговорност? 

 YES/ДА      NO/НЕ 

3. 

NOTE: Insurance Company retains rights of recourse against sub-contractors unless specifically agreed otherwise./  
ЗАБЕЛЕЖКА: Застрахователните компании си запазват правото на регресивен иск по отношение на 
подизпълнителите, ако не е договорено друго. 
Do you provide any services in Motor, Shipping or Aviation Industry? (If YES, Specify) /  
Предоставяте ли услуги в автомобилната, авиационната, корабостроителната индустрия. 

 YES/ДА      NO/НЕ 4. 

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

5. Do you have any involvement in hazardous waste transportation, treatment, processing, recycling, 
incineration or disposal facilities? (If YES, please specify)  Имате ли участие в, транспортиране, 
обработка, преработка, рециклиране, изгаряне или инсталации за обезвреждане на опасни 
отпадъци? (Ако отговорът е ДА, моля уточнете) 

 YES/ДА  NO/НЕ 

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

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

6. Are you directly involved in any process of manufacture, construction, alteration, repair, installation 
or sale or supply of products, other than consultancy/ services as described above? (If YES, give 
details)/ Участвате ли пряко в процеси свързани с производство, строителство, 
реконструкция, ремонт, монтаж и продажба или доставка на стоки, с изключение на 
услугите / услуги, както е описано по-горе? (Ако ДА, опишете)  

YES/ДА NO/НЕ 

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

 Do you undertake any work whatsoever where the "end product" of such work is carried out outside 
Bulgaria or for overseas Clients? (If YES, details are required)/ Имате ли дейности, при които 
крайния продукт се изготвя извън България или са за задграничен клиент? 

YES/ДА NO/НЕ 

 
................................................................................................................................................................................................................................................... 

8. Could your Professional Activity be related to incidents that may provoke: /  
Възможно ли е професионалната Ви дейност да провокира злополуки като: 
 

 8.1 Loss of life or injury to a person? / Загуба на живот или увреждане на хора. YES/ДА NO/НЕ 
 8.2 Destruction or damage to physical property? /Разрушение или повреди/щети на собственост? YES/ДА NO/НЕ 
 8.3 Immediate and large financial loss? / Незабавни и големи финансови загуби? YES/ДА NO/НЕ 
 8.4 Significant cumulative financial loss? / Значителни кумулативни финансови загуби? YES/ДА NO/НЕ 
 8.5 Insignificant financial loss (more of a nuisance)? / Незначителни финансови загуби, по-скоро 

неудобство. 
YES/ДА NO/НЕ 

Where YES, please specify question Nr and comment / Ако отговорите са ДА, дайте подробности. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………..………………...…………… 
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9. Which are your arguments and procedures applied in order to minimize above risks? Какви са аргументите Ви, действията за 
ограничаването/ минимизирането на посочените по-горе рискове? 

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

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

 
 9.1  Are you admitted to any Association conforming to professional code of practice? (If YES, give details)/ 

Приети ли сте за член на професионална Асоциация, съгласно професионалния Ви кодекс? (Ако 
ДА, коя?) 

YES/ДА NO/НЕ 

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

 9.2   Are you accredited to any quality assurance systems such as ISO9000? (If YES, give 
details)/Обвързани ли сте с някоя от системите за гаранция на качеството като напр. ISO9000? 

YES/ДА NO/НЕ 

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

 9.3  Do you have written procedures or check lists for the services performed and for ensuring that Clients 
requirements are identified and can be satisfied? (If YES, give details):/ Имате ли писмени процедури 
или контролни листове за предоставяните услуги, които да гарантират качественото 
изпълнение на изискванията на клиента? 

YES/ДА NO/НЕ 

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

 9.4 Do you use a standard form of contract agreement or letter of appointment? If YES, enclose copy./ 
Ползвате ли стандартни форми на договор или възлагателни писма? Ако ДА, приложете копие. 

YES/ДА NO/НЕ 

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

 9.5 Other argument worthy to be mentioned? Други важни за отбелязване данни? 

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

 
 

V. GROSS INCOME FEES (last 2 years & estimation for current year)/ БРУТЕН ПРИХОД (за последните 2 години и прогноза за текущата) 

FEES/ПРИХОД (€) / YEAR/ГОДИНА 200.. 200.. 200.. 

