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Божидар Джелебов 
Изпълнителен директор на TCS

ПРОТОКОЛ №2

На насрочената от председателя на комисията дата - 11.05.2020 г., в 13.30 часа, 
комисията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Иван Омайски -  Заместник -  Изпълнителен директор на 
ТСВ ЕАД 
И ЧЛЕНОВЕ:

1. Весела Оптева -  Счетоводител, дирекция ФИ, ТСВ ЕАД
2. Гео Георгиев -  Адвокат, ТСВ ЕАД

СЕКРЕТАР: Ирина Косева -  Главен експерт, отдел ОП в дирекция С и СД, ТСВ

се събра в последващо заседание и продължи работата си със задача да разгледа 
техническите предложения на участниците, по съответните обособени позиции за които 
те участват.

След като на база отразените в Протокол №1 констатации на комисията, относно 
редовността и съответствието на документите и информацията, с изискванията към 
личното състояние или критериите за подбор, поставени от Възложителя, бе определена 
допустимостта на всички участници по съответните обособени позиции, комисията 
уведоми участниците за резултатите от извършената проверка, като на 08.04.2020 г., 
публикува Протокол №1 на профила на купувача ТСВ ЕАД на адрес: http://tsv.bg/buyers.

Комисията, пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 
участниците, по съответните обособени позиции поотделно.

За Позиция №1 Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“
-  на участниците: ЗАД „ОЗК -  Застраховане“ АД и „Застрахователно дружество 
Евроинс“ АД.

ЕАД,

1. ЗАД „ ОЗК -  Застраховане“ АД -  вх. № 857/30.03.2020г., 11,50 часа

http://www.tsv.ba
http://tsv.bg/buyers


Техническото предложение на участника съдържа, представени от него в оригинал 
документите по т. 3.7.1 -  3.7.3.2. от раздел III., от документацията на Възложителя.

Всички документи са в съответствие с образците на Възложителя и са подписани 
от законно представляващите участника лица.

В предложение за изпълнение на поръчката -  Приложение №1, участникът 
заявява, че ще изпълни поръчката в описания обем, и съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя за обособената позиция, като предлага:

1 .Срок за изплащане на застрахователно обезщетение при настъпване на 
застрахователно събитие —до 1 /един/ ден oi настъпване на застрахователното събитие, 
след представяне на всички необходими документи, съгласно Общи/Специални условия 
по застраховката.

2. Срок за изпълнение на поръчката -  12 месеца, считано от датата на изтичане на 
валидността на действащите до момента застрахователни полици.

3. Срок на валидност на офертата -  не по-малко от -  120 дни.
След като се запозна подробно с техническото предложение на участника и 

установи съответствието му с предварително обявените от Възложителя условия, 
комисията допуска офертата му до оценка и класиране по обособената позиция.

2. „Застрахователно дружество Евроинс“ АД - вх. № 879/31.03.2020 г. ,13,25
часа

Техническото предложение на участника съдържа, представени от него в оригинал 
документите по т. 3.7.1 -  3.7.3.2. от раздел III., от документацията на Възложителя.

Всички документи са в съответствие с образците на Възложителя и са подписани 
от законно представляващите участника лица.

В предложение за изпълнение на поръчката -  Приложение №1, участникът заявява, 
че ще изпълни поръчката в описания обем, и съгласно Техническата спецификация на 
Възложителя за обособената позиция, като предлага:

1. Срок за изплащане на застрахователно обезщетение при настъпване на 
застрахователно събитие -  до 1 /един/ ден от настъпване на застрахователното събитие, 
след представяне на всички необходими документи, съгласно Общи/Специални условия/ 
по застраховката.

2. Срок за изпълнение па поръчката 12 месеца, считано от датата па изтичане па 
валидността на действащите до момента застрахователни полици.

3. Срок на валидност на офертата -  не по-малко от -  120 дни.
След като се запозна подробно с техническото предложение на участника и 

установи съответствието му с предварително обявените от Възложителя условия, 
комисията допуска офертата му до оценка и класиране по обособената позиция.

За Позиция № 2 Застраховка „Каско“ на нерелсови превозни средства -  на
участниците: ЗАД „ ОЗК -  Застраховане“ АД и „Застрахователно дружество Евроинс“ 
АД.

