ДО ГО ВО Р
за в ъ зл а ган е на общ ествена п о р ъ ч к а за услуги

Днес.

2019 г„ в гр. Велико Търново, между:

1. О Б Щ И Н А В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О , с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка
България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. Даниел Панов - Кмет на
Общината, наричан по-долу „В Ъ З Л О Ж И Т Е Л ” и Даниела Данчева - главен
счетоводител, лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, от една страна.
и
2. ЗА С Т Р А Х О В А Т Е Л Н О А К Ц И О Н Е Р Н О Д Р У Ж Е С Т В О „А Р М Е Е Ц ” АД,
наричано по-долу „ И З П Ъ Л Н И Т Е Л ” , със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София
1000, район Средец, ул, „Стефан Караджа” № 2, тел: 02/8119122; 8119123, факс:
02/8119103; 9119120, e-mail: estovanova@ arm eec.bg. ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ: 121076907,
представлявано от Изпълнителния директор М иролюб Иванов заедно с всеки един от
изпълнителните директори, както следва: Константин Велев, Диана М анева и Вася
Кокинова-М оллова,
определен за изпълнител след проведена открита процедура за възлагане на обществена
поръчка № 00073-2018-0039, наричано за краткост И З П Ъ Л Н И Т Е Л , от друга страна,
(ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „С тр ан и те“ , а всеки от тях
поотделно „ С т р а н а “);
и на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за общ ествените поръчки („З О П ” ), и Решение на
Възложителя № РД 24 - 10/18.01.2019 г. за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена
поръчка с предмет: „ И зв ъ р ш в а н е на застр ах о в ате л н и усл у ги за нуж дите на О бщ ина
В елико Т ъ р н о в о ” по обособени позиции: Обособена позиция Хе! - Услуга по
застраховане на сгради и материални активи за нуждите на Община Велико Търново, по
заявка” ,
се сключи този договор (,Д о го в о р а /Д о го в о р ъ т “ ) за следното:
I. П Р Е Д М Е Т НА Д О Г О В О Р А
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ възлага, а ИЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу
възнаграждение и при условията на този Договор застрахователни услуги за нуждите на
Община Велико Търново, като застраховането се извършва след направена заявка от
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ или негови представители,
наричани за краткост „У сл у ги те“ .
(2) Към датата на откриване на процедурата за възлагане на общ ествената поръчка,
обект на застрахователните услуги е имущество, в това число сгради и материални активи
на О бщина Велико Търново и нейните структури, подробно описани в списъци към
Техническите спецификации на поръчката - П риложение №1, неразделна част от
настоящия договор.
(3) Застрахователните договори се склю чват поетапно след заявка. Поетапното
възлагане ще се обуславя от необходимостта от застраховане и от изтичане на вече
сключени застраховки. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ или негови представители заявяват видовете
застраховки, включени в поръчката.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ'] се задължава да извърши възложената услуга с обем и
характеристики, съгласно представената от него оферта.
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(5) Застраховането се извършва в срок, предложен от избраният за изпълнител в
офертата: 2 (два) работни дни след направена заявка и след получаване на базата данни,
изискана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в качеството му на застраховател,
(6) След заявяването представители на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ предават на представители
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в качеството му на застраховател всички документи, необходими с
оглед осъщ ествяването на услугата по застраховането и определяне на съдържанието на
конкретната застрахователна полица.
Ч л . 2. ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯТ разполага с опция, в зависимост от възникването на
необходимост, в срока на действие на Договора да допълни обектите на
застрахователните услуги по предходната алинея, при условията и по реда, разписани в
Техническата спецификация - П риложение №1.
Ч л . 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с
Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващ и съответно Приложения № № 1, 2 и 3 към
този Договор („П риложенията“) и представляващи неразделна част от него.
Ч л . [4}. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди
започване на неговото изпълнение, ИЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за
името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата
н а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. И ЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за всякакви промени
в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни
от настъпване на съответното обстоятелство, (ако е прилож имо)
И. СРОК НА ДО ГО ВОРА. С РО К И М ЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Ч л. 5. Договорът влиза в сила на дат ат а на последния поставен подпис и е със срок на
действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не
повече от 2 (две) години, считано от датата на сключването му.
Ч л. 6. (1) Срокът на Договора е 2 (две) години, считано от датата на склю чването му или
до достигане на максимално допустимата Стойност на Договора по чл. 8, в зависимост от
това кое от двете събития настъпи по-рано.
(2) Изтичането на срока на договора за възлагане на общ ествената поръчка, сключен по
реда на ЗОП, не влияе върху срока на склю чените на база на него застрахователни полици.
Ч л. 7. М ястото на изпълнение на Договора е общ ина Велико Търново.
III. ЦЕНА, РЕД И С РО К О ВЕ ЗА ПЛАЩ АНЕ
Чл. 8. (!) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
застрахователна премия на база Тарифно число за застраховане на сгради в размер на
0 ,08% от застрахователната сума и Тарифно число за застраховане на материални
активи в размер на 0,23% от застрахователната сума, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
ценовото му предложение, като максималната стойност на договора не може да
надвиш ава общ ата застрахователна премия в размер на 157 233,27 (сто петдесет и седем
хиляди двеста тридесет и три лв. и 27 ет.) лева без 2 % данък върху
застрахователната премия, съответно сума в размер на 160 377,94 (сто и ш естдесет
хиляди триста седемдесет и седем лв. и 94 ст.) лева, представляващ а обща
застрахователна премия по договора с 2% данък върху застрахователната премия
(наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Д оговора“).
(2) В Ц ената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
Услугите, като ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други
разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Тарифните числа за застраховане на сгради и материални активи от застрахователните
стойности, свързани с изпълнението на Услугите, посочени в Ценовото предложение на
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И ЗП ЪЛН И ТЕЛЯ, са фиксирани/крайни за времето на изпълнение на Договора и не
подлеж ат на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в
съответствие с разпоредбите на ЗОП.
(4) Стойността на застрахователната премия, дълж има в случай на реализиране на опции
за допълване на обекти, предвидени в чл. 2 от настоящ ия договор се посочва в
допълнителното споразумение за допълнително възлагане и се определя съобразно
застрахователната сума на съответното имущ ество и предложените в ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ тарифни числа, съгласно ап. 1.
(3) М аксимално допустимия размер на всички опции, възложени по чл, 2 от настоящия
договор е до 20% (двадесет на сто) от общ ата стойност на застрахователната премия на
застрахованото имущ ество в размер до 32 075,59 (тридесет и две хи л яд и и седем десет и
пет л в . и 59 ст.) л ев а е 2 % д а н ъ к в ъ р х у зас т р а х о в а т е л н а т а премии.
Ч л . 9. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ заплащ а на ИЗП ЪЛН И ТЕЛЯ застрахователната премия по всяка
една полица, чрез съответната структура, по чийто баланс е заведено съответното
имущ ество на 4 (ч ети р и ) р ав н и вноски.
Ч л. 10. (1) Всяко плащане по този Д оговор се извърш ва въз основа на следните
документи:
Е приемо-лредаватеден протокол за приемане на застрахователната/ите полица/и,
подписан от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ и И ЗП ЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на
разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора; и
2, първичен счетоводен документ за дължимата сума/част от Цената за съответния период,
издаден от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представен на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ се задължава да извърш ва всяко дължимо плащане в срок до 30
(тридесет) дни след получаването н а първичния счетоводен документ на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по ал. 1.
Ч л. 11, (1) Всички плащания по този Д оговор се извърш ват в чрез банков превод по
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: Ц ентрална кооперативна банка, клон София
__________
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от
В1С:
1ВАМ;
Закона за зафита на личните данни!
(2) И зпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващ и
промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащ анията са надлежно
извършени.
Ч л . 12.:
[Ч л. .... (1) Когато за частта от У слугите, която се изпълнява от подизпълнител,
изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги,
подизпълнителят представя на ИЗП ЪЛН И ТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната
част от Услугите [за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача]], заедно с
искане за плащане па гази част пряко на подизпълнителя.
(2) И ЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ отчета и искането
за плащ ане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно
със становищ е, от което да е видно дали оспорва плащ анията или част от тях като
недължими.
(3) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно
спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от
Договора, и заплащ а възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до [[.,,]
(словом)] дни от подписването на приемо-предавателен протокол, ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯТ има
право д а откаже да извърши плащ ането, когато искането за плащане е оспорено от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.]] (ако е
прилож имо)
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IV. ГАРАН ЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Г а р а н ц и я за и зп ъл н ен и е
Ч л . 13. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 2% (две на сто) от Стойността на
Договора с включен данък върху застрахователната премия, а именно 3 207,56 (три
хи л я д и двест а и седем л в . и 56 ст.) л е в а („ Г а р а н ц и я т а за и зп ъ л н ен и е“), която служи за
обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
Ч л . 14. В случай на изменение па Договора, извършено в съответствие с този Договор и
приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената,
ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯ! сс задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на
Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 5
{пет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.
Ч л. 15. Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с
изменени те условия на Договора могат да вклю чват, по избор на ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, при
спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова
банкова гаранция, при спазване на и зи ск ван и я т на чл. 17 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 18 от Договора.
Чл. 16. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по
банковата сметка на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената
поръчка.
Ч л. 17. (1) Когато като гаранция за изпълнение сс представя банкова гаранция,
ИЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯ, к о я т трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова да съдърж а задължение на банката - гарант
да извърш и плащане в срок от 3 (три) работни дни при първо писмено искане от
Възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плю с 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, [при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Ч л. 18. (1) Когато като Гаранция за изпълнение сс представя застраховка,
И ЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ
предава
на
В ЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ
оригинален
екземпляр
на
застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯ, която трябва да отговаря
на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Д оговор чрез покритие на отговорността на
И ЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2, да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Д оговора плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора.
(2) Разходите по склю чването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащ ане на
застрахователно обезщ етение в полза на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, при наличието на основание
за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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Ч л . 19. (1) В Ъ ЗЛО Ж И ТЕЛЯ Т освобож дава Гаранцията за изпълнение в срок до 30
{тридесет) дни след приклю чване на изпълнението на Д оговора и окончателно приемане
на У слугите в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на
ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по банковата сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 11 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка - чрез връщане на оригинала на застрахователната
полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или
упълномощено от него лице.
(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, ако в
процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред
съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ той може да пристъпи към
усвояване на гаранциите.
Ч л . 20. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от
Гаранцията за изпълнение, когато И ЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите
задължения по Договора, както и в случаите на лош о, частично и забавено изпълнение на
което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за
изпълнение, която съответства на уговорената в Д оговора неустойка за съответния случай
на неизпълнение.
Чл. 21. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ им а право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен
размер, в следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 3 (три)
дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯТ развали Договора на това
основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това
основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност.
Ч л. 22. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на
Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ
да търси обезщ етение в по-голям размер.
Ч л. 23. Когато ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и
Договорът продължава да е в сила. И ЗП ЪЛН И ТЕЛ ЯТ се задължава в срок до 5 (пет) дни
да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ сума по
сметката на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната
банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки
момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в
съответствие с чл. 13 от Договора.
Общи условни относно Гаранцията за изпълнение
Ч л. 24. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.
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V. П РА В А И З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я Н А С Т Р А Н И Т Е
Ч л . 25. И зброяването на конкретни права и задълж ения на Страните в този раздел от
Д оговора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от
приложимото право, предвиж дащ и права и/или задължения на която и да е от Страните.
О бщ и п р а в а и зад ъ л ж ен и я на И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я
Ч л . 26. И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т им а п р аво :
1. да получи възнаграж дение в размера, сроковете и при условията по чл. 8 - 12 от
договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
задълж енията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и
данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;
Ч л. 27. И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т се за д ъ л ж а в а :
1. да предоставя У слугите и да изпълнява задълж енията си по този Договор в
уговорените срокове и качествено, в съответствие с Д оговора и Приложенията;
2. да информира своевременно В ЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ за всички пречки, възникващ и в хода на
изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска
от ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ;
4. да пази поверителна К онфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в
чл. [45] от Договора;
5. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор (ако е
прилож имо);
6. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на Услугите,
без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯ {ако е прилож имо);
7. [Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия
Договор, В срок до 3 {три) дни от склю чването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител
изпълнителят изпращ а копие на договора или на допълнителното споразумение на
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП
{ако е прилож имо)]
О бщ и п р а в а и зад ъ л ж е н и я на В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я
Ч л. 28. В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т им а п р а в о :
1. да изисква и да получава У слугите в уговорените срокове, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от И ЗП ЪЛН И ТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска
и да получава информация от И ЗП ЪЛН И ТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да
извърш ва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Д оговора, но без с
това да пречи на изпълнението;
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него отчети или съответна част от тях;
4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на отчетите, в
съответствие с уговореното в чл. [33] от Договора;
5. да не приеме някои от отчетите, в съответствие с уговореното в чл. [31] от Договора;
Ч л. 29. В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т се зад ъ л ж а в а:
1. да приеме изпълнението на Услугите, когато отговаря на договореното, по реда и при
условията на този Договор;
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2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Ц ената в размера, по реда и при условията, предвидени
в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за
извърш ването на У слугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания
или ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в
чл. [45] от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗП ЪЛН И ТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор,
вклю чително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора,
когато И ЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ поиска това;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно
клаузите на чл. [19/24] от Договора;
Специални права и задължения на Страните
И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я Т се задължава:
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в качеството си на застраховате.! се задължава да изготви
застрахователна полица, като последната ще обвързва и задължава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
(застраховател) да поеме определен риск срещу плащане на премия и при настъпване на
застрахователното събитие да заплати застрахователно обезщ етение или парична сума в
съответствие с вида застраховка.
2. След извършване на услуга по застраховане, застрахователят предава оригинал на
застрахователната полица на представител на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ,
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ води отчетност за склю чените застраховки и представя при
поискване отчетна информация на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ по видове сключени застраховки и
обекти на застраховане, платени суми, суми подлежащи на плащ ане и период за плащане
при поискване, началото и края на периода на застрахователното покритие. Същата
информация ще служи за предвиждане на съответните средства по бюджета.
4. Преди изтичане на срока на договора за възлагане на общ ествената поръчка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя окончателна справка, със съдържание указано от
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ или негов представител, включващо общия сбор на всички платени към
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (застраховател) премии и други дълж имо дадени суми, съгласно
застрахователните полици и общ ите условия, както и справка за дължимите суми по
застрахователните полици и периодите им на плащания след изтичане на срока за
възлагане на общ ествена поръчка.
5. По време на действие на застрахователните договори определеният за ИЗПЪЛНИТЕЛ
застраховател е длъжен да предоставя на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ информация по чл. 326 от КЗ, в
това число ежегодна информация за състоянието на бонусите.
6. При изпълнението на поръчката по застраховане, определеният за ИЗПЪЛНИТЕЛ,
изпълнява задълженията си при съобразяване с КЗ (Кодекс на застраховането):
действащото в Република България законодателство към момента на извършване на
застрахователната услуга. При промяна на императивна законодателната уредба,
регламентиращ а застраховането, страните съобразяват поведението си с новите моменти в
правната уредба.
7. За застрахователните полици и общ ите условия към тях се прилагат общите правила на
Търговският закон и Закона за задълженията и договорите, доколкото в КЗ не е
предвидено друго.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва услуги ио застраховане, при условията,
съгласно офертата и съгласно предложените Общи условия.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услуга по застраховане, след заявка на
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ или на негови представители, като вида застраховка е съгласно
позицията - обект на настоящия договор.
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10. При настъпване на застрахователното събитие И ЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ е длъжен да плати
застрахователно обезщ етение/сума в срок - 1 (един) работен ден от датата на
уведомяване на изпълнителя за настъпване на застрахователното събитие, съгласно
условията в офертата, застрахователните полици и общите условия,
11. У словията за изплащане на застрахователното обезщ етение или застрахователната
сума са определените в застрахователната полица, общ ите условия и офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора,
12. О тговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изплащане на застрахователното обезщетение
или на застрахователната сум а е в зависимост от покритите рискове, предвидени в
конкретната полицата.
13. При ненлащане на обезщ етение/застрахователна сума и изтичане на срока за плащане
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпада в забава и дължи лихва върху дължи мага сума.
14. И ЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ с длъжен да приеме и рег истрира всяко уведомление за настъпило
застрахователно събитие, както и всички документи, удостоверяващ и основанието на
претенцията и размера па вредата.
15. ИЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ се задълж ава да предоставя информация по повод изпълнението па
този договор и във връзка с застрахователните услуги при поискване от
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ.
'
16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъж ен да води отчетност и представя информация, съгласно
указанията на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.
17. ИЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и сключените
застрахователни полици.
И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛЯ Т има право:
1. И ЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ има право да получи всички необходими документи и друга
информация от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ или негови представители, както и да изисква
определено съдействие от представителите на ВЪЗЛОЖ И ! ВЛЯ, съгласно утвърдените му
практики, с които ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ е бил запознат с офертата, в това число представяне
и подписване на документи, свързани със застрахователни те полици.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в качеството си иа застраховател има и други права и задължения,
предвидени в Застрахователната полица и в „О бщ ите условия” , неразделна част от този
договор.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи дотоворените премии за изпълнението на
поръчката изцяло или па части, съгласно договореността между него и ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ
по отделните застрахователни полици.
4. И ЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ има право да получи информация относно обстоятелствата и
причините за настъпване иа застрахователното събитие.
ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я Т се задължава:
1. ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯТ сс задължава да предостави на И ЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите
данни и документи за изпълнение на поръчката.
2. Ири сключване иа договора ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯТ е длъжен да обяви същ ествени
обстоятелства, които са му известни и са от значение за риска. За същ ествени сс смятат
обстоятелствата, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е поставил писмено въпрос.
3. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ заплащ а застрахователните услуги, съгласно общите условия и
застрахователните полици и при условията, предложени с офертата. Възложителят дължи
плащане само ири осъществено условие на склю чена застрахователна полица.
4. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ не дължи заплащ ане на застрахователни услуги, за които няма
подписани застрахователни полици.
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5, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ или негов представител ири настъпване на застрахователно събитие
е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок, посочен в „О бщ ите условия” или в
Застрах о ват е.т на та Ijо j ш ILa.
6. При настъпване на застрахователно събитие ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ или негов представител
е длъжен да съдейства на ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯ и да представи поисканит е от застрахова теля
документи, пряко свързани с установяването на събитието и на размера на вредите.
7, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право по всяко време да изисква и да получава отчетна
информация относно хода на изпълнение на настоящ ият договор.
8. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ е длъжен чрез свой представител да участва при подписване на
справка за изпълнението на възложеното с този договор или на други документи или
информация, поискана от него за отчитане на изпълнението.
9, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна
информация за реализацията на застрахователните услуги от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи
за спазването па предложените с офертата от него условия.
10. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни писмени
указания иа изпълнителя относно справките за отчитане на дейността, тяхната форма,
съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички указания на
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене на
отчетност на изпълнението.
11. За изпълнение на договорената услуга ВЪЗЛОЖ И ТЕЛЯТ сс задължава да заплати иа
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ парични средства в размер, срок и при условия и но начин посочен в
офертата, застрахователните полици и общите условия.
12, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ с длъжен да поддържа достагьчно парични средства за изплащане
на задълженията си към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, произт ичащи от този договор.
VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМ АНЕ НА И ЗП ЪЛНЕНИ ЕТО
4.1. 30. Предаването на изпълнението на Услугите (застрахователната полица на хартиен
носител заедно с приложенията към нея) се документира с протокол за приемане и
предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
два оригинални екземпляра - по един за всяка от Страните („П р и ем о -п р ед авател ен
п рот ико л ”).
Ч л. 31. (1) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да поиска преработване и/или допълване на полицата в определен от него срок, като в
такъв случай преработването и/или допълването сс извърш ва в указан от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ
срок и е изияло за сметка на ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯ;
3. да откаже да приеме изпълнението при същ ествени отклонения от договореното в
следствие от които резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.
VII. САН КЦ И И ПРИ Н ЕИ ЗПЪ ЛНЕНИЕ
Ч л. 32. При просрочване изпълнението на задължения та по този Договор, неизправната
Страна дължи иа изправната неустойка в размер на 1% (едно на сто) от Стойността на
дълж имата сума за съответния период за всеки ден забава, но не повече от 5% (пег на ето)
от Стойността на дължимата сума за съответният период,
Чл. 33. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение или при
отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, посочени r Техническата спецификация,
ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛЯ! има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и
качествено, без да дължи допълнително възнаграждение за това, В случай, че и
повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯТ има право да
задържи гаранцията за изпълнение и да прекрат и договора.
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Ч л. 34. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните,
виновната Страна дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто)] от Стойността на
Договора.
Ч л . 35. ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор
неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено
И ЗП ЪЛН И ТЕЛЯ за това.
Ч л . 36. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на
изправната Страна да гьрси реално изпълнение и/или обезщ етение за понесени вреди и
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.
V III. П Р Е К Р А Т Я В А Н Е НА Д О Г О В О Р А
Ч л. 37. (1) Този Договор се прекратява;
1. с изтичане на Срока на Д оговора или е достигане на максимално допустимата Стойност
на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три)
дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство, по
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал, 1, т, 3 от ЗИФ ОДРЮ ПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация - по искане на всяка от Страните/ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.
Ч л. 38. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на
същ ествено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за
изпълнение. Разваляне на Д оговора не се допуска, когато неизпълнената част от
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на
същ ествено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 3 (три)
дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. И ЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 1 (един) ден;
3. И ЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ е допуснал същ ествено отклонение от У словията за изпълнение на
поръчката/Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до
И ЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на
И ЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни
непременно в уговореното време.
Ч л. 39. В случай, че Договорът е сключен под условие с клауза за отложено изпълнение,
всяка от Страните може да прекрати Д оговора след изтичане на тримесечен срок от
сключването му, чрез писмено уведомление до другата Страна, без да дължи предизвестие
или обезщетение, (ако е прилож имо)
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Ч л, 40. ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯТ прекратява Д оговора в случаите по чл. 118, алЛ от ЗОП, без да
дължи обезщ етение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора
вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от 3011. В последния
случай, размерът на обезщ етението се определя в протокол или споразумение, подписано
от Страните, а при непостигане на съгласие - по реда на клаузата за разреш аване на
спорове по този Договор.
Ч л . 41. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на
юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената
към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изклю чение на такива дейности, какви то
може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на
Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост па
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на
Договора.
Ч л. 42. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ е длъжен да
заплачи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги,

