
 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

„Застраховка на имуществото на Българското национално радио“ 

 

 
 1. Обект на застраховане: 

 

 23 броя сгради с балансова стойност 32 892 699,77 лв. и местонахождение, съгласно 

Приложение №1. 

Движимо имущество, съхранявано в сградата на БНР на адрес: гр. София, бул. 

„Драган Цанков“ № 4, съгласно Приложение № 2 на обща балансова стойност 10 111,86 лв. 

Движимо имущество, съхранявано в мобилно звукозаписно студио, съгласно 

Приложение № 2 на обща балансова стойност 678 028,66 лв. 

  

Застраховката следва да бъде с териториално покритие за Република България. 

 

Застраховката, съобразно гореописаната територия на действие, обезщетява при 

пълна загуба и/или частични повреди и трябва да покрива най-малко изброените рискове: 

 а) Пожар и последиците от гасенето му, мълния, гръм, светкавица, експлозия, 

имплозия, падане или блъскане от летателни апарати или части от тях; 

 б) Природни бедствия – буря, ураган, вихрушка, смерч, проливен дъжд, наводнение 

градушка и последиците от нея, замръзване, увреждане от падащи дървета, клони и др; 
 в) Действия от подпочвени води, увреждане от тежест и естествено натрупване от сняг 

или лед; Свличане или срутване на земни пластове; 

 г) Повреда в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и 

паропроводна инсталация и включените към тях уреди; 

 д) Вреди на имуществото при удар от самодвижещи се машини и/или при товарене и 

разтоварване с товаро-разтоварни машини по времена авария с тях; Удар от самолет или 

друг летателен апарат или предмети, падащи от тях; 

 е) Повреди, вследствие на удар от пътно превозно средство при пътно-транспортно 

произшествие или животно; 

 ж) Пожар от злоумишлени действия на трети лица; 

 з) Вандализъм и вандализъм при опит за кражба с взлом; 

 и) Земетресение; 

 й) Чупене на стъкла, витрини, неонови, рекламни и указателни табели, мантинели и 

огради; 

 к) Тероризъм; 

 л) Разходи за разчистване след застрахователни събития. 

 

 За застрахователна сума по застраховка на недвижими имоти, публична държавна 

собственост следва да се приема балансовата стойност, посочена отделно за всеки имот, 

съгласно Приложени № 1 към Техническата спецификация. 

 За застрахователна сума за движимото имущество, намиращо се в сградата на БНР и 

в мобилното записващо студио следва да се приеме балансовата стойност на имуществото, 

посочена в Приложение № 2 към Техническата спецификация. 

 За обща застрахователна сума, съответно действителна стойност на 

застрахователния договор следва да се приема посочената обща такава в Приложение № 1 

и Приложение № 2. 

 Оценката на щетите и изплащането на застрахователното обезщетение се извършва 

от застрахователя по отделни видове застраховки, като размерът на застрахователното 

обезщетение се определя на база възстановителна стойност на съответния актив, 



 

 

определима съгласно чл. 400, ал. 2 от Кодекса на застраховане, с всички включени разходи в т. 

ч. за извънреден труд и доставки и всички допълнителни разходи. 

 Лимит на отговорността на застрахователя по риск „Разходи за разчистване след 

застрахователни събития“ е по действителна стойност на извършените разходи, но не 

по-малко от 50 000 лева за едно събитие и не по-малко от 150 000 лева за срока на договора. 

 Застрахователят изплаща обезщетения без прилагане на овехтяване и самоучастие, 

като обезщетението е 100% от оценената щета. 

