
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ 
 

 
Относно: Пазарна консултация по реда на чл.44 от ЗОП 
 
Уважаеми дами и господа, 
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД Ви уведомява, че провежда пазарна консултация по реда на 

чл.44 от ЗОП чрез събиране на оферти за „Застраховка „Пожар и природни бедствия” на 
имущество на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД“. 
 
Покритие на застраховката: 
Застраховката е необходимо да покрива следните основни и допълнителни рискове: 
- пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара; 
- бедствия - вкл. буря, градушка, проливен дъжд, сняг и наводнение, тежест при естествено 
натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и други външни обекти 
вследствие буря или градушка; 
- изтичане на вода и пара – щети вследствие спукване на водопроводни, канализационни и на 
отоплителни  тръби;  
- увреждане на имущества вследствие на удар от превозно средство;  
- земетресение;  
- други допълнителни рискове, които не оказват влияние върху цената на услугата, съгласно 
Общите условия на Участника за застраховки с подобен предмет (например: удар от мълния, 
удар от летателен апарат, части от него или товара му, дерайлиране на  ж.п. състави). 
 
Балансовата стойност на имуществото, подлежащо на застраховане, към 31.12.2018 г. 
(съгласно одитиран индивидуален годишен финансов отчет) е следната: 

            

Сметка Наименование 
Балансова стойност 
към 31.12.2018 г. в 

лева 
202 Съоръжения 211 587 468.17 
203 Сгради 131 054 018.02 
204 Машини и оборудване 991 911 018.06 
205 Транспортни средства без държавен контролен номер 647 926.33 
206 Стопански инвентар 910 436.15 
207 Компютърно оборудване 249 839.82 

613 
Разходи за придобиване на активи в процес на 
изграждане, вкл. незавършено производство 

35 359 071.57 

302 
Материални запаси 68 983 597.97 
-в това число въглища 11 177 299.32 

 Общо: 1 451 880 675.41 
 
 
За периода 2014 – 2018 г. са предявени застрахователни претенции и са изплатени 
застрахователни обезщетени, както следва. 

в лева 



Период 
Дата на 

застрахователно 
събитие 

Предявена 
застрахователна 

претенция  

Одобрено и изплатено 
обезщетение  

2014 23.08.14 24 000.00 18 382.35 

2015 
07.05.15 24 457.30 30 776.56 
22.11.15 1 822.64 1 731.51 

2016  - - 
2017  - - 

2018 
03.-04.02.2018 37 331.03 37 358.24 

25.10.18 19 309.55 3 567.55 
ОБЩО: 106 920.52 91 816.21 

 
Забележка:  
Във връзка с възникнал пожар на 24.06.2019г. в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД и от настоящият 
застраховател е заведена щета № 082019099000012. 
Блок № 8 на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е в основен ремонт от 01 април до 19 юли 2019 г., 
съгласно одобрен от „ЕСО“ ЕАД ремонтен график на дружеството за 2019 година.  
По време на основния ремонт на Блок №8 се извършват и дейности по СОИ 8 
(Сяроочистваща инсталация). 
На 24.06.2019г. около 10.00ч. вероятно в следствие на огневи дейности в Абсорбер 8 възниква 
пожар, който обхваща тръбите на дюзовите нива и гуменото покритие в Абсорбера. След 
това пожарът преминава в комина, който е изграден от GRP материал, поради което 
същият се запалва и част от него изгаря. По време на пожара са засегнати смукателни и 
напорни тръбопроводи на рециркулационни помпи, спомагателни съоръжения, прилежащи 
кабели и кабелни трасета. Деформиран е корпусът на Абсорбера. 
Стойността на засегнатите от застрахователното събитие активи се оценява на около 20 
млн. лева. 
Към момента не е известна стойността на обезщетението. 
 
Срок на действие на договора: 36 месеца (договорът влиза в сила не по-рано от 00.00 ч. на 
14.08.2019г.). В рамките на действие на договора за изпълнение на поръчката Застрахователят 
издава едногодишни застрахователни полици на база актуализирана балансова стойност на 
активите, подлежащи на застраховане. Актуализираната балансова стойност на активите се 
определя след одобрение на годишния финансов отчет от едноличния собственик на капитала 
на Застрахования и е в сила за застрахователната полица с период на действие от датата на 
влизане в сила на съответната полица през годината, следваща годината на финансовия отчет. 
В случай, че до датата на влизане в сила на съответната полица през годината, следваща 
годината на финансовия отчет, същият все още не е одобрен от едноличния собственик на 
капитала на Застрахования, то застрахователната полица се сключва на база стойността на 
активите от последния приет годишен финансов отчет на застрахования и се променя след 
одобрението на финансовия отчет, като промяната влиза в сила от датата на влизане в сила на 
съответната полица през годината, следваща годината на финансовия отчет. 

Място на имуществото: „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево, общ . Раднево, обл. Стара 
Pагора 
 
Офертата следва да съдържа стойност на тарифно число. 
Тарифното число се използва за определяне на цената на застрахователната премия. 
Застрахователната премия се изчислява като застрахователната сума се умножи по тарифното 
число.  
Тарифното число се представя до третия знак след десетичната запетая. Посоченото тарифно 
число следва да е постоянно и необвързано с каквито и да е други условия, кредитни и 



платежни средства, форми на плащане и гаранции и да е в сила за целия срок на действие на 
договора. 

 
 
Офертата трябва да бъде представена в срок до 13:00 часа на 26.07.2019 г. на e-mail: 

ssotirov@tpp2.com или факс:042/66 25 07 
 
За допълнителна информация: Сотир Сотиров тел.: 042/66 20 20, e-mail: 

ssotirov@tpp2.com 