IX. ОБЩ И РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване
Ч л. 43. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните
в него понятия имат значението, дадено им в 3011, съответно в легалните дефиниции в
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия - според
значението, което им се придава и основните разпоредби на 3011.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи сс в Договора
и Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на П риложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.
Спазване на приложими норми
Ч л . 44. При изпълнението на Договора, ИЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е
длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби,
стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички
приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
международното екологично, социално и трудово право, съглаено П риложение № 10 към
чл. 115 от ЗОП.
Кон фи денниал ност
Чл. 45. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да
не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала известна при или
по
повод
изпълнението
на
Договора
(„Конфиденциална
информация“).
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани е
търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и
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ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с
изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща
наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед
бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2 )С изключение на случаите, посочени в ал.З на този член. Конфиденциална информация
може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна,
като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за наруш ение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална
информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор
от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от
Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен
орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията,
уведомява незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛН И ТЕЛЯ/съответната Страна, като
И ЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ/съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от
страна на такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила
и след прекратяване на Дог овора на каквото и да е основание.
Публични изявления
Ч л. 46. ИЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщ ения, да
разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с
извърш ване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни
и материали на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без
предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде
безпричинно отказано или забавено.
Авторски права
Ч л. 47. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал, 1 от Закона за авторското
право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и
всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с
изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ в същ ия обем, в
който биха принадлежали на автора. ИЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети
лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от
изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.
(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ и/или И ЗП ЪЛН И ТЕЛЯ! установят, че с изготвянето, въвеждането и
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
направи възможно за ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ използването им:
1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защ итени авторски права с друг елемент със
същ ата функция, който не наруш ава авторските права на трети лица: или
3. като получи за своя сметка разреш ение за ползване на продукта от третото лице, чиито
права са нарушени.
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(3) ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски
права от страна на трети лица в срок до 3 (три) дии от узнаването им. В случай, че трети
лица предявят основателни претенции, И ЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ носи пълната отговорност и
понася всички щети, произтичащ и от това. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
в евентуален спор за наруш ено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.
(4) ИЗП ЪЛН И ТЕЛЯТ заплащ а на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ обезщ етение за претърпените вреди и
пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение иа авторски права иа
трети лица.
П рехвърляне на права и задължения
Ч л . 48. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията,
произтичащ и от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по
Договора |и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани
съгласно приложимото право.
Изменения
Ч л . 49. (I) Договорът може да бъде изменян само при условията на чл. 116 от ЗОП.
(2) В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 4:
1. При ИЗПЪЛНИТЕЛ - физическо лице или обединение от такива, замяната му с нов е
допустимо при някое от следните условия:
а) А ко първоначалния И ЗПЪЛНИТЕЛ не е в състояние да продължи изпълнението иа
договора, без оглед на причините довели до това, и ако същите кс представляват
основание за прекратяването му.
б) налице е универсално или частично правоприсмство в резултат от преобразуване на
първоначалния изпълнител, чрез вливане или сливане, или чрез промяна на правната му
форма, вклю чително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по
несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:
аа) за новия изпълнител ие са налице основанията за отстраняване от процедурата и той
отговаря па първоначално установените критерии за подбор;
бб) промяната па изпълнителя не води до други същ ествени изменения на договора за
общ ествена поръчка и не цели заобикаляне на закона;
2. Ири ИЗПЪЛНИТЕЛ - ю ридическо лице или обединение от такива, замяната му с нов е
допустимо, когато е налице някое от следните условия:
а) когато експерта, който изпълнява дейността не е в състояние да продължи
изпълнението на договора, без оглед на причините довели до това, ако същите ие
представлява']' основание за прекратяването на договора, и И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я !' ие разполага
с друг експерт, който да отговаря на първоначално установените критерии за подбор, с
когото да го замени.
б) налице е универсално или частично правоприсмство в резултат от преобразуване на
първоначалния изпълнител, чрез вливане или сливане,отделяне или разделяне, или чрез
промяна на правната му форма, вклю чително в случаите, когато той е в ликвидация или в
открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните
условия:
аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и тон
отговаря на първоначално установените критерии за подбор;
бб) промяната на изпълнителя не води до други същ ествени изменения на договора за
общ ествена поръчка и не цели заобикаляне па закона;
(4) При изменение на основанията предвидени в чл. 32, ал. 2 от договора за новия
изпълнител по т. 1 трябва да бъде налице съответствие с всички условия на поръчката,
относими и за първоначалния изпълнител, а за новият изпълнител но т. 2 по отнош ение на
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новия експерт трябва да бъде налице съответствие с всички условия на поръчката,
относими и за първоначалния експерт.
Ч л . 50 Този Д оговор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени
в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и
ограниченията на ЗОП. Преди подписване на допълнителното споразумение новия
изпълнител представя документи, удостоверяващ и съответствие с изискванията на
ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯ. Замяната не може да води до по-неблагоприятни финансови условия за
ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ или до изпълнение с по-ниско качество.
Н епреодолима сила
Ч л . 51. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ им а значението на това понятие по
смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима
сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е
от тях, и възпрепятстващ и изпълнението или водещ и до невъзможност за изпълнение на
поетите с Д оговора задължения.
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъж на да предприеме всички разумни
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми
писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към
уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени
доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка
между това обстоятелство и невъзмож ността за изпълнение, и очакваното времетраене на
неизпълнението.
(4) Д окато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещ ната Страна, да продължи да
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата
сила.
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима
сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност
за изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
Нищ ожност на отделни клаузи
Ч л . 52. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или
неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима
клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава,
Уведомления
Ч л. 53. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извърш ват
в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по
факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1. За ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: Община Велико Търново, пл. „М айка България” №2
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Лице за контакт: Представител на съответната структура, съгласно приложен списък на
сгради към Техническата спецификация.
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №42
Тел.: 062/600238; 0888 208979
Факс: 062/600238
e-mail: m trifonov@ annccc.bg
Лице за контакт: М ирослав Трифонов
(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването - при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратпата разписка - при изпращ ане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерскат а разписка - при изпращане по куриер;
3. датата на приемането - при изпращане по факс;
4. датата на получаване - при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена иа
посочените по-горе адреси (в т.ч, електронни), чрез посочените по*горс средства за
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси,
телефони и други данни за контакт, съответната Страна с длъж на да уведоми другата в
писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване па промяната. При неизпълнение на зова
задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица
за контакт.
(5)
При
преобразуване
без
прекратяване,
промяна
на
наименованието,
правпоорганизациоината форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност,
срока на съществуване, органите на управление и представителство па ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
съш ият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от
вписването в съответния регистър.
Език
Ч л. 54. (1) Този Договор се склю чва иа български език.
(2) П риложимият език с задължителен за използване при съставяне на всякакви
документи, свързани с изпълнението иа Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и
др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат
необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови представители или служители], са за сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложимо право
Ч л. 55. I ози Договор, в т.ч. Приложен ията към него, както и всички произтичащи или
свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.
Разреш аване на спорове
Ч л. 56. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящ и се до него, включително
споровете, породени или отнасящ и се до неговото тълкуване, недействителност,
изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или
приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, ше се уреждат между Страните
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чрез преговори, а при непостигане на съгласие - спорът ще се отнася за решаване от
компетентния български съд в град Велико Търново.
Екземпляри
Ч л. 57. Този Договор се състои от 16 {шестнадесет) страници и е изготвен и подписан в 2
(два) еднообразни в съдържанието му екземпляра - по един за всяка от Страните.
П рилож ения:
Ч л . 58. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
П риложение № 1 - Техническа спецификация;
П риложение № 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
П риложение № 3 - Цанрво предлржение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4 - Гарарция ^гизпълнение.

ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛ:

И ЗП Ъ ДН И ТЕЛ:

ИНЖ . ДАНИЕЛ г а д
Кмет на О б щ и т /’В ^ у п ^
Даниела Д а н ч е в
Главен счетовод

М
* ^

л Община Велико Търново

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните
данни!
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Приложение M l
Техническа спецификация

О бект на общ ествената поръчка:
Извърш ване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново по
обособени позиции”
О бособена позиция №1 - Услуга по застраховане на сгради и материални активи за
нуждите на Община Велико Търново, по заявка;
О бособена позиция № 2 - Услуга по застраховане на имущ ество по договор за
отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначални залесяване на
незсмсделски зем и” по „Програма за развит ие на селските райони за периода 2007 2013 г.” (ПРСР);
Обособена позиция № 3 - Услуга по застраховане на телеметрична система за
отчитане иа нивото иа река Ян тра и река Белица;
Обособена позиции № 4 - Услуга по застраховане на 12 лица доброволци от
Д оброволно формирование „Велико Търново със застраховка „Трудова злополука";
О бособена позиция № 5 - Услуга по застраховане със застраховка „Обща гражданска
отговорност” ОП „Зелени систем и”, гр. Велико Т ърново”
Участниците могат да подадат офер та само за обособена позиция №1.
Услугите по обособени позиции № № 2, 3, 4 и 5 са възложени/ще се възложат по
реда на съответната им индивидуални стойност на основание чл. 21, ал. 6 от 3011.
Стойностите на позиции № № 2, 3, 4 и 5 в размер на 3 191,68 лева не надхвърлят 156
464 лв, и общата им стойност, възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от
общата стойност на поръчката. Във връзка с гореизложеното, позиции JVs№3, 4 и 5
Възложителят е възложил, а обособена позиция № 2 ще се възложи на основание чл.
20, ал. 4, т, 3 от ЗОП - чрез директно възлаг ане. Във връзка с това, участниците не
следва да подават оферти по тези обособени позиции.