1. ЗАД „ ОЗК -  Застраховане“ АД -  вх. № 857/30.03.2020г., 11,50 часа
Техническото предложение на участника съдържа, представени от него в оригинал 

документите по т. 3.7.1 -  3.7.3.2. от раздел III., от документацията на Възложителя.
Всички документи са в съответствие с образците на Възложителя и са подписани 

от законно представляващите участника лица.
В предложение за изпълнение на поръчката -  Приложение №1, участникът 

заявява, че ще изпълни поръчката в описания обем, и съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя за обособената позиция, като предлага:



1. Срок за изплащане на застрахователно обезщетение при настъпване на 
застрахователно събитие -  до 1 /един/ ден от настъпване на застрахователното събитие, 
след представяне па б с и ч к и  необходими документи, съгласно Общи/Спсциалии условия 
по застраховка „Каско на СГ1С“.

2. Срок за изпълнение на поръчката -  12 месеца, считано от датата на изтичане на 
валидността на действащите до момента застрахователни полици.

3. Срок на валидност на офертата -  не по-малко от -  120 дни.

Участникът, изразява съгласие, застраховката да предвижда изплащане па 
обезщетение при настъпване на всяко застрахователно събитие.

След като подробно се запозна подробно с техническото предложение на 
участника, комисията реши да изиска разяснение по заявените от него данни по 
покритите рискове, съгласно представените Общи условия по застраховката.

В техническата спецификация за обособената позиция от раздел I. от 
документацията на Възложителя е предварително обявено изискване за покритие на 
рискове при настъпване на застрахователни събития в т. число и:

Морски вълни;
Събития вследствие на авария на съоръжения извън МПС - водопроводни, 
канализационни, паропроводни, газопроводни, електропроводни и др., както 
и от експлозия на такива съоръжения;
Случайно падане на летателни апарати или други тела върху МПС;
Кражба чрез взлом на трайно монтирано в МПС оборудване.

В глава Втора, Раздел I. от Общи условия на Участника -  Клауза „Частично каско“ 
и Клауза „Пълно каско“, не е посочено покритието на горецитираните застрахователни 
събития.

В Предложение за изпълнение на поръчката Приложение - №1, участникът 
заявява, че ще изпълни поръчката в описания обем, и съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя за обособената позиция.

В тази връзка, в съответствие с чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията изисква от 
участника да разясни ще бъдат ли покрити всички рискове, съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя, включително и такива, причинени от гореизброените 
застрахователни събития, предвид което участникът е калкулирал тези рискове в 
застрахователната премия (ценовото си предложение) или ще прилага Общите си 
условия, съгласно които гореизброените застрахователни събития не са посочени и 
респективно не се покриват.

На участника ще бъде даден срок от 3 /три/ работни дни, за предоставяне на 
разяснение по заявените от него данни по Техническото му предложение и Общи 
условия по застраховката за обособената позиция, считано от датата на получаване на 
уведомлението.

2. „Застрахователно дружество Евроинс“ АД - вх. № 879/31.03.2020 г. ,13,25 
часа

Техническото предложение на участника съдържа, представени от него 
документите по т. 3.7.1 -  3.7.3.2. от раздел III., от документацията на Възложителя.



Документите по т.37.1 -  т. 3.7.3.1. са представени в оригинал, а документът по т.
3.7.3.2. е под формата на заверено от участника копие.

Всички документи са в съответствие с образците на Възложителя и са подписани 
от законно представляващите участника лица.

В предложение за изпълнение на поръчката — Приложение №1, участникът 
заявява, че ще изпълни поръчката в описания обем, и съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя за обособената позиция, като предлага:

1. Срок за изплащане на застрахователно обезщетение при настъпване на 
застрахователно събитие -  до 1 /един/ ден от настъпване на застрахователното събитие, 
след представяне на всички необходими документи, съгласно Общи условия по 
застраховката.

2. Срок за изпълнение на поръчката -  12 месеца, считано от датата на изтичане на 
валидността на действащите до момента застрахователни полици.

3. Срок на валидност на офертата -  не по-малко от -  120 дни.

Участникът, изразява съгласие, застраховката да предвижда изплащане на 
обезщетение при настъпване на всяко застрахователно събитие.

След като подробно сс запозна подробно с техническото предложение па 
участника, комисията реши да изиска разяснение по заявените от него данни в 
Техническото си предложение, съгласно представените Общи условия по застраховката.

В техническата спецификация за обособената позиция от раздел I. от
документацията на Възложителя, в част Покрити рискове е предварително обявено 
изискване за покритие на рискове при настъпване на застрахователни събития в т. число 
и:

-Вулканично действие;
-Случайно падане на летателни апарати или други тела върху МПС;
-Кражба чрез взлом на трайно монтирано в МПС оборудване.

В част III. „Обект на застраховане. Застрахователно покритие“., от Общи условия 
на участника по застраховката, комисията не визира покритието на горецитираните 
застрахователни събития.

