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ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП - ГР.СЛИВЕН 
гр. Сливен, ул. „Орешак” № 15 А, тел. 044/ 62 29 21, факс 044/ 62 20 77 

 
 
изх. № ПО-05-69/1/24.02.2020 г. 
 

До 
Всички заинтересувани лица 

 
 

РАЗЯСНЕНИЕ № 2 (препис) 
на основание чл. 33, ал. 1 от ЗОП 

 
Настоящото изложение е във връзка с обществена поръчка с обект – услуга, и с 

предмет на изпълнение: 
„Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Югоизточно държавно 

предприятие” /ЮИДП/ инеговите териториални поделения, по пет обособени позиции 
със срок на изпълнение на поръчката от 3 /три години/ за следните видове застраховки 
по обособени позиции:  

Обособена позиция №1: Застраховка „Гражданска отговорност“ на 
автомобилистите и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС” 
за автомобили на ЮИДП – ЦУ и териториалните му поделения”;  

Обособена позиция №2: „Застраховка „Автокаско” на автомобили леки/товарни, 
собственост на ЮИДП – ЦУ и териториалните му поделения”; 

Обособена позиция №3: „Групова застраховка „Трудова злополука” за 
служителите на ЦУ на ЮИДП и териториалните му поделения съгласно Наредба за 
задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова 
злополука“ и чл.192, ал.1 от Закона за горите” за общо 1 550 /хиляда петстотин и 
петдесет/ бр. служители на ЦУ и ТП на ЮИДП; 

Обособена позиция №4: „Застраховка „Гражданска отговорност вследствие 
носене и употреба на огнестрелно оръжие” за общо 550 /петстотин и петдесет/ бр. 
служители на ЦУ и ТП на ЮИДП”; 

Обособена позиция №5: „Застраховка „Недвижимо имущество“ на 
непроизводствени сгради на ЮИДП – ЦУ и териториалните му поделения” 

 
На 19.02.2020 година по електронната поща на ЦУ на ЮИДП ДП, гр. Сливен, с 

вх. № ПО-05-69/19.02.2020 г., е постъпило писмено искане със следния текст: 
 
„Уважаеми Г-н/жо, 
Във връзка с публикувана от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Югоизточно 
държавно предприятие” /ЮИДП/ и неговите териториални поделения, по пет 
обособени позиции със срок на изпълнение на поръчката от 3 /три години/ за следните 
видове застраховки”, моля за разяснение относно: 

1. По първа обособена позиция, в техническата спецификация и в образеца на 
ценовото предложение, по отношение на ДГС „Тополовград”, под № 12 няма записана 
информация. 

Моля да уточните дали в реда е необходимо да се допише информация и каква, 
или може редът да се попълни с „не” във всяка клетка. 
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2. По първа обособена позиция, в техническата спецификация и в образеца на 
ценовото предложение, по отношение на ДГС „Мазалат”, под № 12 за обект с № СТ 
07296, в колоната „брой места” е посочено „***”. 

Моля да уточните дали предвижда застраховане на места на този обект и ако 
да, колко са те? 

3. По първа обособена позиция, в техническата спецификация и в образеца на 
ценовото предложение, по отношение на ДГС „Кипилово”, под № 2 за обект с УАЗ 
469 СН 8712СС, не са посочени обем на двигател и брой места. 

Моля да предоставите информация за броя на местата и обема на двигателя на 
МПС УАЗ 469 СН 8712СС. 

4. По втора обособена позиция, в техническата спецификация и в образеца на 
ценовото предложение, по отношение на ДГС „Твърдица”, под № 15 няма записана 
информация за година на първа регистрация, кубатура и брой места. 

Моля да предоставите информация за броя на местата, обема на двигателя и 
годината на първа регистрация на МПС СН 1193 АС УАЗ ФЕРМЕР. 

5. По втора обособена позиция, в техническата спецификация и в образеца на 
ценовото предложение, по отношение на ДГС „Елхово”, под № 5 няма записана 
информация за марката и модела на МПС с рег. № У3954АТ. 

Моля да предоставите информация за марката и модела на МПС с рег. № 
У3954АТ. 

6. По втора обособена позиция, в техническата спецификация и в образеца на 
ценовото предложение, по отношение на ДГС „Котел”, под № 26 е записан 
ВЕРИЖЕН ТРАКТОР ДТ 75 БУЛДОЗЕР. Записаните данни за година на производство, 
обем на двигателя и рой места не съответстват на описания обект. 

Моля да посочите коректни данни за записания под № 26 обект. 
7. По втора обособена позиция, в техническата спецификация и в образеца на 

ценовото предложение, по отношение на ДГС „Котел”, под № 27 и № 28 са записани 
2 бр. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ УАЗ 390945, без информация за годината на първа 
регистрация. 

Моля да предоставите липсващата информация и да потвърди, че обемът на 
двигателите е 1470 куб. см. или да посочи коректни данни за обем на двигател. 

