Приложение 1
Технически изисквания за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 3:
„Застраховане срещу рискове, свързани с имущество – сгради и тотопавилиони,
управлявани от ДП БСТ“:
А. Обект на застраховане:
Имущество, предоставено за управление на ДП БСТ: сгради и тотопавилиони – 861 броя
с възможност за тяхното намаляване/увеличаване. Същите са посочени в Списък № 1
към настоящото.
Б. Минимално изискване за покрити рискове при:
- пожар и последиците от предотвратяването му /в т.ч. и умишлен/, мълния, гръм,
светкавица, експлозия, имплозия; сблъсък или падане на пилотирано летящо тяло,
негови части или товар;
- злоумишлени действия на трети лица;
- земетресение; буря, ураган, вихрушка, смерч, градушка, проливен дъжд, наводнение,
увреждане от тежести при естествено натрупване на сняг и/или лед и
измръзване/замръзване; увреждане от: падащи клони, дървета, действие на подпочвени
води и/или морски вълни, свличане и срутване на земната повърхност и др. природни
бедствия; спукване на водопроводни, канализационни, газопроводни, паропроводни
инсталации и оставени отворени водопроводни кранове; удар от превозно средство или
животно
- чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели – единичен лимит на
отговорността на застрахователя – 5000 /пет хиляди/ лв. и агрегатен лимит на
отговорността на застрахователя – 50 000 /петдесет хиляди/ лв.
- разноски за спасяване, предотвратяване, ограничаване и/или намаляване на повредата
и/или щетата па застрахованото имущество.
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 балансовата стойност на имуществото, подлежащо на
застраховане /по изключение за обекти с балансова стойност 0, застрахователната сума
е отчетната им стойност/. Същата, по обекти, е посочена в Списък № 1 към настоящото.
Г. Оценка на щетите и изплащане на обезщетения:
1. При частични щети дължимите обезщетения се определят:
1.1. по представени оригинали или заверени “вярно с оригинала” копия на фактури
(отговарящи на описа на щетите, изготвен при огледа на обекта от представител на
застрахователя), след предварително съгласуване с участника;

1.2. обезщетението следва да може да се определи и изплати по експертна оценка на
участника, чрез прилагане на цени и методика, за които възложителят може да се
информира по всяка време.
2. При тотална щета на обект, дължимите обезщетения са в размер на застрахователната
сума на обекта.
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 изключенията,
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.
3. да направи предложение за процентно участие на възложителя в положителния
финансов резултат от застраховката за периода на цялата поръчка, на база % на квотата
на щета /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/; квотата на щета се изчислява без включен данък върху
застрахователната премия и %ното участие на възложителя не следва да е обвързано с
каквито и да са допълнителни условия и др. под.
Обекти, които са включени в Списъка – приложение № 1, но по време на действие на
договора необходимостта от застрахователна защита отпадне поради каквато и да е
причина /бракуване, продажба, др./, застраховката спрямо този обект се прекратява от
24.00 часа на датата на която застрахователя е уведомен за това, а сумата, платена като
застрахователна премия за този обект подлежи на възстановяване, пропорционално на
остатъка за срока, за който не се предоставя застрахователно покритие. Новопосочени
обекти – сгради/тотопавилиони се застраховат за остатъка от срока на първоначалната
полица при същите условия като останалите, по тарифно число, посочено в офертата на
избрания изпълнител.
При застраховането на имуществото възложителя допуска прилагане на негово
самоучастие, в размер, посочен в техническото предложение на участника.