В техническата спецификация за обособената позиция от раздел I. от
документацията на Възложителя, в част Обект на застраховане, е предварително 
обявено изискване, че застраховката предвижда изплащане на обезщетение при 
настъпване на всяко застрахователно събитие, за всяко от МПС -  тата на Възложителя.

В глава „Отговорност за вреди. Самоучастие“, чл.10, ал.2 от Раздел V.
„Застрахователен договор“ от Общи условия на участника -  Клауза „Пълно каско“ и 
Клауза „Частично каско“ е визирано, че застраховката се смята за сключена с уговорка 
застрахователят да покрива за всеки застрахователен период, включен в нейния срок, до 
две застрахователни събития.

В Предложение за изпълнение на поръчката - Приложение №1, участникът 
заявява, че ще изпълни поръчката, съгласно Техническата спецификация на Възложителя 
за обособената позиция, което означава покритието на всички рискове при настъпване 
на застрахователно събитие, включително и гореизброените, и изплащане на



обезщетение при настъпване на всяко застрахователно събитие, за всяко от МПС -  тата 
на Възложителя.

В тази връзка, в съответствие с чл.54, ал.13 от ППЗОП комисията, изисква от 
участника разяснение за следното:

1. Ще бъдат ли покрити всички рискове, съгласно Техническата спецификация на 
Възложителя, включително и шкива, причинени от гореизброените застрахователни 
събития, предвид което участникът е калкулирал тези рискове в застрахователната 
премия (ценовото си предложение) или ще прилага Общите си условия, съгласно които 
гореизброените застрахователни събития не са посочени и респективно не се покриват;

2. Ще изпълни ли изцяло поръчката, съгласно предварително обявените условия 
на Възложителя и в съответствие с техническото си предложение, като предвижда 
изплащане на обезщетение при настъпване на всяко застрахователно събитие, за всяко 
от МПС -  татта на Възложителя или ще прилага Общите си условия.

На участника ще бъде даден срок от 3 /три/ работни дни, за предоставяне на 
разяснение по заявените от него данни по Техническото му предложение и Общи 
условия по застраховката за обособената позиция, считано от датата на получаване на 
уведомлението.

За Позиция № 3 Застраховка „Злополука на лицата в МПС” -  па участниците: 
ЗАД „ ОЗК -  Застраховане“ АД и „Застрахователно дружество Евроинс“ АД.

1. ЗАД „ ОЗК -  Застраховане“ АД -  вх. № 857/30.03.2020r., 11,50 часа
Техническото предложение на участника съдържа, представени от него в оригинал 

документите по т. 3.7.1 -  3.7.3.2. от раздел III., от документацията на Възложителя.
Всички документи са в съответствие с образците на Възложителя и са подписани 

от законно представляващите участника лица.
В предложение за изпълнение на поръчката -  Приложение №1, участникът 

заявява, че ще изпълни поръчката в описания обем, и съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя за обособената позиция, като предлага:

ТСрок за изплащане на застрахователно обезщетение при настъпване на 
застрахователно събитие -  до 1 /един/ ден от настъпване на застрахователното събитие, 
след представяне на всички необходими документи, съгласно Общи/Специални условия 
по застраховката.

2. Срок за изпълнение на поръчката -  12 месеца, считано от датата на изтичане на 
валидността на действащите до момента застрахователни полици.

3. Срок на валидност на офертата -  не по-малко от -  120 дни.
След като се запозна подробно с техническото предложение на участника и 

установи съответствието му с предварително обявените от Възложителя условия, 
комисията допуска офертата му до оценка и класиране по обособената позиция.

2. „Застрахователно дружество Евроинс“ АД - вх. № 879/31.03.2020 г. ,13,25
часа

Техническото предложение на участника съдържа, представени от него 
документите по т. 3.7.1 — 3.7.3.2. от раздел III., ог документацията на Възложителя.

Документите по т.37.1 -  т. 3.7.3.1. са представени в оригинал, а документът по т.
3.7.3.2. е под формата на заверено от участника копие.

Всички документи са в съответствие с образците на Възложителя и са подписани 
от законно представляващите участника лица.



В предложение за изпълнение на поръчката — Приложение №1, участникът 
заявява, че ще изпълни поръчката в описания обем, и съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя за обособената позиция, като предлага:

1. Срок за изплащане на застрахователно обезщетение при настъпване па 
застрахователно събитие -  до 1 /един/ ден от настъпване на застрахователното събитие, 
след представяне на всички необходими документи, съгласно Общи условия по 
застраховката.

2. Срок за изпълнение на поръчката -  12 месеца, считано от датата на изтичане на 
валидността на действащите до момента застрахователни полици.

