
 

Разяснение № 3 

 

Дата: 03.09.2018 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 30.08.2018 г. искания: 

 

Във връзка с обявената процедура от ДП „Български спортен тотализатор“ за избор на 

изпълнител по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с наименование "Предоставяне на 

застрахователни услуги", по обособена позиция № 1 „Застраховане срещу рискове, 

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

злополука“ е предоставено Ваше разяснение № 1 от 16.08.2018 г. и към него са 

предоставени коригирани приложимите документи. 

 

Публикуваният нов образец на Проект на договор по обособена позиция № 1, след 

Ваша редакция, продължава да съдържа текстове, които не са в съответствие с 

изискванията на Наредбата за задължително застраховане. 

 

1ви въпрос: Възложителят недвусмислено е заявил в Разяснение 1, че участниците 

следва да се придържат към покритие според Наредбата за задължително застраховане 

на работници и служители за риска „трудова злополука“, т.е. покритите рискове са в 

резултат само на трудова злополука. 

В актуализирания „Проект на договор“, образец след 16.08.2018 г. съдържа текст, както 

следва: 

 

„Раздел V. ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

Чл. 6 ал. (9). Изплащането на застрахователните обезщетения се извършва при трудова 

злополука, настъпила или при заболяване, диагностицирано преди влизане в сила 

на застраховката, в т.ч. и при оперативно лечение с открито заболяване в 

предшестващ период.“ 
 

Моля за отговор дали Възложителят ще коригира или ще заличи изцяло текста на 

цитираната алинея? Моля да предоставите окончателна редакция на текста в духа 

на наредбата, т.е. обезщетения се изплащат само за събития вследствие на трудови 

злополуки, настъпили в срока на договора. 
 

2ри въпрос: В Разяснение № 1 на Възложителя е даден категоричен отговор на въпрос 

1, че не се търси покритие за други случаи на смърт, освен за „смърт в резултат от 

трудова злополука.“ 



 

Предвид Ваше изискване в т. 2 на „Предложението за изпълнение на поръчка, че 

Застрахователят приема изцяло изискванията на Възложителя за покритите рискове, 

застрахователните суми и за размера на застрахователните обезщетения, посочени в 

Техническата спецификация за обособена позиция № 1 и в проекта на договора“, 

считаме за уместно да се допълнят – уточнят текстовете за риска „смърт“, че събитието 

е в резултат на трудова злополука“ в съдържанието на следните документи: 

 

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ на стр. 3, Раздел В. Минимални размери на 

обезщетенията: т. 1 да се разшири както следва „При смърт на застрахован в 

резултат на трудова злополука…“ 

-  ПРОЕКТ НА ДОГОВОР, Раздел II. ПОКРИТИ РИСКОВЕ, Чл. 2 ал.(3) точка 1. Да 

се разшири както следва: „При смърт на застрахован в резултат на трудова 

злополука…“ 

(удебеления по-горе текст липсва в дефинициите на цитираните документи). 

 

Във връзка с желанието ни да участваме в горепосочената процедура, като спазваме 

всички изисквания, Моля за Ваши указания и корекции, които да можем да отразим в 

цялостната документация при подаването на нашето предложение. 

 

Отговор на 1ви Въпрос:  

С така поставения въпрос не се иска разяснение по проекта на договор по обособена 

позиция № 1 от Документацията на цитираната поръчка, а се прави предложение за 

промяната му по смисъла на чл. 100, ал. 2 ЗОП, за което обаче срокът е преклудиран: 

„Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите по 

ал. 1 в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява 

откриването на процедурата, и/или от получаване на поканата за потвърждаване на 

интерес“. 

Възложителят потвърждава дадените отговори по въпроси, публикувани в Разяснение 

№ 1 от 16.08.2018 г.  

 

Отговор на 2ри Въпрос:  
С така поставения въпрос не се иска разяснение по образеца на Предложение за 

изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 от Документацията на цитираната 

поръчка – приложение № 4.1., а се прави предложение за промяната му по смисъла на 

чл. 100, ал. 2 ЗОП, за което обаче срокът е преклудиран: 

„Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите по 

ал. 1 в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява 

откриването на процедурата, и/или от получаване на поканата за потвърждаване на 

интерес“. 

Възложителят потвърждава дадените отговори по въпроси, публикувани в Разяснение 

№ 1 от 16.08.2018 г., с оглед на което ще очаква офертите на участниците да са 

съобразени с тях. Също така, участниците могат да предоставят и друга относима към 

предмета на поръчката информация, използвайки т. 12 от проекта на образец – 

приложение № 4.1 към Документацията на поръчката. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

  

/Име, Фамилия, подпис - заличена информация на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 


