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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 33 ал. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с
постъпили запитвания, предлагаме на вашето внимание следните разяснения, относно
обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане на движимо и
недвижимо имущество, собственост на община Бургас и общинските предприятия по
обособени позиции”, включващи:
1. Обособена позиция №1 „Плавателните съдове, подлежащи на застраховане със
застраховка „Каско на плавателните съдове“ с клауза „Отговорност при сблъскване“,
„Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз“, „Злополука на лицата в
превозните средства“ към ОП „Туризъм“;
2. Обособена позиция №2 „Гражданска отговорност на Община Бургас и
общинските предприятия към трети лица/ телесни увреждания и материални щети/,
във връзка със стопанската дейност на общината ”;
3. Обособена позиция №3 „Широколистни горски култури, минерализована
ивица и оборудване на пет противопожарни депа по проект № 02/226/00346/15.12.2014г.:
„Възстановяване на горския пожар и въвеждане на превантивни дейности на
територията на община Бургас“ със застраховка „Индустриален пожар“ открита с
Решение № 4015 от дата 30.12.2019 г., вписана в Регистъра по обществените поръчки към
АОП под уникален номер № 00797-2019-0077, вписана в Официален вестник на Европейския
съюз под № 2020/S 002-001734 от 03.01.2020 г.
ВЪПРОС № 1: Във връзка с желанието ни за участие в горецитираната процедура и
на основание чл. 33 ал. 1 от ЗОП, моля да ни предоставите информация по Обособена
позиция №1 „Плавателните съдове, подлежащи на застраховане със застраховка „Каско на
плавателните съдове“ с клауза „Отговорност при сблъскване“, „Злополука на пътниците в
средствата за обществен превоз“, „Злополука на лицата в превозните средства“ към ОП
„Туризъм“, като посочите колко възела е максималната скорост на всеки един плавателен
съд, подлежащ на застраховане, посочен в Приложение №1 към Документацията.
ОТГОВОР № 1: Максималната скорост /knots/ на всеки един плавателен съд е
както следва:
1.
Моторна лодка с рег. № Бс-2040 – 13 kn;
2.
Моторна лодка с рег. № Бс-2041 – 32 kn;
3.
Моторна лодка с рег. № Бс-2039 – 24 kn;
4.
Катамаран с рег. № Бс-341 - 10 kn.
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Забележка: Настоящият отговор на запитване и разяснение е неразделна част от
документацията за провеждане на обществената поръчка.
КРАСИМИР СТОЙЧЕВ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС
(дл. лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгл. Заповед № 3804/06.12.2019 г.)
Вярно с оригинала, подписан на хартия!
Данните са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.
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