3. Срок на валидност на офертата -  не по-малко от -  120 дни.

След като подробно се запозна подробно с техническото предложение на 
участника, комисията реши да изиска разяснение по заявените от него данни по 
представените Общи условия по застраховката във връзка с покритието но риска 
Медицински разноски, вследствие на злополука.

В чл.5, ал.5, част „Покрити рискове, от Общи условия на участника по доброволна 
застраховка „Злополука на лицата в МПС“ е посочено че Застрахователят покрива и 
риска „Медицински разходи, вследствие злополука“ по желание на Застраховащия и при 
съгласието на Застрахователя, срещу платена допълнителна застрахователна премия.

Допълнителното покритие - Медицински разноски, вследствие на злополука е 
предварително обявено изискване на Възложителя, съгласно техническата 
спецификация за обособената позиция от раздел I. от документацията на Възложителя, 
част „Покрити рискове“, предвид което застрахователната премия за същото, следва да 
бъде включена в ценовото предложение на участника.

В предложение за изпълнение на поръчката -  Приложение №1, участникът 
заявява, че ще изпълни поръчката в описания обем, и съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя за обособената позиция.

В тази връзка, в съответствие с чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията изисква от 
участника, да разясни ще изпълни ли поръчката, съгласно предварително обявените 
условия на Възложителя и в съответствие с техническото си предложение, като осигури 
покритието включително и на риска „Медицински разходи, вследствие злополука“ или 
ще прилага Общите си условия.

На участника ще бъде даден срок от 3 /три/ работни дни, за предоставяне на 
разяснение по заявените от него данни по Техническото му предложение и Общи 
условия по застраховката за обособената позиция, считано от датата на получаване на 
уведомлението.

За позиция №4 Застраховка „Злополука гости на хотели“ -  на единствения 
участник за обособената позиция - „Застрахователно дружество Евроинс“ АД - вх. № 
879/31.03.2020 г. ,13,25 часа

Техническото предложение на участника съдържа, представени от него 
документите по т. 3.7.1 -  3.7.3.2. от раздел III., от документацията на Възложителя.

Документите по т.37.1 -  т. 3.7.3.1. са представени в оригинал, а документът по т.
3.7.3.2. е под формата на заверено от участника копие.

В предложение за изпълнение на поръчката -  Приложение №1, участникът 
заявява, че ще изпълни поръчката в описания обем, и съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя за обособената позиция, като предлага:

1. Срок за изплащане на застрахователно обезщетение при настъпване на 
застрахователно събитие -  до 1 /един/ ден от настъпване на застрахователното събитие,



след представяне на всички необходими документи, съгласно Общи условия по 
застраховката.

2. Срок за изпълнение на поръчката -  12 месеца, считано от датата на изтичане на 
валидността па действащите до момента застрахователни полици.

3. Срок на валидност на офертата -  не по-малко от -  120 дни.

След като се запозна подробно с техническото предложение на участника и 
установи съответствието му с предварително обявените от Възложителя условия, 
комисията допуска офертата му до оценка и класиране по обособената позиция.

За позиция №5 Застраховка за риска „Трудова злополука“ -  на участниците: 
„Застрахователно дружество Евроинс“ АД, ОЗОК-ИНС“ АД и ЗАД „Булстрад Виена 
Иншурънс Груп“ АД

1. „Застрахователно дружество Евроинс“ АД - вх. № 879/31.03.2020 г. ,13,25
часа

Техническото предложение на участника съдържа, представени от него 
документите по т. 3.7.1 -  3.7.3.2. от раздел III., от документацията на Възложителя.

Документите по т.37.1 -  т. 3.7.3.1. са представени в оригинал, а документът по т.
3.7.3.2. е под формата на заверено от участника копие.

Всички документи са в съответствие с образците на Възложителя и са подписани 
от законно представляващите участника лица.

В предложение за изпълнение на поръчката -  Приложение №1, участникът 
заявява, че ще изпълни поръчката в описания обем, и съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя за обособената позиция, като предлага:

1. Срок за изплащане на застрахователно обезщетение при настъпване на 
застрахователно събитие -  до 1 /един/ ден от настъпване на застрахователното събитие, 
след представяне на всички необходими документи, съгласно Наредба за задължително 
застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“, приета с 
ПМС №24/06.02.2006 г., и Кодекса за застраховане.

2. Срок за изпълнение на поръчката -  12 месеца, считано от датата на изтичане на 
валидността на действащите до момента застрахователни полици.

3. Срок на валидност на офертата -  не по-малко от -  120 дни.