 За срока на действието на договора обектите, посочени в Приложение № 1 и 

Приложение № 2 към техническата спецификация, могат да бъдат намалявани поради 

погиване и/или отчисляване от баланса на Възложителя, както и увеличавани, в случаите, 

когато Възложителят придобие нови обекти, които бъдат зачислени в баланса му и подлежат 

на застраховане. В случай на новопридобити обекти, зачислени в баланса на Възложителя и 

подлежащи на застраховане, Изпълнителят издава застрахователни полици за тези обекти по 

заявки на Възложителя, с валидност за срока на действие и при условията на този договор, като 

за застрахователния период, дължимите по договора застрахователни премии на 

придобитите и зачислени в баланса обекти. В този случай застрахователната премия на 

новопридобитото имущество се определя като произведение на застрахователната сума на 

обекта и средното тарифно число за съответния вид застраховка, посочено в офертата на 

участника. 

 Застрахователното обезщетение се изплаща без да се доказва на застрахователя 

дали се изгражда или подменя увреденото имущество при застрахователно събитие. 

 



 

 

Приложение № 1 

 Данни за администрацията Местонахождение на имота Вид на собствеността Акт за собственост  

№ Наименование/ Вид на имота Област 
Община / 

район 

Населено 

място 
Адрес 

Държавна Публична 

№ Дата 

Застрахователна 

сума 

/балансова 

стойност/ 

Общинска Частна 

1. Шестетажна административна 

сграда със сутерен, застроена 

на площ от 1820 м2, с с разгната 

застроена площ от 7654 м2, 

построена през 1972 г., масивна 

конструкция 

София Район 

Лозенец 

Гр. София Бул. „Драган 

„Цанков“ № 

4 

Държавна Публична 01123 08.09.1998 г. 6954003,23 

2. Пететажна сграда със сутерен, 

застроена на площ от 1820 м2, с 

разгната застроена площ от 7654 

м2, построена през 1942 г. 

София Район 

Лозенец 

Гр. София Бул. „Драган 

„Цанков“ № 

4 

Държавна Публична 01123 08.09.1998 г. 10476755,09 

3. Сграда със застроена площ от 

17,50 кв.м, на един етаж, 

конструкция –масивна, година на 

построяване 2007 г. 

София Район 

Лозенец 

Гр. София Бул. „Драган 

„Цанков“ № 

4 

Държавна Публична 06684 16.07.2008 г. 64058,23 

4. Сграда, състояща се от три 

надеземни етажа и сутерен, с 

размери 4,70 м на 14,20 м, със 

застроена площ 67 кв.м. и обща 

разгърната площ 268  кб.м. 

София Район 

Лозенец 

Гр. София Бул. „Драган 

„Цанков“ № 

4 

Държавна Публична - - 157914,22 

5. Сграда със застроена площ 1701 

кв.м., на един етаж, конструкция – 

масивна/стоманобетонна 

София Район 

Младост 

Гр. София  Държавна Публична 08219 22.04.2013 г. 1017175,62 

6. Почивен дом на БНР в парк 

Витоша, представляващ 

триетажна сграда, със застроена 

площ от 144 кв.м., състояща се от 

9 бр. стои и столова 

София  Гр. София Парк 

Витоша 

Държавна Публична 02218 07.06.2000 г. 183879,96 

7. Курортна туристическа сграда, 

със застроена площ от 325 кв.м., 

на един етаж, построена през 

1970 г. 

Сграда със застроена площ от 62 

кв.м., на един етаж, построена 

през 1965 г.; 

Складова база със застроена 

площ от 62 кв.м., на един етаж, 

построена през 1970 г.; 

Постройка на допълващо 

застрояване със застроена площ 

от 19 кв.м. на един етаж, 

Софийска Самоков С. 

Говедарци 

М. „Меча 

поляна“ 

Държавна Публична 3854 01.12.2008 г. 222421,61 



 

 

построена през 1965 г. 

8. Обект с площ 1 044 кв.м., 

находящ се в подземната част на 

3 етажна масивна сграда – 

общежитие и столова 

Ловеч Ябланица Гр. 

Ябланица 

Ул. „Васил 

Левски“ 

Държавна Публична 2585 09.09.2011 г. 1131569,13 

9. Триетажна масивна сграда със 

застроена площ от 1210 кв.м, РЗП 

от 2420 кв.м., построена през 1977 

г. 

