
Приложение 1  

 

Технически изисквания за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 4: 

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

А. Обект на застраховане: 

Парични средства, находящи се в касите на тотопавилиони на ДП БСТ – 702 броя с 

възможност за тяхното намаляване/увеличаване. Във всеки от тотопавилионите е с 

налична метална каса, като в 414 броя от тях е наличен и СОТ. На участникът избран за 

изпълнител ще бъде предоставен точен списък. 
 

Б. Минимално изискване за покрити рискове при: 

- всички рискове за загуба/повреда на пари, в работно и извънработно време, причинени 

от човешко действие и/или природно събитие и/или случайно събитие. 

Други допълнителни покрития, ако участникът предлага такива, се посочват в 

Техническото му предложение. 

 

В. Застрахователни суми за минимално изискуемите рискове, посочени по-горе, са:  

Застрахователната сума е 120 000 лева, с лимит на отговорността за едно събитие – 4 000 

лева. 

 

Г. Оценка на щетите и изплащане на обезщетения: 

При щета дължимите обезщетения се определят от сумата, която е посочена в 

Централната компютърна система на ДП БСТ, като налична в касата на тотопункт при 

настъпване на щетата.  

Обезщетенията се изплащат в срок не по-дълъг от 10 работни дни, считано от дена на 

представяне на изискуемите се за завеждане на щета документи. 

 

Д. Други изисквания: 

В техническото предложение участникът следва: 

1. изчерпателно да изброи предлаганите от него покрити рискове, както и  условията, в 

т.ч. документите, изисквани за съответното обезщетение и  срокът за изплащане на 

обезщетенията; 

2. да посочи офисите за представяне на искането за обезщетение и документите към него.  

Участникът задължително прилага към Техническото си предложение  общите условия, 

приложими за застраховката и специалните такива, както и всяка друга информация 

относно съществените елементи на застраховката. 

Парите в новопосочени обекти – тотопавилиони, се застраховат за остатъка от срока на 

първоначалната полица при същите условия като останалите, без доплащане на 

застрахователна премия за тях. 

При застраховането на пари възложителя допуска прилагане на негово самоучастие, в 

размер, посочен в техническото предложение на участника. 

 