8. По втора обособена позиция, в техническата спецификация и в образеца на 
ценовото предложение, по отношение на ДГС „Тунджа”, под № 13 е посочена година 
на първа регистрация за У4832АС Лек автомобил/ТойтоаРав 4-2019. 

Моля да потвърдите информацията или да представите коректни данни за 
годината на първа регистрация за У4832АС Лек автомобил/ТойтоаРав 4. 

9. По втора обособена позиция, в техническата спецификация и в образеца на 
ценовото предложение, по отношение на ДГС „Стара Загора”, под втори № 9 няма 
записана информация за марката и модела на МПС с рег. № СТ 5059 АТ. 

Моля да предоставите информация за марката и модела на МПС с рег. № СТ 
5059 АТ. 

10. По втора обособена позиция, в техническата спецификация и в образеца на 
ценовото предложение, по отношение на ДГС „Кипилово”, под № 2 – УАЗ 469 СН 8712 
СС няма записана информация за година на първа регистрация, кубатура и брой 
места. 

Моля да предоставите информация за броя на местата, обема на двигателя и 
годината на първа регистрация на МПС УАЗ 469 СН 8712 СС. 

 
Дата: 19.02.2020г. изготвил: …… П ……. 
  
 
 
 
 
 



3 
 

ОТГОВОР НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
1. Фактическа обстановка: 
Писменото искане е относно уточняване на информация посочена в техническата 

спецификация и в образеца на ценовото предложение. 
Искането е оправено с срок, съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗОП, с оглед на крайния срок 

за получаване на заявления за участие – 05.03.2020 г. 
2. Разяснения на възложителя. 
2.1. по първото запитване уточнението е следното: 
Поради софтуерния режим и формата на таблицата е генерирана автоматична 

техническа грешка, в резултат на което редът е останал свободен и не следва да се 
попълват данни. 

2.2. по второто запитване уточнението е следното: 
По талон на МПС не е посочен броя на местата. Възложителят ще застрахова едно 

(1) място. 
2.3. по третото запитване уточнението е следното: 
Поради софтуерния режим и формата на таблицата е генерирана автоматична 

техническа грешка, в резултат на което редът е останал с непопълнени данни, които за 
МПС под №2 в образеца за позиция № 1 за ТП „ДГС Кипилово”, са: 

- кубатура: 2450 см3; 
- година на първа регистрация: 1986 г.; 
- брой места: 7. 
2.4. по четвърто запитване уточнението е следното: 
Поради софтуерния режим и формата на таблицата е генерирана техническа 

грешка, в резултат на което не са обективирани данните, които за съответното МПС 
под № 15 от образеца на ТП „ДГС Твърдица” с рег. № СН 1193АС, са следните: 

- кубатура: 2693 см3; 
- година на първа регистрация: 21.06.2017 г.; 
- брой места: 4 + 1. 
2.5. по петото запитване уточнението е следното: 
За МПС с рег. № У3954АТ, Марката и модела са УАЗ 3909. 
2.6. по шестото запитване уточнението е следното: 
За МПС под № 26 от образеца по позиция № 2 за ТП „ДГС Котел”, относно 

Верижен Трактор ДТ 75 Булдозер, данните са следните: 
- кубатура: 7430 см3; 
- година на първа регистрация: 1995 г.; 
- брой места: 1. 
2.7. по седмото запитване уточнението е следното: 
Данни за МПС под № 27 от образеца за позиция № 2 – УАЗ 390945: 
- кубатура: 2693 см3; 
- година на първа регистрация: 25.09.2019 г.; 
- брой места: 4 + 1; 
- рег. № СН 2274 АХ. 
Данни за МПС под № 28 от образеца за позиция № 2 – УАЗ 390995: 
- кубатура: 2693 см3; 
- година на първа регистрация: 27.09.2019 г.; 
- брой места: 6 + 1; 
- рег. № СН 2339 АХ. 
2.8. по осмото запитване уточнението е следното: 
Годината на първа регистрация за МПС под № 13 от образеца по позиция № 2 за 

ТП „ДГС Тунджа” е 2008 г. 
2.9. по деветото запитване уточнението е следното: 
За МПС под № 9 от образеца за позиция № 2 за ТП „ДГС Стара Загора” марката и 

моделът са: 
Товарен автомобил „Форд Транзит Кънект 200” 
2.10. по десетото запитване уточнението е следното: 
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Поради софтуерния режим и формата на таблицата е генерирана автоматична 
техническа грешка, в резултат на което редът е останал с непопълнени данни, които за 
МПС под №2 в образеца за позиция № 2 за ТП „ДГС Кипилово”, са: 

- кубатура: 2450 см3; 
- година на първа регистрация: 1986 г.; 
- брой места: 7. 
3. Възложителят предоставя настоящите разяснения, чрез профила на купувача 

при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 2, последно изречение от ЗОП. 
 

 
 
ДИРЕКТОР ЮИДП: ............... П ................ (чл. 37 от ЗОП) 

                                           
                                      /ИНЖ. П. ВЪРБАНОВ/ 
 
 
 
 
 
ГП/ПДАОЧР 