Сграда (складова база за 

петролни продукти) със 

застроена площ от 33 кв.м., на 

един етаж, масивна конструкция, 

построена през 1991 г. 

Сграда (пречиствателна станция) 

със застроена площ от 29 кв.м., 

на един етаж, масивна 

конструкция, построена през 1991 

г.; 

Сграда (пречиствателна станция) 

със застроена площ от 42 кв.м., 

на един етаж, масивна 

конструкция, построена през 1991 

г. 

Софийска Самоков Гр. Самоков К.к. Боровец Държавна Публична 4426 05.10.2011 г. 1481115,03 

10. Почивна станция на 4 етажа с 

кухня и столова към нея, общо 

застроена площ 850 кв.м., 

построена през 1968 г., заедно 

със застроено и незастроено 

дворно място от 3670 кв.м. 

Бургас Приморско С.Китен - Държавна Публична 1721 06.02.2011 г. 846818,64 

11. Самостоятелен обект в сграда от 

19,65 кв.м. , с предназначение: за 

делова и административнан 

дейност, представляваща стая № 

410 на 4 етажв Блок I, заедно с 

0,20% иделани части от общите 

части на сградата 

Велико 

Търново 

Велико 

Търново 

Велико 

Търново 

Пл. „Център“ 

№ 2 

Държавна Публична 4662 07.06.2016 г. 16848,25 

12. Самостоятелен обект с площ 18,5 

кв.м., заедно със 

съответнитеиделани и общи части 

на зградата, разположен на 

втория етаж на източното крило– 

стая №101 

Търговище Търговище Гр. 

Търговище 

Ул. „Ст. 

Караджа“ № 

2 

Държавна Публична 4289 29.12.2008 г. 16472,76 

13. Самостоятелен обект – 

помещение със застроена площ 

16,07 кв.м. в таванския етаж на 

административна сграда заедно 

Ямбол Ямбол Гр. Ямбол Ул. „Васил 

Карагьозов“ 

№ 4 

Държавна частна 2786 04.06.2009 г. 7812,93 



 

 

със съответние идеални части от 

общите части и от правото на 

строеж 

14. Радио-телевизионен център с 

4890 кв.м. застроена площ, 

конструкция стоманобетон, 

построенн през 1978 година, 

състояща се от: 

Блок А – 872,00 кв.м. застроена 

площ на 8 етажа; 

Блок Б – 1335 кв.м. застроена 

площ на 3 етажа; 

Блок В – 1335 кв.м. застроена 

площ на 3 етажа; 

Блок Г – с 1336 кв.м. застроена 

площ на 2 етажа;  

КПП с 12 кв.м. застроена площ на 

1 етаж, конструкция железобетон 

– съгласно разделителен 

протокол № 3 

Благоевград Благоевград Гр. 

Благоевград 

ул. "Иван 

Михайлов" 

№ 56 

Държавна Публична 420 05.08.2005 г. 2875616,03 

15. Имот, представляващ втори и 

трети етаж от триетажна сграда 

със застроена площ 156 кв.м. и 

част от първи етаж – 

самостоятелен обект със 

застроена площ от 87,50 кв.м., 

намиращ се в ляво от входа на 

сградата, заедно с 250 кв.м. 

застроено и незастроено дворно 

място 

Бургас Бургас Гр. Бургас Ул. „Филип 

Кутев“ № 2 

Държавна частна 2545 06.06.2002 г. 1037407,06 

16. Сграда със застроена площ 108 

кв.м., състояща се от първи етаж: 

шест стаи и коридор; маза: пет 

стаи, коридор и сервизни 

помещения. 

Сграда със сзастроена площ 9 

кв.м., конструкция: масивна, 

брой етажи: 1 /един/  година на 

строителство 1960 г. 

Варна Варна Гр. Варна бул. 