Задължителни изисквания към изпълнението:
При промяна на нормативната уредба, регламентиращ а дейността, услугата се
извършва при съобразяване с изискванията на новото законодателство, без да се налаг а
уведомяване между страните или някакво анексиране иа вече постигнатите договорености.
М етодиката и правилата за определяне па размера на застрахователната
сума/застрахователното обезщ етение, методиките и правилата за определяне на размера на
застрахователните премии, посочени в офертата ше са меродавни за целия срок на
изпълнение на договора за възлагане на общ ествена поръчка и същите ще обуславят и
конкретизирането на съдържанието иа застрахователните полици.
Застраховането се извърш ва при същите условия, предложени от Изпълнителя
(Застрахователя) в предложената от него като участник оферта. Изменения се допускат
само при условията на ЗОП и при по-голяма и з г о д н о с т
Възложителя. И зменението или
замяната на общите условия с нови по време на действието на застрахователния договор
има сила за застрахования само ако измененията или новите общи условия са му били
дадени и застрахованият писмено ги е потвърдил.

Застраховките се сключват с период на валидност 12 (дванадесет) месеца. След
изтичането им. съш ите се подновяват, след заявка от Възложителя или негов представител
в срока посочен от участника в офертата (в дни, но не по-дълъг от 5 дни), за същият
период и при същ ите условия, съгласно предложението за изпълнение.

След извърш ване на услуга по застраховане, застрахователят предава оригинал на
застрахователната полица на представител на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ. И збраният за
изпълнител ЗА СТРАХ О ВА ТЕЛ води отчетност за сключените застраховки и
представя при поискване отчетна информация на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ по видове
сключени застраховки и обекти на застраховане, платени суми, суми подлежащи на
плащане и период за плащане при поискване, началото и края на периода на
застрахователното покритие. Същ ата информация ще служи за предвиждане на
съответните средства но бюджета. Преди изтичане на срока на договора за възлагане на
обществената поръчка, посочен в обявлението, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ представя
окончателна справка, със съдържание указано от представител на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ,
включващо общия сбор на всички платени към застрахователя премии и други дължимо
дадени суми, съгласно застрахователните полици и общ ите условия, както и справка за
дължимите суми по застрахователните полици и периодите им на плащания след изтичане
на срока за възлагане на общ ествена поръчка. И зтичането на срока на договора за
възлагане на общ ествената поръчка, сключен по реда на ЗОП, не влияе върху срока
на сключените на база на него застрахователни полици.
По време на действие на застрахователните договори, определеният за
ИЗПЪЛНИТЕЛ застраховател е длъжен да предоставя на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ информация по
чл. 328, ал, 1 от КЗ, в това число еж егодна информация за състоянието на бонусите.

Технически изисквания към изпълнението
За позиция 1: „Услуга по застраховане на сгради и материални активи за нуждите на
Община Велико Търново, по заявка” :
Застрахователните договори се сключват поетапно след заявка. Поетапното
възлагане ще се обуславя от необходимостта от застраховане и от изтичане на вече
сключени застраховки. В ЪЗЛО Ж ИТЕЛЯТ или негови представители заявяват видовете
застраховки, включени в съответната позиция, като срокът за изпълнение на услугата по
застраховане не трябва да е по-дълъг от пет работни дни.
Застраховането на сгради, подробно описани в Списък към Техническата
спецификация, вклю чва застрахователно покритие най-малко на следните рискове: пожар
(вкл. последиците от гасенето на пожара) - основно покритие, включително умишлено
предизвикан пожар, гръм/мълния, имплозия, експлозия, буря, ураган, градушка, проливен
дъжд, наводнение, земетресение, свличане или срутване на земни пластове, увреждане от
действието на подпочвени води, паднали дървета и клони вследствие на природни
бедствия, натрупване на сняг и лед, авария на водопроводи, канализационни и
паропроводи и инсталации, необходими разноски (извърш ените разходи за почистване и
ограничаване на размера на щетите в резултат на настъпило покрито по тази застраховка
събитие).
При представяне на офертите си участниците следва да посочат точно, конкретно и
подробно всички застрахователни рискове, които щ е бъдат покрити от предлагания вид
застраховка, както и събитията, които тя покрива съгласно общите условия на
застрахователя и оф ертата му за настоящ ата процедура.

Н а застраховане ще подлежат, след заявка, и материални активи, намиращи се в
съответната сграда, като за тях щ е се иска застрахователно покритие на най-малко
следните рискове:
- щети вследствие на пожар, (вкл. последиците от гасенето на пожара), удар от мълния,
експлозия, удар от летателен апарат, части от него или товара му, природни бедствия (вкл,
буря, градуш ка, проливен дъж д, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и
лед, замръзване, падащи дървета, клони и други външ ни обекти вследствие буря или
градуш ка), тръбопроводна вода, земетресение и злоумиш лени действия на трети лица,
късо съединение или токов удар, и кражба чрез взлом, въоръжен грабеж, вандализъм.
У частникът следва да представи бланки/образци на изискуемите документи,
подлежащи на подписване и подпечатване от страна на Възложителя във връзка със
склю чването на застрахователните договори; други застрахователни изисквания за
осъщ ествяване на услугата. П редставя се информация за момента на влизане в сила на
застрахователният договор: след плащ ането на цялата дълж има премия или на първата
вноска от нея при разсрочено плащ ане на премията, или друг момент.
Застрахователните договори се склю чват поетапно след заявка в срока посочен от
участника в офертата. Поетапното възлагане ще се обуславя от необходимостта от
застраховане и от изтичане на вече сключени застрахователни договори. След заявяването
представители на Възложителя предават на представители на застрахователя всички
документи, необходими с оглед осъщ ествяването на услугата по застраховането и
определяне на съдържанието на застрахователната полица. Последната ще обвързва и
задължава застрахователя да поеме определен риск срещу плащ ане на премия и при
настъпване на застрахователното събитие да заплати застрахователно обезщетение или
парична сума.
У частникът следва да приложи в офертата заверено копие от Общите му условия,
предмет на позицията, за която участва в т.ч. на презастрахователна програма на
компанията за видовете застраховки.
Застрахователната сума (застрахователната стойност) на всеки конкретен обект се
определя от Възложителя и зависи от стойността на имуществото.
Застрахователното обезщ етение се изплащ а при условията и по реда на чл. 405 от
Кодекса за застраховането.

Конкретните обекти, включени в обхвата на застрахователните услуги са
посочени в приложените към Техническата спецификация списъци.
Н астоящ ата общ ествена поръчка се възлага с опции за допълване на обектите на
застрахователната услуга.
Реализирането на опции не е задължително и е в зависимост от възникването на
нужда за възложителя.
Възложителят си запазва правото на опции за допълване на обектите на
застрахователната услуга с обем до 20% (двадесет на сто) от общ ата стойност на
застрахователната премия на застрахованото имущество в размер до 32 075,59 лв., при
условията на сключения договор по общ ествената поръчка и в рамките на срока на
действие на договора.
П рогнозната стойност на поръчката с вклю чените опции е в размер на 209 045,21
(двеста и девет хиляди и четиридесет и пет л в . и 21 ст.), с включен данък върху
застрахователната премия.

При прилагането на предвидените по-горе опции между възложителя и
изпълнителя се склю чва допълнително споразумение към договора на основание чл. 116,
ал. 1, т. 1 от ЗОП. Застрахователят издава полица или добавък към полица за съответната
застраховка в срока и при условията на договора.
Застрахователната премия при реализирането на опциите, предвидени в настоящата
техническа спецификация се определя въз основа на посоченото от участника, определен
за изпълнител тарифно число отнесено спрямо застрахователната сума {застрахователната
стойност) на всеки конкретен обект.
Приложение:
1. С п и с ъ к на сгради и м ат ер и а л н и а к т и в и , об ект на застр ах о в ател н и услу ги.
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Списък на сгради и материални активи, обект на застрахователни услуги
Сгради, обект на застрахователни услуги

№

О писание и адрес на недвижимия имот

1.

Сграда ДКС Васил Левски

2.

ОГ1 "Спортни имоти и прояви", гр. Велико Търново

3.
4.
5.