След като се запозна подробно с техническото предложение на участника и 
установи съответствието му с предварително обявените от Възложителя условия, 
комисията допуска офертата му до оценка и класиране по обособената позиция.

2. „ОЗОК-ИНС“ АД -  вх. № 881/31.03.2020 г., 14,37 часа
Техническото предложение на участника съдържа, представени от него 

документите по т. 3.7.1 -  3.7.3.2. от раздел III., от документацията на Възложителя.
Документите по т.37.1 -  т. 3.7.3.1. са представени в оригинал, а документът по т.

3.7.3.2. е под формата на заверено от участника копие.
Всички документи са в съответствие с образците на Възложителя и са подписани 

от законно представляващите участника лица.
В предложение за изпълнение на поръчката -  Приложение №1, участникът 

заявява, че ще изпълни поръчката в описания обем, и съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя за обособената позиция, като предлага:

1 .Срок за изплащане на застрахователно обезщетение при настъпване на 
застрахователно събитие -  до 1 /един/ ден от настъпване на застрахователното събитие,



след представяне на всички необходими документи, съгласно Общи/Специални условия 
по застраховката.

2. Срок за изпълнение на поръчката -  12 месеца, считано от датата на изтичане на 
валидността на действащите до момента застрахователни полици.

3. Срок на валидност на офертата -  не по-малко от -  120 дни.

Участникът е приложил и допълнителна декларация, за обвързаност с условията, 
посочени от Възложителя в Техническата спецификация за обособената позиция и 
тяхното прилагане в полза на Възложителя.

След като се запозна подробно с техническото предложение на участника и 
установи съответствието му с предварително обявените от Възложителя условия, 
комисията допуска офертата му до оценка и класиране по обособената позиция.

3. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД -  вх. № 883/31.03.2020 г., 14,59
часа

Техническото предложение на участника съдържа, представени от него в оригинал 
документите по т. 3.7.1 -  3.7.3.2. от раздел III., от документацията на Възложителя.

Всички документи са в съответствие с образците на Възложителя и са подписани 
от законно представляващите участника лица /или от упълномощено от гях лице, 
съгласно съгласно Пълномощно: per. № 2684/05.03.2020 г. на Нотариус Стилиян 
Тютюнджиев, с район на действие PC София, per. № 065 на Нотариалната камара.

В предложение за изпълнение на поръчката -  Приложение №1, участникът 
заявява, че ще изпълни поръчката в описания обем, и съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя за обособената позиция, като предлага:

1. Срок за изплащане на застрахователно обезщетение при настъпване на 
застрахователно събитие -  до 3 /три/ дни от настъпване на застрахователното събитие, 
след представяне на всички необходими документи, съгласно Общи условия по 
застраховката.

2. Срок за изпълнение на поръчката -  12 месеца, считано от датата на изтичане на 
валидността на действащите до момента застрахователни полици.

3. Срок на валидност на офертата -  не по-малко от -  120 дни.

След като се запозна подробно с техническото предложение на участника и 
установи съответствието му с предварително обявените от Възложителя условия, 
комисията допуска офертата му до оценка и класиране по обособената позиция.

За Позиция №6 Застраховка „Професионална отговорност на участниците в 
проектирането и строителството” по чл.171 и чл.173 от ЗУТ -  на единствения 
участник по обособената позиция „Застрахователно дружество Евроинс“ АД - вх. № 
879/31.03.2020 г. ,13,25 часа

Техническото предложение на участника съдържа, представени от него в оригинал 
документите по т. 3.7.1 -  3.7.3.2. от раздел III., от документацията на Възложителя.

Всички документи са в съответствие с образците па Възложителя и са подписани 
от законно представляващите участника лица.

В предложение за изпълнение на поръчката -  Приложение №1, участникът 
заявява, че ще изпълни поръчката в описания обем, и съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя за обособената позиция, като предлага:



1. Срок за изплащане на застрахователно обезщетение при настъпване на 
застрахователно събитие -  до 1 /един/ ден от настъпване на застрахователното събитие, 
след представяне на всички необходими документи, съгласно Наредба за условията и 
реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, приета с ПМС 
№38/24.02.2004 г., и Кодекса за застраховане.

2. Срок за изпълнение на поръчката -  12 месеца, считано от датата на изтичане на 
валидността на действащите до момента застрахователни полици.

3. Срок на валидност на офертата -  не по-малко от -  120 дни.

След като се запозна подробно с техническото предложение на участника и 
установи съответствието му с предварително обявените от Възложителя условия, 
комисията допуска офертата му до оценка и класиране по обособената позиция.

За Позиция №7 Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими 
имоти, собственост на ТСВ ЕАД -  на участниците: „Застрахователно дружество 
Евроинс“ АД и ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД.