"Приморски" 

№ 22 

Държавна Частна 7878 29.06.2011 г. 3220962,06 

17. Самостоятелен обект със 

застроена площ 212,00 кв.м.-4 

етаж с предназначение: за 

делова и административна 

дейност; 

Две преходни помещения (стая 

№ 44) с обща полезна площ 47,53 

кв.м., попадащи в самостоятелен 

Видин Видин Гр. Видин Пл. „Бдинци“ 

№ 3 

Държавна Частна 3141 05.06.2014 г. 366422,40 



 

 

обект със застроена площ 63,93 

кв.м.- 3 етаж; с предназначение: 

За делова и административна 

дейност; 

Помещение (стая №45) с обща 

полезна площ 16,40 кв.м., със 

застроена площ 63,93 кв.м. – 3 

етаж; с предназначение: За 

делова и административна 

дейност; 

Самостоятелен обект (стая №40 и 

стая №41) със застроена площ 

25,00 кв.м. – 3 етаж; с 

предназначение: За делова и 

административна дейност; 

Самостоятелен обект (стая 

№3)със застроена площ 13 кв.м. – 

1 етаж; с предназначение:За 

делова и административна 

дейност. 

18. Имот, представляващ 5 броя 

офис помещения, съответно: 

№346, №347, №348, №349 и №351, 

с обща полезна площ 87,00 кв.м., 

находящи се на 3 етаж в 

административната сграда на 

бивш ОНС, представляващ 

триетажна масивна сграда със 

сутерен 

Кърджали Кърджали Гр. 

Кърджали 

Бул. 

„България“ 

№ 74 

Общинска Публична 2067 27.11.2007 г. 67537,92 

19. Масивна административна 

сграда с обща застроена площ 

около 600 кв.м. – триетажно тяло 

355 кв.м., двуетажно тяло – 250 

кв.м. и дворно място, цялото 

застроено и незастроено от 1850 

кв.м. 

Пловдив Пловдив Гр. Пловдив ул 

“Дондуков” 

№ 2 

Държавна Публична 5161 30.06.2003 г. 1105480,35 

20. Техническа сграда на радио 

Пловдив – масивна, двуетажна с 

изба и таван, построена 194 г., 

със застроена площ 573 кв.м.; МС 

– 60 кв.м. и МС – 20 кв.м. и двете 

функционално свързани с първи 

етаж на сградата /обща 

застроена площ 651 кв.м./, 

дворно място, застроено и 

незастроено – 700 кв.м. 

Пловдив Пловдив Гр. Пловдив ул 

“Дондуков” 

№ 2 

Държавна Публична 5038 23.04.2003 г. 



 

 

21. Сграда с идентификатор 

68850.503.502.1 и със застроена 

площ 435 кв. м., 4-етажна 

масивна стоманобетонна 

конструкция,  състояща се от 

административни, 

производствени (студия) и 

складови помещения. Сграда 

(музикално студио) с 

идентификатор 68850.503.502.2 и 

със застроена площ 152 кв. м., 

1-етажна масивна 

стоманобетонна конструкция, 

построена 1972 г. Сграда 

(котелно) с идентификатор 

68850.503.502.4 и със застроена 

площ 19 кв. м., 1-етажна масивна 

стоманобетонна конструкция, 

построена 1972 г. 

Стара 

Загора 

Стара 

Загора 

Гр. Стара 

Загора 

Ул. „Свети 

Княз Борис I” 

№ 75 

Държавна Публична 7185 20.08.2012 г. 647562,66 

22. Самостоятелен обект (1 етаж) в 

сграда (отдел „Реклама“) с 

идентификатор 68850.503.502.3.16 

и със застроена площ 79,86 кв. м.; 

сграда масивна 

стоманобетонна конструкция, 

построена 1958 г., състояща се от 

офисни помещения и склад. 

Стара 

Загора 

Стара 

Загора 

Гр. Стара 

Загора 

Ул. „Свети 

Княз Борис I” 

№ 73 

Държавна Публична 7186 20.08.2012 г. 