Сгради и други сгради в СК "Ивайло", гр. В. Търново,
ул. "Филип Тотю" № 18
О бщ ествено-обслужващ а сграда със спортни зали,
лекарски кабинет и офиси, гр. В. Търново, ул.
"Йоновка" № 14
Х андбална зала "Сава Величков", гр. В. Търново, ул.
"Никола Гинев" № 2 А
Други сгради - 74 кв.м (гараж), гр. В. Търново, ул.
"Филип Тотю" № 18
Трафопост - 1-во ниво, гр. В. Търново, ул. "Филип
Тотю" № 18
Трафопост - 2-ро ниво, гр. В. Търново, ул. "Филип
Тотю" № 18
М ладежки дом, гр. Велико Търново - Административни
сграда
Х удожествена галерия "Борис Денев", гр. Велико
Търново
Дирекция "Култура, туризъм и международни
дейности"
ИЗЛОЖ БЕНИ ЗАЛИ/ИЗЛОЖ БЕНИ ЗАЛИ корпус 1
запад
ЧИТА ЛИ Щ А /ЧИ ТА ЛИ Щ Е с.КЛАДНИ ДЯЛ акт
2208/26.04.2004
ИЗЛОЖ БЕНИ ЗА ЛИ/ИЗЛОЖ БЕНИ ЗАЛИ корпус 2
изток
ЧИТАЛИЩ А/Ч-Щ Е с.Ш ЕРЕМ ЕТЯ -АОС
685/20.03.2000
ЧИ ТА ЛИ Щ А /Ч-Щ Е с. МИНДЯ АОС 677/07.03.2000
ЧИ ТА ЛИ Щ А /Ч-Щ Е с.ПУШ ЕВО -АОС 2325/30.09.2004
ЧИ ТА ЛИ Щ А /Ч-Щ Е с.ПЧЕЛИЩ Е -АОС
2317/14.09.2004
ЧИ ТА ЛИ Щ А /Ч-Щ Е с.РЕСЕН АОС-738/06.07.2000
ЧИ ТА ЛИ Щ А /Ч-Щ Е с.РУСА ЛЯ акт 3748/02.02.2007
ЧИ ТА ЛИ Щ А /Ч-Щ Е с.ХО ТН И ЦА акт 6000/05.02.2015

Брой
1

Балансова стойност
(в лева)
9575110,00
11079657,16

1

8647071,32

1
1407617,32
1
1
1
1
1
1

690077,88
115562,84
108786,60
110541,20
1095795,28
3036544,00
5750395,15

1
1
1

1045111,76
2149,83
1099433,53
211060,26

1
1
1
1
1
1

79341,39
156355,16
62343,58
292922,64
198280,03
246382,26
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Ч И Т А Л И Щ А Ч -Щ Е с. ЦЕРОВА КОРИЛ акт
5716/07.08.2013
ЧИ ТА ЛИ Щ А /Ч-Щ Е с.ПРИСОВО акт 3747/02.02.2007
ЧИ ТА ЛИ Щ А /Ч-Щ Е с.Ш ЕМ Ш ЕВО АКТ
6068/15.06.2015

1
1

ЧИ ТА ЛИ Щ А /Ч-Щ Е с. ПЛАКОВО -ДОС
1745/03.02.2003
ЧИ ТА ЛИ Щ А /Ч-Щ Е с.ЬЕЛЯКОВЕ! 1-АОС
743/18.07.2000
ЧИ ТА ЛИ Щ А /Ч-Щ Е с.М .ЧИФ ЛИК АОС
4514/02.07.2008

1

ЧИ ТА ЛИ Щ А /Ч-Щ Е СЪЗНА Н ИЕ ЧОЛАКОВЦИ акт
5245/27.04.2012

1

ЧИ ТА ЛИ Щ А /Ч-Щ Е с.ВЕЛЧЕВО акт 4962/21.10.2011
ЧИТАЛИЩ А/Ч-Щ Е с.ВЕГРИ Н ЦИ акт 3559/13.12.2006
ЧИТАЛИЩ А/Ч-Щ Е с.ВОЛОЛЕЙ-АОС 3560/13-12.2006
ЧИТА ЛИ Щ А /Ч-Щ Е с.ДИЧИН акт775/13.10.2000
ЧИТАЛИЩ А/Ч-ТЦЕ с.ЛЕДЕИ ИК акт 5284/14.06.2012
ЧИ ТА ЛИ Щ А /Ч-Щ Е с.М АЛЧОВЦИ АОС3764/20.02.2007
ЧИ ТА ЛИ Щ А /Ч-Щ Е с.ИИКЮ П-АОС 2107/15.01.2004
ЧИТАЛИЩ А/Ч-Щ Е с.НОВО СЕЛО акт 5320/26.09.2012
6.

1

Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Д Г "Слънце"
Д Г "Нв.Киеимова"
Д Г "Соня"
Д Г "Здравец"
Д Г "Първи юни"
Д Г "Рада войвода"
Д Г "Райна княгиня"
Д Г "Ив.Ботева"
Д Г "Ивайло"
Д Г "Пролет"
Д1 "Ален мак"
Д Г "Кирил и Методий"
Д Г с.Беляковец
Д Г гр, Дебелец
Д Г с.Б алван
Д Т с.Ц ерова к-я
Д Г с.Ш ем ш ево

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

217583,40
233071,66
82737,37
174656,28
244830,04
56237,11
167830,75
79337,89
32595,74
190297,46
142207,82
536191,87
3902,61
36602,28
158932,39
30 462
1 351
1 179
2 236
1 235
1 820
826
1 657
1 682
1 254
813
1 510
1 488
200
455
285
39
47

439,10
341,56
158,56
456,94
809,68
841,92
266,68
048,24
151,52
428,32
145,22
262,20
293,36
356,76
276,68
482,24
861,65
145,28
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7.

ДГ с.Присово
ДГ с.Ресен
ДГ с.Самоводене
ДГ гр .Килифарево
Ц П Л Р - ОДК
ДГ с.Во неща вода
ДГ с. Ни кюп
СОУ "Вела Благоева"
Център за социални услуги
Детска ясла "Пролет'1гр.Велико Търново ул."М.Габровска"
№5
Детска ясла "Зорница" гр,Дебелец ул.П.Мазнев" №2
Домашен социален патронаж - ф-л с.Ново село
Кризисен център за деца жертва на трафик и/или насилие
с.Балван ул.№4
ЦНСТ за деца без увреждания I гр.Велико Търново ул.
"Цветарска" №14
ЦНСТ за деца без увреждания 11 гр.Велико Търново ул.
"Цветарска" №14
Дом за стари хора "Венета Ботева" гр.Велико Търново
ул."Ил.Драгостннов" №3
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с.Церова
Кория ул,"Първа" №2
Домашен социален патронаж - гр.Дебелец ул."Стефан
Караджа" №25
Детска ясла "Мечо пух-3" гр.Велико Търново
улТВ.Пискова" №21

232 299,04
369 503,20
442 456,80
321 369,68
3 943 539,57
36 414,00
18 800,00
7 014 730,00
18 060 706,82

Детска ясла "Слънце" гр.Велико Търново ул."Мизия" №1
Детска ясла "Щастливо детство" гр.Велико Търново
ул,"Освобождение" №73А
Детска ясла "Здравец" гр.Велико Търново
Клуб на пенсиоера и инвалида с.Ново село
Клуб на пенсионера и инвалида с.Русаля
Клуб на пенсионера и инвалида с.Шемшево
Клуб на пенсионера и инвалида с.Ветренци
Клуб на пенсионера и инвалида с.Момин сбор
Клуб на пенсионера и инвалида гр.Дебелец
Клуб на пенсионера и инвалида с.Ресен
Клуб на пенсионера и инвалида гр.Велико Търново
ул." Краков11№8
Клуб на пенсионера н инвалида гр.Велико Търново
ул."Възрожденска" №12
Клуб на пенсионера и инвалида гр.Велико Търново
кв,"Света гора"
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост I и II гр.
Дебелец ул."Ал.Стамболийски" №1
Дом за стари хора "Св.Иван Рилски" с.Балван
Клуб на пенсионера и инвалида с.Калиново

1 283 505,16

1 484 304,33
602 561,17
27 920,79
599 454,71
808 496,45
808 496,45
3 087 167,75
347 171,33
289 201,99
1 196 809,38

976
1 277
25
34
64
13
6
76
77

167,81
343,43
445,85
274,56
016,39
821,55
907,14
907,85
520,07

25 796,00
77 799,65
72 740,83
368 293,22
159 721,93
12 113,85
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Защитено жилище за лица с умствена изостаналост 1 и 2 с.
Церова Кория ул,"Втора" №26
Дневен нентьр за деца е увреждания "Дъга" гр. В.Търиово
ул."Георги Измирлиев" №2
Клуб на пенсионера и инвалида с.Хотница
Клуб на пенсионера и инвалида гр.Велико Търново
кв.Бузлуджа ул.“К.Паница“ № 1
Детска млечна кухня - пункт ул. "Проф.И Яиулов" гр.Ведико
Търново
ЦСРИ гр.Велико Търново ул.Бойчо Войвода" №1
Клуб на пенсионера и инвалида гр.Велико Търново
кв.Чолаковци
Център за рабора с деца и младежи с.Церова Кория

