
 

 

 

 

РАЗЯСНЕНИЕ  ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

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: В Приложение 3, т.3 от предоставената на сайта на Община Велико Търново 

документация за обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на 

застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново” е записано: „Предлагаме 

възнаграждение за изпълнение на поръчката”.  

В Приложение 3, т. 3.2 от предоставената на сайта на Община Велико Търново 

документация за обществена поръчка е записано „Обща предлагана сума за всички учащи” 

и 

В Приложение 3, т.4 от предоставената на сайта на Община Велико Търново документация 

за обществена поръчка е записано „Посоченото възнаграждение включва”. 

 Моля да разясните за целите на посочената обществена поръчка какво се разбира под 

понятията „възнаграждение” и „обща предлагана сума”, както и под „Посоченото 

възнаграждение включва”. 

 

Отговор: Съгласно публичната покана, раздел „Допълнителна информация”, ценовото 

предложение следва да съдържа: „Предлагано възнаграждение, както следва: за позиция 1: 

Тарифна ставка за застраховка „Трудова злополука” (в %) съгласно приложение 4; за 

позиция 2: Обща предлагана сума за всички учащи (съгласно списък); Размер на 

застрахователната премия за 1 дете при допълнително възлагане”. Възложителят е 

предоставил необходимия образец на ценово предложение - Образец № 3, в който следва да 

се посочи  същата информация. Според посоченото в Приложение 1 „Критерий за оценка”Ц 

ценовият критерий определя най-доброто ценово предложение, като е пояснено, че по 

позиция 1 с максимален брой точки - 100т. се оценява офертата, която предлага най-ниска 

тарифна ставка (в %) за застраховка „Трудова злополука” за служителите към 

структурите на Община В. Търново, а по позиция 2 с максимален брой точки - 100т. се 

оценява офертата, която предлага най-ниска обща предлагана сума за всички учащи 

(съгласно списък).  

 Под понятието „Възнаграждение” участниците трябва да разбират разхода, който ще 

бъде направен от стана на възложителя, за да се заплати стойността за съответната/ите 

застраховка/и, т.е. това е възнаграждението, което следва да се заплати за вида застраховка 

по съответната позиция, като участниците следва да имат предвид предоставените към 

публичната покана списъци на лицата, които ще подлежат на застраховане от съответния 

вид, а именно: 

- по т.3.1. за позиция 1: размер на тарифната ставка (в %) 

- по т. 3.2. за позиция 2: обща предлагана сума, формирана от размера на 

застрахователната сума за 1 лице, умножено по броя на учащите, съгласно списъка. 

 



В раздел „Посоченото възнаграждение включва” от образеца на ценово предложение 

участниците описват начина на формиране на предложеното от тях възнаграждение 

(тарифна ставка за позиция 1, съответно обща предлагана сума за лицата по списъка), както 

и всичко друго, което според тях има отношение към посоченото от тях възнаграждение или 

начина на формирането му. 

 

Въпрос 2:  

По позиция 1: 1. Броят на лица /служители/, които подлежат  на застраховка „Трудова 

злополука”  55 броя ли е, както са по приложения списък, тъй като липсват лица по пореден 

номер 2,3,4 и 5 от списъка? 

  

Отговор: Към публичната покана е приложен „Списък на служителите в структурата на 

Община Велико Търново, предложени за застраховка „Трудова злополука”, в който са 

включени 55 лица на различни длъжности, подлежащи на този вид застраховка. 

Впоследствие във връзка с отправено запитване е предоставено разяснение с изх. № 9100 – 

606/15.05.2014 г., към което е приложена „Справка за средномесечна работна заплата на 

служители на Община Велико Търново БКС – Чистота по длъжности, в т.ч. кметства на 

самостоятелен бюджет”, в която са посочени бройките на общите работници, както и на 

други длъжности. Желаещите да подадат оферта следва да имат предвид, че от 

първоначално приложения „Списък на служителите в структурата на Община Велико 

Търново, предложени за застраховка „Трудова злополука”, съдържащ 55 лица, следва да се 

извадят редове № 1, 3, 4 и 13, като общият брой остава 51 броя. Отделно от тях са 68-те  

бройки от справката за средномесечната работна заплата на служители на Община Велико 

Търново БКС – Чистота, в т.ч кметства на самостоятелен бюджет. 

 

 

По позиция 2: 

 

1. Броя на лицата /децата/, които подлежат на застраховане е 6 бр. или към тях ще се 

присъединят и други и ако „да” какъв брой? 

 

Отговор:  Съгласно посоченото в публичната покана, раздел „Количество или обем” 

„Застрахователната услуга по позиция 2 е предназначена за  учащи лица, съгласно списък, 

като възлагането на застраховките е съобразно изтичането на сроковете на вече 

сключени такива”. Посочено и също и, че „При възникване на необходимост 

Изпълнителят е длъжен да застрахова и допълнителен брой лица от структурите на 

Община Велико Търново със съответния вид застраховка”. Според посоченото в чл. 1, 

ал. 2 от представения проект на договор за позиция 2, „Застрахователните договори се 

сключват поетапно след заявка. Поетапното възлагане ще се обуславя от 

необходимостта от застраховане и от изтичане на вече сключени застраховки. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  или негови представители заявяват  необходимостта от сключване на 

застраховка „Злополука и заболяване” за учащи”. 

  Представените списъци с подлежащи на застраховане деца съдържат тези лица, за 

които към момента на публикуване на публичната покана е известно, че е възникнала 

необходимост от сключване на съответния вид застраховка. Както е ясно посочено в 

публичната покана и приложенията към нея, по време на договора, който ще действа за 

позиция 2, ще възникне необходимост от сключване на други застраховки от този вид, но 

към момента на публикуване на публичната покана точния им брой и вид не е известен.  



Точно поради невъзможността предварително да се определи броя и вида на застраховките, 

които ще се наложи да бъдат допълнително сключени, възложителят е посочил, че 

участниците следва да предложат „Размер на застрахователната премия за 1 дете при 

допълнително възлагане”.  

 

 

2. Позиция 2 е обявена като „ Злополука и заболяване”, но рисковете посочени от Вас 

са само в следствие на злополука, а именно: 

смърт вследствие на злополука;  

 хоспитализация;  

 извънболнично лечение в резултат на злополука /което по същество е временна 

неработоспособност/ 

хирургическа намеса, настъпили спрямо застрахованите лица в резултат на 

злополука. 

 

Отговор: Участниците следва да имат предвид, че посочените в публичната покана рискове 

са относими към предмета на позицията като цяло, т.е. към застраховка „ Злополука и 

заболяване”. 

 

 

 

 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. 
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