23. Земя с площ 3000 кв. м. Сграда 

със застроена площ 396 кв. м. - 

триетажна със сутерен масивна 

смесена конструкция, година на 

строителство - 1972 г.  Гаражи с 

техническа работилница и склад 

със застроена площ 208 кв. м. - 

едноетажна масивна смесена 

конструкция , година на 

строителство - 1976 г. виж 

експертиза 2003г. 

Шумен Шумен Гр. Шумен Ул. „Добри 

Войников“ № 

7 

Държавна Публична 847 10.12.2003 г. 994855,59 



 

 

Приложение № 2 

 

 
Движимо имуществото, съхранявано в сградата на БНР на адрес: гр. София, бул. 

„Драган Цанков“ № 4 включва:  

 

№ Наименование на движимото имущество Балансова стойност в лв. 

1. 
СОТ/обемен датчик, контр. панел, акумулатор 2 бр/ 

420,30 

 

2. 
ИНТЕРФЕЙСНА ПЛАТФОРМА ЗА ЗВУКОВА МРЕЖА 

9691,56 

 

 

 

Движимо имущество, съхранявано в мобилно звукозаписно студио включва: 

 

№ Наименование на движимото имущество Балансова стойност в лв. 

1. 
ТЕЛЕФОНЕН ХИБРИД AVT-TH2 7 790,49 

2. АУДИО КОДЕК AVT Magic 
4 264,54 

3. 
ПУЛТ ЗВУКОСМЕСИТЕЛЕН/АУДИО КОНЗОЛА/ SSL C10HD PLUS 379 854,64 

4. 
КОДЕК АУДИО COMREX ACCESS 2USB stereo 3 876,85 

5. 
СИСТЕМА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ТАЙМКОД И ТОЧНО ВРЕМЕ 47 377,21 

6. 
АУДИО МОНИТОР СУББУФЕР GENELEC 7350AMP 2 247,14 

7. 
АУДИО МОНИТОР GENELEC 8330AMP 1 606,89 

8. 
АУДИО МОНИТОР двойка GENELEC 8330AMP PACK 3 615,51 

9. 
ДИСПЛЕЙ 42"PANASONIC TH-42LF6W 2 611,20 

10. 
УСИЛВАТЕЛ РАЗПРЕД. ЗА ЦИФР. СИНХРОН. НА СИГНАЛИ 1 028,21 

11. 
АУДИО СИСТЕМА ЗА РЕДАКТИРАНЕ Merging/Piramix 38 653,01 

12. УСТРОЙСТВО ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯ 

FG-CORE-LITE+ 3 бр. МОНИТОРИ 
13 498,17 

13. 
ПРОЦЕСОР СТУДИО МАСТЕРИНГ FINALIZER 96k 4 006,17 

14. 
СИСТЕМА АУДИО ДИСТРИБУЦИОННА NEVION 51 826,14 

15. 
ПРОЦЕСОР музикален симулатор Quantec Yardstick 2498 17 000,51 



 

 

16. 
АУДИО ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД SSL RTW TM7 touch monitor 13 108,36 

17. ПРОЦЕСОР РЕВЕРБЕРАТОР Lexicon PCM96 Parallel Stereo and 

Surr: 
12 544,69 

18. 
РАЗГОВОРНА УРЕДБА Kroma TP4016R01 - 12 Ports Matrix 18 045,95 

19. 
КАМЕРА Dahua DH-SD5120S-HN 1 935,04 

20. 
КАМЕРА Dahua DH-SD5120S-HN 1 935,04 

21. МОДУЛ ЗА ЗАПИС Dahua HCVR5104H NVR-4116 
5 514,05 

22. КОМПАКТДИСКОВО УСТРОЙСТВО Denon DNC700C CD MP3 / 

USB Audio 
1 566,51 

23. ЗАХРАНВАНЕ И КЛИМАТИЗАЦИЯ/2 БР.ГЕНЕРАТОРИ, 3 БР.КЛИМ. 

ТЕЛА 
44 122,34 

 

 

 

Изготвил: Николай Кирилов – и.д. ръководител отдел „АДУС“ (п) Заличен на основание чл. 23 

от ЗЗЛД. 