223 216,24
391 978,29
11 453,54
69 500,24
296 082,46
380 976,84
282 639,08
26 819,83

ЦНСТДПУ гр.Велико Търново ул. "Никола Габровски" №49

210 876,64

ЦНСТ за пълнолетни лица е ум,изостаналост гр.Велико
Търново ул. "Никола Габровски" №49 - зап. крило
ЦНСТ 1 гр.Велико Търново ул. "Иларион Драгостинов"
№ЗА вход А
ЦНСТ 3 гр.Велико Търново ул. "Колоня Товар" №14
ЦНСТ 2 гр.Велико Търново ул. "Иларион Драгостинов"
№ЗА вход Б
Център за работа с деца и младежи с.Хотница
Наблюдавано жилище гр.Велико Търново ул. "К.Паница"
бл.б вх.А ст.З ап.7
Приемна грижа гр.Велико Търново ул. "Г.Измирлиев"
Детска млечна кухня - пункт ул."Д.Чоканов" гр.Велико
Търново
Детска млечна кухня - пункт ул."Бяла Бона" гр.Велико
Търново

214 435,54
704 608,10
491 466,10
738 576,35
13 373,46
54 469,48
54 421,76
66 036,35
14 304,96

Гараж на ЦНС Т 1 гр.Велико Търново ул. "Цветарска" №14
8.

Кметство село Ресен
Музей
Клуб на пенсионера - стар
Общ ествена тоалетна и гараж
1'робищси парк - сграда 1, сграда 1, навес
Съблекални стадио и тоалетна
9. Кметство село Самоводспе
Сграда на Кметството
Училище
Съблекалня на стадиона
Ст опанска сграда
Фризьорски и бръснарски салон
10. Кметство село Килифарево
Регионална библиотека "П. Р. Славейков", гр. Велико
11.
Гърнво

I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11 511,92
133509,00
31365,00
9631,00
13434,00
26070,00
53009,00
105755,33
41106,44
35103,28
16319,65
2677,28
10548,68
789885,26
1 783 413,42 лв.
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Сграда-Ф илиал "Славейче"-ул."Симеон Велики" № 7
Сграда-Ф илиал "Бузлуджа"-ул."Деньо Чоканов" № 8
Сграда-Отдел "Изкуство"-ул. "Краков" №8
ОП О бщинско кабелно радио Велико Търново, Сграда,
12. ул. Х ристо Ботев 14, ет. 4 АОС /5803* 09.01.2014г232кв.м 1953 г. стреж
13. Кметство град Дебелец
Административна сграда стара, година на
строеж 1885.А О С 1811/2003 ул. Патриарх Евтимий
Търновски 32
Административна сграда нова,година на строеж 1973,
АОС 3000/2005 ул. Патриарх Евтимий Търновоски 64
Гаражи-6 бр. и склад-2 бр.,година на строеж 1989,АОС
1811/2003 ул. Патриарх Евтимий Търновски 32
Склад - 2 бр.година на строеж 1973, АОС 3000/2005 ул.
Патриарх Евтимий Търновоски 64
Таван и мазе, година на строеж 1973, АОС 3000/2005
ул. Патриарх Евтимий Търновоски 64
М азе,година на строеж 1973, АОС 3000/2005 ул.
Патриарх Евтимий Търновоски 64
Съблекалня стадион, година на строеж 1975, АОС
1376/2002 извън регулация
Бивше килийно училищ е,година на строеж 1850,АОС
3739/2007 ул. Ш ипка 17
СПТУ по маш иностроене, АОС 6365/2017 ул.
Възстаничека 1 и 3, О борищ е, Н икола Кузманов
СПТУ по маш иностроене, АОС 6366/2017 ул.
Възстаничека 1 и 3, О борищ е, Н икола Кузманов
СПТУ по маш иностроене, АОС 6367/2017 ул.
Възстаничека 1 и 3, О борищ е, Н икола Кузманов
СПТУ по маш иностроене, АОС 6368/2017 ул.
Възстаничека 1 и 3, О борищ е, Н икола Кузманов
14. О бщ ина Велико Търново
А КТ 763/4524 АДМ ИН И СТРАТИВН А СГРАДА
ОБЩ ИН А/Общински имоти
АКТ 584 АДМ .СГРАДА И ЗДР.СЛУЖ БА КМ ЕТСТВО
АРБАНАСИ/Арбанаси
АКТ 762 АДМ ИН И СТР.СГРА ДА КМ ЕТСТВО
БАЛВАН/Балван
АКТ 684 АДМ ИН И СТР.СГРА ДА КМ ЕТСТВО
ВЕТРЕНЦИ/Ветренци
АКТ 788 АДМ ИН И СТР.СГРА ДА КМ ЕТСТВО
ДИЧИН/Дичин

1
1
1

1 284 314,00 лв.
355 460,92 лв.
143 638,50 лв.

1
168569,80
618375,60
1
34162,65
1
17813,03
8
4438,22
2
2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

31051,40
8934,61
1767,26
2360,45
2035,78
267513,80
221860,10
17380,40
9057,90
13881995,77
7989063,56
178043,88
113274,52
41670,67
52549,04

Списък на сгради към Техническата спецификация

|А К Т 689 АДМ ИН И СТР.СГРА ДА КМ ЕТСТВО
]ЕМЕН/Емен
А КТ 690 АДМ ИН И СТР.СГАДА КМ ЕТСТВО
КАПИН ОВО/Къпиново
А КТ 1234 АДМ ИН И СТР.СГРА ДА КМ ЕТСТВО
Л Е Д Е Н И К Д еденик
А КТ 701 АДМ ИН И СТР.СГРА ДА КМ ЕТСТВО
М АЛЪК ЧИФ ЛИК/М алък Чифлик
А КТ 2277 А ДМ И Н И СТР.СГРА ДА КМ ЕТСТВО
М ИНДЯ/М индя
АКТ 670 .АДМИНИСТР.СГРАДА КМ ЕТСТВО
ПУШ ЕВО/Пушево
АКТ 691 КОМ .СГРАДА - КМЕТ СТВО
П Ч ЕЛ И Щ Е П челищ е
АКТ 631 АДМ ИН И СТР.СГРА ДА КМ ЕТСТВО
ХОТНИЦА/Хотница
АКТ 682 АДМ ИНИСТР. СГРА ДА КМ ЕТСТВО
Ц .К О РИ Я Ц ерова кория
АКТ 2105 АДМ ИН И СТР.СГРА ДА КМ ЕТСТВО НОВО
СЕЛО/Ново село
А КТ 672 СГРАДА КМ ЕТСТВО ВОДОЛЕЙ/Водолей
А КТ 3264 М АСИВНА СГРАДА - КМ ЕТСТВО
С .БЕЛ ЯКОВЕЦ/Бел яковец
А КТ 740 АДМ ИНИСТР. СГРА ДА КМ ЕТСТВО
С .РУ С АЛ Я /Pvc-аля
СГРАДА НА КМ ЕТСТВО С.НИКЮ П/Никюп
А КТ 18 Н АДСТРОЙКА СГРАДА КМ ЕТСТВО
ВЕЛ Ч ЕВ О/Ве л чево
АДМ ИНСТРАТИВНА СГРАДА
КМ .Ш ЕРЕМ ЕТЯ/Ш ереметя
А КТ 5597 -АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
У Л .Г.С .РА К О В С К И 16/О бщ ински имоти
А КТ 5870 А ДМ .СТРАДА-КМ ЕТСТВО БУКОВЕЦ ЗП
38,70 КВ.М /Буковец
А КТ 5867 АДМ ИНИСТРАТИВНА СТРАДА
КМ .М ОМ ИН СБОР/М омин сбор
А КТ 6049 К О М Б.СГРАДА - КМ ЕТСТВО Ш ЕМ Ш ЕВО
2ЕТ ./Общински имоти
АКТ 5866 ЗС КМ ЕТСТВО М ОМ ИН СБОР,30.80
КВ.М /М омин сбор
А КТ 808 ИД.ЧАСТИ 40,31% КМ ЕТСТВО
С.П РИСОВ О/Прис ово
АКТ 5616 ЧИТАЛИЩ Е "ПРОСВЕТА" ПЛАКОВО И
КМ ЕТСТВ О /с.П лаково
АКТ 5184 АДМ ИНИСТР. СГРАДА 2ЕТ. РАСАДНИК
В.ТЪРНОВО/Общински имоти