Bulgaria/ България 
€ € € 

Abroad / В чужбина, без САЩ и Канада 
€ € € 

TOTAL / ОБЩО 
€ € € 

 
 
VI. EXPERIENCE /ОПИТ  (Please mention the major 2-3 contract/ Посочете Вашите най-големи 2-3 договора) 

 
PERIOD/ Период 
 

DESCRIPTION / Описание TOTAL FEES/ Приходи (€) 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

 
 
VII. PREVIOUS INSURANCE  & CLAIMS INFORMATION/  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДХОДНИ ЗАСТАХОВКИ И ЩЕТИ 
Have you previously been insured? (If so, specify): Били ли сте застрахован преди? Ако ДА, дайте  
Информация. 

YES/ДА NO/НЕ 

Insurance Company/  
Застрахователна компания 

Policy Period/ Период на 
застраховката 

Limit of Indemnity/ 
Лимити на обезщетение 
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а) Have you been subject to any disciplinary proceedings or incurred any fines or other sanctions by governmental, 
regulatory or professional body?/ Били ли сте обект на дисциплинарно производство ,налагани ли са глоби или 
други санкции от страна на държавни, регулаторни или професионални организации?  

 

 

YES/ДА 

 

NO/НЕ 

b) Have any claims been made against your Firm during the past years?  
    Има ли заведени искове срещу Вас? 

YES/ДА NO/НЕ 

c) Are you aware of circumstances that may result in claim?   Разполагате ли с информация за обстоятелства, които
могат да доведат до завеждането на такива? 

YES/ДА NO/НЕ 

Where YES, give respective details / Ако ДА, дайте съответната информация?   

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

VIII.  INDEMNITY REQUIRED  / ИСКАНИ ЛИМИТИ  
 
Indemnity Limits (will be determined based on the above details declared) /  
Лимити на обезщетение (определят се на базата на декларираните по-горе данни) 
 

Any one Claim / За всяка една претенция: 
Aggregate  / В агрегат за година: 

  500,000€ 
    1,000,000€ 

   750,000€ 
     1,500,000€ 

 1,000,000€ 
      2,000,000€ 

 2,000,000€    
     4,000,000€ 

 3,000,000€ 
     6,000,000€ 

 
Deductible / Самоучастие: 1.5% of the total annual fees with minimum amount 1,000€  / 

1.5% от получените приходи за година, но минимум 1,000€ 
 Other/Други: 

 
Extensions Required /Разширени покрития: 

- Retroactive Cover of liability/Ретроактивно покритие на 
отговорностите: 

 1 Year/ 
   1 година  

 2Years/ 
      2 години 

 Full Cover / 
     Пълно покритие 

- Extended Geographical Cover/ Разширено географско 
покритие 

YES/ДА NO/НЕ  

(If YES, specify countries, geographical areas) / Ако ДА, посочете страната или географски район……………..……………………… 

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

 

 
I declare that the statements and particulars in this Proposal are true and that I/We have not mis-stated or suppressed any material 
facts. In case insurance cover is concluded, I/We agree that this Proposal together with any other information supplied by me/us 
shall form the basis of any Contract of Insurance effected thereon.  I/We undertake to inform Underwriters of any material 
alteration to these facts occurring before completion of the Contract of Insurance. / Декларирам, че предоставената 
информация и отговори са с вярно съдържание и не са пропуснати или умишлено укрити факти и/или обстоятелства, 
които биха повлияли на оценката на риска. Този въпросник-предложение, заедно с другите посочени от мен факти, 
обстоятелства и другата предоставена от мен информация, се счита за основание за възникване на договорни отношения 
и е неразделна част от настоящия застрахователен договор и застрахователно покритие. Задължавам се да уведомявам 
навременно, за всички нововъзникнали обстоятелства и факти и/или за настъпили промени, които са станали мое 
достояние, преди сключване този застрахователен договор 

Stamp / Печат 
Date /Дата……....  / …..…  / …..… 

 
 
 
Signature / Name (Partner/Principal/Director): 
 
Подпис/Име (партньор/ръководител/директор/ 
 
 

 
IMPORTANT NOTICE / ВАЖНО! 

1.  All questions must be answered to obtain a quotation / За изготвянето на котацията е необходимо да отговорите на всички въпроси. 
2.  All information provided is confidential. /Предоставената информация е конфиденциална.  


