
 

Разяснение № 2 

 

Дата: 24.08.2018 г. 

 

Разяснения по документацията за възлагане на обществена поръчка с 

наименование:  

"Предоставяне на застрахователни услуги", по обособени позиции: Обособена позиция 

№ 1 „Застраховане срещу рискове, свързани с живота и здравето на служителите на ДП 

БСТ, в резултат на трудова злополука“; Обособена позиция № 3: „Застраховане срещу 

рискове, свързани с имущество – сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ“; 

Обособена позиция № 4: „Застраховане срещу рискове, свързани с пари, събирани като 

постъпления от ДП БСТ“; Обособена позиция № 5: „Застраховане срещу рискове, 

свързани с автомобилите, стопанисвани от ДП БСТ“ 

 

по постъпили на 22 и 23.08.2018 г. искания: 

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

"Предоставяне на застрахователни услуги", по обособени позиции: Обособена позиция 

№ 1 „Застраховане срещу рискове, свързани с живота и здравето на служителите на ДП 

БСТ, в резултат на трудова злополука“; Обособена позиция № 3: „Застраховане срещу 

рискове, свързани с имущество – сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ“; 

Обособена позиция № 4: „Застраховане срещу рискове, свързани с пари, събирани като 

постъпления от ДП БСТ“; Обособена позиция № 5: „Застраховане срещу рискове, 

свързани с автомобилите, стопанисвани от ДП БСТ“ 

Въпрос 1: Във връзка с процедурата, цитирана по-горе, оставаме с молба за 

предоставяне на следната допълнителна информация и разяснения: 

1. Моля Възложителят да предостави информация за щети през последните три 

години, по всички обособени позиции, предмет на гореописаната процедура – 

дата, причина за настъпило събитие, размер на понесени загуби /изплатени 

обезщетения/. 

На основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, моля Възложителят да 

предостави допълнителна информация, както следва: 

Въпрос 2: Информация относно предявени искове по застрахователни събития и 

изплатени щети по предмета на процедурата за последните 3 години. 

Въпрос 3: Конкретно за обособена позиция № 3, в Техническата спецификация 

Възложителят е указа, че застрахователната стойност на имотите е балансовата 

стойност на имуществото, подлежащо на застраховане /по изключение за обекти с 

балансова стойност 0, застрахователната сума е отчетната им стойност/. В списъка, 

съдържащ описание на имотите, е записано единствено думата „стойност“. Моля за 

уточнение, кои от посочените стойности са балансови и кои отчетни? 



 

Въпрос 4: Моля Възложителят да даде дефиниция на понятието „Положителен 

финансов резултат“. 

Въпрос 5: Според указанието на Възложителя под квота на щета се разбира 

съотношението в процент между размера на платените премии, в т.ч. и тези по висящи 

(заявени, но още неизплатени) щети и размера на изплатените обезщетения. 

Моля за изрично потвърждение по отношение на изчислението за квота на щетимост, 

тъй като в практиката квотата на щетимост е равна на съотношението на сумата от 

платените  и висящи щети към платената премия, в %. 

 

Отговор на Въпрос 1:  

Възложителя не поддържа статистика за понесените от него щети във вида, в който се 

изисква да бъде посочена.  

През последните три години Възложителят не е имал сключвани застраховки, 

покриващи рисковете по обособени позиции: № 1 „Застраховане срещу рискове, 

свързани с живота и здравето на служителите на ДП БСТ, в резултат на трудова 

злополука“; Обособена позиция № 3: „Застраховане срещу рискове, свързани с 

имущество – сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ“; Обособена позиция № 

4: „Застраховане срещу рискове, свързани с пари, събирани като постъпления от ДП 

БСТ“. 

Относно Обособена позиция № 5: „Застраховане срещу рискове, свързани с 

автомобилите, стопанисвани от ДП БСТ“ – за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2017 г., 

Възложителят е получил обезщетения на обща стойност 28 707.78 лв., по 22 бр. 

искания за изплащане на обезщетения по настъпили щети. 

 

Отговор на Въпрос 2:  
През последните три години Възложителят не е имал сключвани застраховки, 

покриващи рисковете по обособени позиции: № 1 „Застраховане срещу рискове, 

свързани с живота и здравето на служителите на ДП БСТ, в резултат на трудова 

злополука“; Обособена позиция № 3: „Застраховане срещу рискове, свързани с 

имущество – сгради и тотопавилиони, управлявани от ДП БСТ“; Обособена позиция № 

4: „Застраховане срещу рискове, свързани с пари, събирани като постъпления от ДП 

БСТ“. 

