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РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на
застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури” по 
обособени позиции: Позиция 1: Услуга по застраховане на МПС собственост на Община 
Велико Търново със застраховки: „Гражданска отговорност” на автомобилистите, 
„Автоасистанс” при пътуване, „Каско” и „Злополука на местата в МПС”; Позиция 2: 
Услуга по застраховане на лица със застраховка „Трудова злополука”, „Злополука и 
заболяване” и „Злополука”; Позиция 3: Услуга по застраховане на лица със застраховка 
„Злополука” за лицата, задължени да полагат обществено полезен труд. Застраховане на 
лица със застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”, открита с Решение РД 24-44 от 
дата 19.05.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, с ID 788000 и Обявление за поръчка с 
ID 788007, заведена под уникален номер в РОП 00073-2017-0028.

Във връзка с получени запитвания, Ви уведомяваме за постъпилите въпроси и техните 
отговори:

Въпрос № 1. Какъв е броят на лицата, подлежащи на застраховане със застраховка 
„Трудова злополука”?

Отговор: В техническата спецификация към документацията на стр. 49, т. II. 1 е посочено, 
че „Застраховките, предмет на поръчката, се извършват при възникване на необходимост за 
служителите на възложителя, след възлагане. ” Възложителят е посочил в обявлението за 
поръчката, Раздел II.2.6) Прогнозна стойност на обособената позиция, от която потенциалните 
участници биха могли да добият представа относно обема на застрахованите лица. В решението 
за откриване на процедурата, раздел IV.3) Описание на предмета на поръчката и в 
документацията възложителят е посочил, че „Възложителят няма задължение за цялостно 
усвояване на посочения финансов ресурс. Посочената стойност е прогнозна, а окончателната 
стойност на договора ще се определи в рамките на реалното изпълнение на поръчката. ” Във 
връзка с това Възложителят може да посочи, като брой на лицата подлежащи на застраховане 
със застраховка „Трудова злополука”, единствено прогнозен брой лица - 250 лица.

Въпрос № 2. Каква е застрахователната сума/брутната работна заплата на лицата, 
подлежащи на застраховане със застраховка „Трудова злополука”?

Отговор: Възложителят посочва като диапазон на минималната и максималната брутната 
работна заплата за длъжностите подлежаща на застраховане със застраховка „Трудова 
злополука”, а това са: Началник на отдел, Управленски персонал, Главен, старши и младши 
експерт, Главен специалист, Технически сътрудник, Организатор, Електромонтьор, Оператор 
парни и водонагрейни съоръжения, Шофьор, Сметосъбирач и Общи работници -  от 460 лева до 
1245 лева. На участника, определен за изпълнител на обществената поръчка, ще бъде 
предоставена информация за брутна работна заплата на лицата подлежащи на застраховане със 
застраховка „Трудова злополука”, с индивидуалните им брутни месечни заплати.
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Въпрос № 3. Какъв е броят на лицата, подлежащи на застраховане със застраховка 
„Злополука и заболяване”?

В техническата спецификация към документацията на стр. 49, т. II.2 е посочено, че 
„Застраховките, предмет на съответната позиция, се извършват при възникване на 
необходимост, след възлагане. ” Възложителят е посочил в обявлението за поръчката, Раздел 
II.2.6) Прогнозна стойност на обособената позиция, от която потенциалните участници биха 
могли да добият представа относно обема на застрахованите лица. В решението за откриване на 
процедурата, раздел IV.3) Описание на предмета на поръчката и в документацията 
възложителят е посочил, че „ Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на 
посочения финансов ресурс. Посочената стойност е прогнозна, а окончателната стойност на 
договора ще се определи в рамките на реалното изпълнение на поръчката. ”

Във връзка с това Възложителят може да посочи, като брой на лицата подлежащи на 
застраховане със застраховка „Злополука и заболяване”, единствено прогнозен брой лица - 150 
лица.

Въпрос № 4. В техническата спецификация I. Позиция 1: „Услуга по застраховане 
на МПС собственост на Община В.Търново със застраховки: "Гражданска отговорност" 
на автомобилистите, "Автоасистанс" при пътуване, "Каско" и „Злополука на местата в 
МПС” т.1.2. Застраховка "Злополука на лицата в МПС", четвърти абзац - 
Застрахователна премия, е записано, че се определя с еднаква тарифна ставка, в процент 
от застрахователната сума за едно място и се начислява за всички регистрирани места в 
МПС, съгласно приложен от Възложителя списък Приложение № 1.

В цитираното Приложение № 1, за ППС с поредни номера 55, 63 и 67 не са посочени 
брой места. Означава ли, че тези обекти не са обект на застраховка "Злополука на лицата 
в МПС"?

Отговор: В приложение № 1 Възложителят е обхванал наличните към момента на 
обявяване на поръчката МПС с цел, потенциалните участници да придобият представа за обема 
на дейностите, включени в обхвата на позицията и има информативно значение. В техническата 
спецификация към документацията на стр. 48 е посочено, че „Приложеният списък не е 
окончателен и всяка конкретна застраховка ще се възлага в зависимост от потребностите 
на Възложителя. ”

В тази връзка възложителят посочва, че в Приложение № 1, за ППС с поредни номера: 
63 и 67 не са обект на застраховка "Злополука на лицата в МПС". ППС с пореден номер 55 за 
брой места да се чете 1+1.

