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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-05-78/1/26.02.2020 г. 
 
 

До 
Всички заинтересувани лица 

 
 

РАЗЯСНЕНИЕ № 3 (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/ и неговите 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 24.02.2020 година в 17,33 часа, по електронната поща на ЦУ на ЮИДП ДП, 

гр.Сливен, с вх. № ПО-05-78/25.02.2020 г., е постъпило писмено искане със следния 
текст: 

 
„……. 
ОТНОСНО: Участие в открита процедура за възлагане на Обществена поръчка 

с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „ЮГОИЗТОЧНО 
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” /ЮИДП/ - ЦУ и неговите териториални поделения, по 
пет обособени позиции със срок на изпълнение на поръчката от 3 /три години. 

 
УВАЖАЕМИ Г-Н ВЪРБАНОВ, 
Във връзка с обявената процедура по отношение на Обособена позиция № 2 

Сключване на застраховка „Автокаско” на автомобили леки8товарни, собственост а 
ИДП – ЦУ и териториалните му поделения”, моля за отговор: 
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Какво има предвид Възложителят под незастрахователно събитие при 
изискването за предоставяне на репатриране на автомобил, съгласно посочените 
покрити рискове в Техническа спецификация Образец № 5.2. и Предложение за 
изпълнение Образец № 4.2. 

Моля да бъдат посочени незастрахователните събития при които ще се изисква 
репатриране на МПС. 

Във връзка с желанието ни да участваме в горепосочената процедура, като 
спазваме всички изисквания, Моля за Ваши указания и корекции, които да можем да 
отразим в цялостната документация при подаване на нашето предложение. 

Разчитаме на Вашия своевременен отговор. 
 
 
Дата: 24.02.2020 г. С УВАЖЕНИЕ: 
 ……………………… (име) 
 Подпис и печат, длъжност” 
 
 
 
 
ОТГОВОР НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
1. Фактическа обстановка: 
Писменото искане е относно разяснение за смисъла и значението на техническото 

понятие „незастрахователно събитие”, употребено в съдържанието на образеца на 
Техническата спецификация (образец № 5.2 за позиция № 2) и Предложението за 
изпълнение (образец № 4.2 за позиция № 2). 

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. Разяснение на възложителя. 
„Незастрахователно/и събитие/я” са всички онези незастрахователни събития, 

които са произтекли от непокрит застрахователен риск по време на движение на 
застрахованото МПС. 

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 