1. „Застрахователно дружество Евроинс“ АД - вх. № 879/31.03.2020 г. ,13,25
часа

Техническото предложение на участника съдържа, представени от него 
документите по т. 3.7.1 -  3.7.3.2. от раздел III., от документацията на Възложителя.

Документите по т.37.1 -  т. 3.7.3.1. са представени в оригинал, а документът по т.
3.7.3.2. е под формата на заверено от участника копие.

Всички документи са в съответствие с образците на Възложителя и са подписани 
от законно представляващите участника лица.

В предложение за изпълнение на поръчката -  Приложение №1, участникът 
заявява, че ще изпълни поръчката в описания обем, и съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя за обособената позиция, като предлага:

1. Срок за изплащане на застрахователно обезщетение при настъпване на 
застрахователно събитие -  до 1 /един/ ден от настъпване на застрахователното събитие, 
след представяне на всички необходими документи, съгласно Общи/Специални условия 
по застраховката.

2. Срок за изпълнение на поръчката -  12 месеца, считано от датата на изтичане на 
валидността на действащите до момента застрахователни полици.

3. Срок на валидност на офертата -  не по-малко от -  120 дни.

След като подробно се запозна подробно е техническото предложение на 
участника, комисията реши да изиска разяснение по заявените от него данни в 
Техническото си предложение, във връзка с представените Общи/Специални условия по 
застраховката.

В Общите/специални условя на участника се съдържат условности, изразяващи се 
в покритие на рискове при настъпване на някои от застрахователните събития, в т.ч. за 
риска пълна загуба или частично увреждане на недвижимо имущество вследствие на 
ударна/звукова вълна, срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия.

Допълнителното покритие на посочения риск е предварително обявено от 
Възложителя условие, съгласно Техническата спецификация за обособената позиция от 
раздел I. от документацията на Възложителя, част „Покрити рискове“, предвид което 
застрахователната премия за същото, следва да бъде включена в ценовото предложение 
на участника.



В тази връзка, в съответствие с чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията изисква от 
участника, да разясни ще бъдат ли покрити всички рискове, съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя, включително и такива, причинени от „ударна/звукова 
вълна“, предвид което участникът е калкулирал тези рискове в застрахователната премия 
(ценовото си предложение) или ще прилага Общите си условия, съгласно които 
гореизброените застрахователни събития се покриват само след заплащането на 
допълнителна премия.

На участника ще бъде даден срок от 3 /три/ работни дни, за предоставяне на 
разяснение по заявените от него данни по Техническото му предложение и Общи 
условия по застраховката за обособената позиция, считано от датата на получаване на 
уведомлението.

3. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД -  вх. № 883/31.03.2020 г., 14,59
часа

Техническото предложение на участника съдържа, представени от него в оригинал 
документите по т. 3.7.1 -  3.7.3.2. от раздел III., от документацията на Възложителя.

Всички документи са в съответствие с образците на Възложителя и са подписани 
от законно представляващите участника лица /или от упълномощено от тях лице, 
съгласно Пълномощно: per. № 2684/05.03.2020 г. на Нотариус Стилиян Тютюнджиев, с 
район на действие PC София, per. № 065 на Нотариалната камара.

В предложение за изпълнение на поръчката -  Приложение №1, участникът 
заявява, че ще изпълни поръчката в описания обем, и съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя за обособената позиция, като предлага:

1. Срок за изплащане на застрахователно обезщетение при настъпване на 
застрахователно събитие -  до 1 /един/ ден от настъпване на застрахователното събитие, 
след представяне на всички необходими документи, съгласно Общи условия по 
застраховката.

2. Срок за изпълнение на поръчката -  12 месеца, считано от датата на изтичане на 
валидността на действащите до момента застрахователни полици.

3. Срок на валидност на офертата -  не по-малко от -  120 дни.

След като се запозна подробно с техническото предложение на участника и 
установи съответствието му с предварително обявените от Възложителя условия, 
комисията допуска офертата му до оценка и класиране по обособената позиция.

За Позиция №8 Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и 
фирми, експлоатиращи жп състави” -  на единствения участник за обособената 
позиция ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД -  вх. № 883/31.03.2020 г., 14,59 
часа

Техническото предложение на участника съдържа, представени от него в оригинал 
документите по т. 3.7.1 -  3.7.3.2. от раздел III., от документацията на Възложителя.

Всички документи са в съответствие с образците на Възложителя и са подписани 
от законно представляващите участника лица /или от упълномощено от тях лице, 
съгласно съгласно Пълномощно: per. № 2684/05.03.2020 г. на Нотариус Стилиян 
Тютюнджиев, с район на действие PC София, per. № 065 на Нотариалната камара.