Въпрос № 5. В Техническата спецификация. I. Позиция 1: "Услуга по 
застраховане на МПС собственост на Община Велико Търново със застраховки 
"Гражданска отговорност" на автомобилистите, "Автоасистанс" при пътуване, 
"Каско" и "Злополука на местата в МПС", т. 1.3. "Застраховка на сухопътни 
превозни средства, седми абзац - Застрахователна сума, е записано, че 
застрахователната сума се определя по предложение на застрахователя за всяко МПС 
по Приложение 2 и по фактурна стойност, ако МПС е новозакупено.

Във връзка е коректното определяне на действителните стойности на МПС. 
моля Възложителят да предостави информация за:

- лек автомобил под № 2 в списъка - Фолксваген Фаетон, произведен през 2016 
г. относно цената на придобиване (фактурна стойност);

- ЕССМ под № 39 - туристическо влакче произведено през 2012 г. - цената на 
придобиване (фактурна стойност) и технически характеристики.

Отговор: Посоченото в Техническата спецификация за Позиция 1: "Услуга по
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застраховане на МПС собственост на Община Велико Търново със застраховки 
"Гражданска отговорност" на автомобилистите, "Автоасистанс" при пътуване, "Каско" и 
"Злополука на местата в МПС", т. 1.3. "Застраховка на сухопътни превозни средства, 
седми абзац — „ Застрахователна сума - застрахователната сума се определя по 
предложение на Застрахователя за всяко МПС по Прилож ение 2 и по фактурна 
стойност, ако М ПС е новозакупено”, указва на Участниците, начинът по който ще се 
осъществява, извършва дейността. На участника, определен за изпълнител на обществената 
поръчка, ще бъде предоставена подробна информация в процеса на изпълнението. Посочените 
в приложение № 2 МПС имат информативно значение, с цел потенциалните участници да 
придобият представа за обема на дейностите, включени в обхвата на позицията. Участниците 
следва да посочат в ценовото си предложение тарифно число в % от застрахователна сума на
МПС за застраховка „Каско” (за страната) и тарифно число в % от застрахователна сума на
МПС за застраховка „Каско” (за чужбина), а именно:

„1.3. Застраховка "Каско":
Предлагаме тарифно число (за страната) в размер на .....................  %

(словом:................................... процента) от застрахователната сума на МПС.
Предлагаме тарифно число (за чужбина) в размер на ....................  %

(словом:................................... процента) от застрахователната сума на МПС.
Дължимият размер на премията ще бъде заплатен на четири равни вноски, като Община 

Велико Търново си запазва правото, при финансова възможност, да заплати дължимата премия за 
МПС на една вноска.

При еднократно плащане на застрахователната премия за застраховка „Каско”, 
предлагаме.............  % отстъпка от стойността на застрахователната премия за МПС.

Посоченото тарифно число е за застраховка "Каско" на МПС, собственост на община Велико 
Търново и нейните звена, със застрахователно покритие съгласно техническото ни предложение, 
включващо минимум посочените от Възложителя рискове.

Посоченото тарифно число е цената, която Възложителят следва да заплати за сключване на 
валидна застраховка "Каско" за срок от 1 година. В тарифното число са включени всички дължими 
вноски и такси, с изключение на данъка съгласно Закона за данък върху застрахователните премии.”

Стойността, която комисията ще вземе предвид при оценяването на предложенията 
на участниците по подпоказател ЦП2 за позиция 1, е тарифно число в % от
застрахователна сума на МПС за застраховка „Каско” (за страната), съгласно точка 1.3 на 
Образец № 4.1-Ценово предложение.

Въпрос № 6. В ценовото предложение за позиция 1 "Услуга по застраховане на 
МПС собственост на Община Велико Търново със застраховки "Гражданска 
отговорност" на автомобилистите, "Автоасистанс" при пътуване, "Каско" и 
"Злополука на местата в МПС" в таблицата с различните видове автомобили каква 
застрахователна премия трябва да се запише - застрахователна премия за един 
автомобил, или застрахователна премия за всички автомобили от тази категория, 
които подлежат на застраховане. Ако се записва застрахователна премия за едни 
автомобил, то тогава сборът от редове 1-21 в таблицата няма да даде реалната 
застрахователна премия, която трябва да бъде платена за всички 73 автомобили.

Отговор: В ценовото предложение участниците трябва да посочат застрахователна 
премия за един автомобил в съответната категория. Посочените в приложение № 1 МПС имат 
информативно значение, с цел потенциалните участници да придобият представа за обема на 
дейностите, включени в обхвата на позицията.

Сумата от сборът от редове 1-21 е стойността, която комисията ще вземе предвид 
при оценяването на предложенията на участниците по подпоказател ЦП1 за позиция 1, 
съгласно точка 1.1 на Образец №  4.1-Ценово предложение. Не е казано, че сборът от редове 1- 
21, ще даде реалната застрахователна премия за всички 73 автомобила. Посочените в
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приложение № 1 МПС имат информативно значение, с цел потенциалните участници да 
придобият представа за обема на дейностите,/включеци- в обхвата на позицията.

С уважение,
ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ 
Кмет на Община Велико Търпбф)
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