Относно Обособена позиция № 5: „Застраховане срещу рискове, свързани с 

автомобилите, стопанисвани от ДП БСТ“ – за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2017 г., 

Възложителят е получил обезщетения на обща стойност 28 707.78 лв., по 22 бр. 

искания за изплащане на обезщетения по настъпили щети. 

 

 

Отговор на Въпрос 3:  

За всички обекти, включени в Списъка, приложен към обособена позиция № 3, с 

изключение на долупосочените /идентифицирани с инвентарните си номера/, е 

посочена балансова стойност. За обектите по-долу, идентифицирани с инвентарните си 

номера, е посочена отчетна стойност в Списъка, приложен към обособена позиция № 

3: 
Инвентарен номер на обект /колона 2 в Списъка/ 

112-203-01-0011 

112-203-01-044 



112-203-01-046 

112-203-01-047 

112-203-01-048 

112-203-01-053 

112-203-01-081 

101-203.1-005 

101-203.1-007 

101-203.1-008 

101-203.1-009 

101-203.1-010 

101-203.1-012 

101-203.1-013 

101-203.1-014 

101-203.1-018 

112-2092-02-001 

112-2092-02-045 

112-2092-02-047 

112-2092-02-055 

112-2092-02-06 

112-2092-02-065 

112-2092-02-081 

112-2092-02-084 

112-2092-02-088 

114-2092-4001 

114-2092-4002 

114-2092-4005 

114-2092-4015 

114-2092-4019 

114-2092-4023 

114-2092-4027 

114-2092-5002 

114-2092-5005 

114-2092-5010 

114-2092-5013 

114-2092-5015 

114-2092-5021 

114-2092-5024 

114-2092-5025 

114-2092-5030 

114-2092-5031 

114-2092-5033 

114-2092-5034 

117-2092-10011 

117-2092-10028 

 

117-2092-10056 

117-2092-10068 



117-2092-10072 

117-2092-10077 

117-2092-10091 

126-2092-0049 

126-2092-0062 

126-2092-0071 

126-2092-0093 

126-2092-0105 

126-2092-0111 

126-2092-0132 

115-2092-10177 

115-2092-10180 

115-2092-10182 

115-2092-10189 

115-2092-10222 

115-2092-10642 

115-2092-10735 

115-2092-10809 

115-2092-11310 

121-2092-30036 

121-2092-30051 

121-2092-30116 

121-2092-30202 

121-2092-31235 

101-2091-016 

101-2091-019 

101-2091-021 

101-2091-023 

101-2091-027 

101-2091-028 

101-2091-029 

101-2091-030 

101-2091-033 

101-2091-037 

101-2091-038 

101-2091-042 

101-2091-044 

101-2091-046 

101-2091-048 

101-2091-051 

101-2091-056 

101-2091-057 

101-2091-058 

101-2091-070 

101-2091-072 

101-2091-078 



101-2091-084 

101-2091-092 

101-2091-093 

101-2091-097 

101-2091-118 

101-2091-120 

101-2091-121 

101-2091-131 

101-2091-132 

101-2091-139 

123-2092-10020 

123-2092-10029 

123-2092-10038 

123-2092-10056 

123-2092-10095 

123-2092-10101 

123-2092-10124 

123-2092-10156 

123-2092-10159 

123-2092-10161 

123-2092-10171 

102-2092-00056 

102-2092-00066 

103-2092-10513 

114-220-2003 

114-220-2007 

114-220-2007 

 

Отговор на Въпрос 4:  

Възложителят възприема следната дефиниция за „Положителен финансов резултат“: 

„Разликата между нето премията и сбора от изплатените обезщетени и висящите 

плащания. Нето премията е равна на начислената брутна застрахователна премия по 

застраховката, намалена с аквизиционните разходи“.  
 

Отговор на Въпрос 5:  

Цитираното във въпроса указание на Възложителя за негово разбиране на „квота на 

щета“, е изписване в текст на дефиницията на това понятие, а не начин на 

изчислението й. В този смисъл няма противоречие между даденото от Възложителя 

обяснение за „квота на щета“ и посочената във Въпрос 5, формула/начин за 

изчисляването й.  

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

  

ДАМЯН ДАМЯНОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 