В предложение за изпълнение на поръчката -  Приложение №1, участникът 
заявява, че ще изпълни поръчката в описания обем, и съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя за обособената позиция, като предлага:



1. Срок за изплащане на застрахователно обезщетение при настъпване на 
застрахователно събитие -  до 5 /пет/ дни от настъпване на застрахователното събитие, 
след представяне на всички необходими документи, съгласно Общи условия по 
застраховката.

2. Срок за изпълнение на поръчката -  12 месеца, считано от датата на изтичане на 
валидността на действащите до момента застрахователни полици.

3. Срок на валидност на офертата -  не по-малко от -  120 дни.

След като се запозна подробно с техническото предложение на участника и 
установи съответствието му с предварително обявените от Възложителя условия, 
комисията допуска офертата му до оценка и класиране по обособената позиция.

За Позиция №9 „Застраховка на релсови превозни средства” - каско -  на
участниците: ЗАД „ ОЗК -  Застраховане“ АД, „Дженерали застраховане“ и АД ЗАД 
„Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД.

1. ЗАД „ ОЗК -  Застраховане“ АД -  вх. № 857/30.03.2020г., 11,50 часа
Техническото предложение на участника съдържа, представени от него в оригинал 

документите по т. 3.7.1 -  3.7.3.2. от раздел III., от документацията на Възложителя.
Всички документи са в съответствие с образците на Възложителя и са подписани 

от законно представляващите участника лица.
В предложение за изпълнение на поръчката -  Приложение №1, участникът 

заявява, че ще изпълни поръчката в описания обем, и съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя за обособената позиция, като предлага:

1-Срок за изплащане на застрахователно обезщетение при настъпване на 
застрахователно събитие -  до 1 /един/ ден от настъпване на застрахователното събитие, 
след представяне на всички необходими документи, съгласно Общи/Специални условия 
по застраховката.

2. Срок за изпълнение на поръчката -  12 месеца, считано от датата на изтичане на 
валидността на действащите до момента застрахователни полици.

3. Срок на валидност на офертата -  не по-малко от -  120 дни.

След като подробно се запозна подробно с техническото предложение на 
участника, комисията реши да изиска разяснение по заявените от него данни по 
представените Общи условия по застраховката, касаещи покритието на рисковете при 
настъпване на застрахователно събитие.

В Общите условия на участника по застраховката, комисията не визуализира, 
същата да покрива щети и загуби, причинени вследствие на голяма част от рисковете, 
посочени в техническата спецификация на Възлжителя за обособената позиция, в.т.ч.: 

-вулканично действие;
-свличане или срутване на земни платове;
-падане па ледени късове или снежни маси;
-случайно падане на предмети;
-падащи дървета, клони;
-дерайлиране;
-земетресение;
-сблъсък с други жп и автомобилни превозни средства, колички, животни, 

изхвърлени до линията предмети или от други жп композиции;



-сблъсък с геоложки и горски материал, който е попаднал на линията вследствие 
на природни феномени, като наводнения, земетресения,, свлачища, свличания на 
камъни, бури и др.;

-разместването на линиите или насипите, вследствие на изброените по-горс 
феномеени, включително горещините;

-пожар в локомотива;
-светкавица, лавина;
-кражба чрез взломно проникване или чрез действия на насилие на локомотива 

или части от него.

Покритието на изброените рискове е предварително обявено от Възложителя 
условие, съгласно Техническата спецификация за обособената позиция от раздел I. от 
документацията на Възложителя, част „Покрити рискове“, предвид което 
застрахователната премия за същите, следва да бъде включена в ценовото предложение 
на участника.

В предложение за изпълнение на поръчката -  Приложение №1, участникът 
заявява, че ще изпълни поръчката в описания обем, и съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя за обособената позиция

В тази връзка, в съответствие с чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията изисква от 
участника да разясни ще бъдат ли покрити всички рискове, съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя, включително и такива, причинени от гореизброените 
застрахователни събития, предвид което участникът е калкулирал тези рискове в 
застрахователната премия (ценовото си предложение) или ще прилага Общите си 
условия, съгласно които гореизброените застрахователни събития не са посочени и 
респективно не се покриват.

На участника ще бъде даден срок от 3 /три/ работни дни, за предоставяне на 
разяснение по заявените от него данни по Техническото му предложение и Общи 
условия по застраховката за обособената позиция, считано от датата на получаване на 
уведомлението.

