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РАЗЯСНЕНИЕ В Ъ В В Р Ъ З К А С О Б Щ Е С Т В Е Н А П О Р Ъ Ч К А ЧРЕЗ П У Б Л И Ч Н А П О К А Н А 
С ПРЕДМЕТ: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико 
Търново" по обособени позиции: 
Позиция 1: Сключване на застраховка „Трудова злополука" за служители към 
структури на Община Велико Търново" 
Позиция 2: „Сключване на застраховка „Злополука и заболяване" за учащи към 
структури на Община Велико Търново" 

Въпрос 1: Във връзка с публикувана публична покана на 13.05.2014 г. с предмет: 
„ Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново ", моля да 
изпратите средномесечна БРЗ за длъжност „Главен архитект", която не е записана в 
приложената справка за средномесечната работна заплата на служителите на Община 
Велико Търново по длъжности. 

В отговор на отправеното от Вас запитване следва да имате предвид, че съгласно 
„Класификатор на длъжностите в администрацията" (КДА) длъжността „Главен архитект" е 
приравнена като ранг и размер на заплащането на длъжността „Директор дирекция". 

Въпрос 2: „В справка за средномесечна работна заплата на служители в Община Велико 
Търново по длъжности, на ред 8 - Общ работник В.Т. е записана СБРЗ 376,00 лв. Да 
считаме ли, че посочената СБРЗ е валидна за всички общи работници към структури на 
Община В.Търново или за тези от прилежащите кметства е различна? 

В приложената към публичната покана „Справка за средномесечната работна заплата 
на служители на Община велико Търново по длъжности" в т. 8 е посочена средномесечна 
БРЗ за длъжността „Общ работник В. Т." от 376 лева, като тук се имат предвид лицата, 
заемащи тази длъжност в администрацията на Община Велико Търново и в кметствата, 
които не са на самостоятелен бюджет. Отделно от тях има лица, заемащи тази длъжност, и 
към четирите кметства на самостоятелен бюджет. Прилагаме нова - обобщена справка за 
средномесечната работна заплата на служители на Община Велико Търново, изпълняващи 
дейности като общи работници, в която са включени и общите работници към четирите 
кметства на самостоятелен бюджет /Ресен, Самоводене, Дебелец и Килифарево/ . 

Въпрос 3: В кметство Дебелец на застраховане подлежат Общи работници на пълен работен 
ден и такива, работещи на 4 часа, на 4 часа и 14 дни, на 2 часа. За тези лица, върху каква 
средномесечна работна заплата ще се сключва застраховка? 

Лицата, посочени като работещи на граждански договор, както и тези към дирекция 
„Социално подпомаган Велико Търново" в справката от Кметство Дебелец, не следва да се 
разглеждат. На застраховане по договора подлежат само лицата, работещи на трудов 
договор, посочени в представения списък, и за тях е приложима посочената в справката 
средномесечна БРЗ от 397 лева. 
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Въпрос 4: В кметство Дебелец на застраховане подлежи Тотка Добрева Иванова на 
длъжност Работник чистота. Върху каква Средномесечна работна заплата ще бъде 
застрахована, тъй като липсва в справката по длъжности? 

Лицето Тотка Добрева Иванова, посочено като „Работник чистота" е „Общ работник" 
и спрямо нея е приложима новата - обобщена справка за средномесечната работна заплата 
на служители на Община Велико Търново, изпълняващи дейности като общи работници, в 
която са включени и общите работници към четирите кметства на самостоятелен бюджет 
/Ресен, Самоводене, Дебелец и Килифарево/ . 

Във връзка с изискването на публичната покана всяка информация относно 
движението на обществената поръчка да се публикува по реда на публикуване на 
публичната покана на интернет адреса на Община Велико Търново възложителят публикува 
настоящото разяснение в профила на купувача. 

Приложение: Справка за средномесечна работна заплата на служители на Община Велико 
Търново БКС - Чистота по длъжности, в.ч. кметства на самостоятелен бюджет. 



СПРАВКА 

за средномесечна работна заплата на 
служители на Община Велико Търново БКС - Чистота по длъжности, 

в т.ч. км на самостоятелен бюджет 

1 

№ по 
ред 

Длъжност 
ирии 
персо
нал 

Средноме
сечна БРЗ 

1 Общ работник В.Т. 60 397 
2 Водач еднокофов багер 1 302 
3 Шофьор 4 458 
4 Електромонтьор 1 484 
5 Оператор парни и водонагрейни машини 1 472 
6 Огняр 1 438 