2. „Дженерали застраховане“ АД -  вх. № 858/30.03.2020 г., 11,52 часа
Техническото предложение на участника съдържа, представени от него в оригинал 

документите по т. 3.7.1 -  3.7.3.2. от раздел III., от документацията на Възложителя.
Всички документи са в съответствие с образците на Възложителя и са подписани 

от законно представляващите участника лица или упълномощено от тях лице, съгласно 
приложено заверено от участника копие на нотариално заверено пълномощно per. 
№.1786/09.06.2016г., на Нотариус Радостина Михайлова, с per. № 098 на Нотариалната 
камара.

В предложение за изпълнение на поръчката -  Приложение №1, участникът 
заявява, че ще изпълни поръчката в описания обем, и съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя за обособената позиция, като предлага:

1. Срок за изплащане на застрахователно обезщетение при настъпване на 
застрахователно събитие -  до 1 /един/ ден от настъпване на застрахователното събитие, 
след представяне на всички необходими документи, съгласно Общи/Специални условия 
по застраховката.

2. Срок за изпълнение на поръчката -  12 месеца, считано от датата на изтичане на 
валидността на действащите до момента застрахователни полици.

3. Срок на валидност на офертата -  не по-малко от -  120 дни.



След като подробно се запозна подробно с техническото предложение на 
участника, комисията реши да изиска разяснение по заявените от него данни по 
представените Общи условия по застраховката, касаещи покритието на рисковете при 
настъпване на застрахователно събитие

В Общите условия на участника по застраховката, комисията не визуализира, 
същата да покрива щети и загуби, причинени вследствие на риска „размес1ваие па 
линиите и/или насипите, вследствие на природни феномени, включително горещините“.

Покритието на посочения риск е предварително обявено от Възложителя условие, 
съгласно Техническата спецификация за обособената позиция, от раздел I. от 
документацията на Възложителя, част „Покрити рискове“, предвид което 
застрахователната премия за същото, следва да бъде включена в ценовото предложение 
на участника.

В предложение за изпълнение на поръчката -  Приложение №1, участникът 
заявява, че ще изпълни поръчката в описания обем, и съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя за обособената позиция.

В тази връзка, в съответствие с чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията изисква от 
участника да разясни ще бъдат ли покрити всички рискове, съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя, включително и такива, причинени от гореизброените 
застрахователни събития, предвид което участникът е калкулирал тези рискове в 
застрахователната премия (ценовото си предложение) или ще прилага Общите си 
условия, съгласно които гореизброените застрахователни събития не са посочени и 
респективно не се покриват.

На участника ще бъде даден срок от 3 /три/ работни дни, за предоставяне на 
разяснение по заявените от него данни по Техническото му предложение и Общи 
условия по застраховката за обособената позиция, считано от датата на получаване на 
уведомлението.

3. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД -  вх. № 883/31.03.2020 г., 14,59
часа

Техническото предложение на участника съдържа, представени от него в оригинал 
документите по т. 3.7.1 -  3.7.3.2. от раздел III., от документацията на Възложителя.

Всички документи са в съответствие с образците на Възложителя и са подписани 
от законно представляващите участника лица /или от упълномощено от тях лице, 
съгласно Пълномощно: per. № 2684/05.03.2020 г. на Нотариус Стилиян Тютюнджиев, с 
район на действие PC София, per. № 065 на Нотариалната камара.

В предложение за изпълнение на поръчката -  Приложение №1, участникът 
заявява, че ще изпълни поръчката в описания обем, и съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя за обособената позиция, като предлага:

1. Срок за изплащане на застрахователно обезщетение при настъпване на 
застрахователно събитие -  до 5 /пет/ дни от настъпване на застрахователното събитие, 
след представяне на всички необходими документи, съгласно Общи/Специални условия 
по застраховката.

2. Срок за изпълнение на поръчката -  12 месеца, считано от датата на изтичане на 
валидността на действащите до момента застрахователни полици.

3. Срок на валидност на офертата -  не по-малко от -  120 дни.



След като се запозна подробно с техническото предложение на участника и 
установи съответствието му с предварително обявените от Възложителя условия, 
комисията допуска офертата му до оценка и класиране по обособената позиция.

Комисията, щс продължи работата си в последващо заседание след получаване на 
разясненията по техническите предложения от участниците: ЗАД „ОЗК -
Застраховане“ АД, „Застрахователно дружество Евроинс“ АД и „Дженерали 
застрахопаие“ АД, изискани от комисията по съответните обособени позиции.

Комисията приключи работата си в 17,00 часа.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр, и подписа без особено 

мнение от всички членове на комисията.

Дата на съставяне на протокола: 15.05.2020 г.
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