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

42039,43
36791,45
32484,56
53996,56
16305,96
56390,00
154268,64
43571,19
28977,52
52499,34
86033,56
47268,00
55390,28
6881,89
71438,16
5462,40
326217,40
7165,36
30356,21
128394,96
9995,03
104921,96
185213,68
45563,00

Списък на сгради към Техническата спецификация

А КТ 189 НАДСТР.ЧИТ,ИСКРА V
ЕТ.ГР.В.ТЪРНО ВО /О бщ ински имоти
А КТ 5627 АДМ .СГРАДА УЛ.ГЕОРГИ М АМ АРЧЕВ
13,ЕТ.2/Общински имоти
А КТ 5808 АДМ ИНИСТР.СГРАДА УЛ.Н.ГАБРОВСКИ
78/Общ ински имоти
А КТ 5943 М АСИВНА СГРАДА, 2ЕТ.ОТ КВ.31
С.М ОМ ИН СБОР/М омин сбор
А КТ 4582 СГРАДА-ОФ ИС М ИКРО П АЗА Р
КВ.БУЗЛУДЖ А/Общ ински имоти
А КТ 6539 СГРАДА,УЛ.ХР. КАРАМ ИНКОВ
№ 19,ПЛ.863 КВ.М /Общ ински имоти
А КТ 5807 ПИЦ-ПИЦ УЛ.ДИМ .НАЙДЕНОВ 4
АКТ 4938 ОБЩ ИНСКИ ПРИЮ Т ЗА КУЧЕТА

1
1
1
I
1
1
1
1

1525630,64
103762,40
703472,12
111161,48
215370,00
813900,00
161158,10
245312,82

Списък на материални активи към Техническата спецификация

М атериални активи, обект на застрахователни услуги

№
1.
2.

3.
4.

О писание и адрес на материалните активи

Брой

ДКС
М ладежки дом, гр. Велико Търново Административна сграда - климатични
системи
Художествена галерия "Борис Денев", гр.
Велико Търново - картини
Регионална библиотека "П. Р. С лавейков”,
гр. Велико Търнво
Библиотечен фонд - към 30.06.2018 г.

Балансова стойн ост(в
лева)
148098,00

5702,56
124512,00

602325

1450321,06

Приложение №

Образец №2

ТЕХ НИЧ ЕСКО ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ
по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „И звърш ване
на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново по обособени
позиции*’.
Обособена позиция №1: „Услуга по застраховане на сгради и материални активи за
нуждите на Община Велико Търново, по заявк а”

Долуподписаната ГЕРГАНА
СТОЯНОВА, с ЕГН
, лична карта
№
, издадена на
г. от МВР - гр. Благоевград в качеството ми на
упълномощен представител - Директор на Дирекция '‘Обществени поръчки и големи
корпоративни клиенти*' на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ..АРМЕЕЦ"
АД, с ЕИК: 121076907, актуален телефон:02/8! 19 122,
факс: 02/81 19 103; електронна поща gstoyanova@ armeec.bg
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните
данни!

УВАЖ АЕМ И ДАМИ И ГОСПОДА,
Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на поръчката в обявената от Вас
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на застрахователни
услуги за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции”. Обособена позиция

№ 1: „Услуга по застраховане на сгради и материални активи за нуждите на Община
Велико Търново, по заявка”
1. Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним поръчката качествено,
в срок и в съответствие с представеното от нас Техническо предложение.
2. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка,
заложени в приложения към документацията за участие проект на договор,
3. Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 6 (шест) месеца, считано
от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.
4. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
5. Декларираме, че можем да доставим услугите по обособена позиция №1 на цялата
територия на Община Велико Търново.
6. Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39. ал. 3 („б”) от ППЗОП в
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за обособена
позиция № I. както следва:
■ Предлаганият от нас срок за изплащане на застрахователното обезщетение/сума е,
I (един) работен ден от датата на уведомяване на изпълнителя за настъпване на
застрахователното събитие (при спазване на изискванията на чл. 405 от КЗ);
■ Поемаме ангажимент да изпълним заявените от възложителя опции, при
условията, посочени в Техническата спецификация, част от документацията за обществената
поръчка;

* Предлагаме застрахователно покритие на следните рискове за сгради и материални
активи, както следва:
Съгласно изискванията на Възложителя за сгради се предоставя следното
застрахователно покритие:
^ пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара) - основно покритие,
включително умишлено предизвикан пожар;
^ гръм/мълния, имплозия, експлозия;
^ буря, ураган, паднали дървета и клони вследствие на природни бедствия;
^ градушка, проливен дъжд, наводнение;
^ земетресение;
^ свличане или срутване на земни пластове;
^ увреждане от действието на подпочвени води;
^ натрупване на сняг и лед;
х' авария на водопроводи, канализационни и паролроводни инсталации;
^ необходими разноски (извършените разходи за почистване и ограничаване на
размера на щетите в резултат на настъпило покрито по тази застраховка
събитие),
^ Допълнително предложен от ЗАД Армеец риск - чупене на стъкла и витрини с
Лимит на отговорност до 5% от застрахователната сума на сградата.
Застрахователното покритие е съгласно клаузи А, Б 1, Б2, БЗ, Б4.Б5, Б6, Д4, В, 3, С, Р1 от Общи
условия за застраховка Индустриален пожар,
Съгласно изискванията па Възложителя за материални активи се предоставя следното
застрахователно покритие:
^ щети вследствие на пожар, (вкл. последиците от гасенето на пожара), удар от
мълния, експлозия.
^ удар от летателен апарат, части от него или товара му;
^ природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд. наводнение, тежест
при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и
други външни обекти вследствие буря или градушка);
^ тръбопроводиа вода;
^ земетресение;
^ злоумишлени действия на трети лица
'С късо съединение или токов удар,;
^ кражба чрез взлом, въоръжен грабеж, вандализъм
Застрахователното покритие е съгласно клаузи А, Б1, Б2, БЗ, Б6, Д4, Д5, В, 3, К, Г от Общи
условия за застраховка Индустриален пожар.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА РИСКОВЕТЕ
1. П ожар - огън с поява на пламък, възникнал без съобразено за целта огнище или излязъл
от него и в състояние да се разпространява чрез собствена енергия. Покриват се вредите,
изразяващи се в пълно или частично изгаряне, обгаряме, опушване, овъгляване или
замърсяване от действието на вода. пяна или препарати при гасене на пожар. Не се покриват
вреди:
1.1. върху имущества, в които протичат процеси с огън и топлина, или технологично се
подлагат на топлинна обработка;
1.2. от пожар вследствие на земетресение;
1.3. от злоумишлен палеж, довел до пожар на застрахованото имущество;
1.4. нанесени върху електрически съоръжения под въздействието на електрически ток бе^
поява на пламък - напрежение над нормалното, дефекти в изолацията, късо съединение,
недостатъчен контакт, техническа неизправност па измервателни, регулиращи и предпазни

А
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устройства. Ако обаче вследствие на въздействието на електрическия ток възникне пожар или
експлозия, за причинените от тях вреди, се изплаща обезщетение;
1.5. върху енергийни машини и съоръжения, вследствие на технологични процеси в горивните
им камери, и увреждане на електрическите превключватели;
1.6. върху застрахованото имущество, възникнали поради излагането му на огън или топлина
с цел обработка, както и върху имущество, в което или чрез което се произвежда или
разпространява огън или топлина:
1.7. от обгаряне, опърляне или стопяване, които не са следствие от появата на пожар, а от
допир с нагорещени предмети или от друга подобна причина:
1.8. в резултат на избухливи, запалителни, разяждащи и други опасни вещества, поставени в
близост до застраховани имущества в несъответствие със стандартите и изискванията на
компетентните органи /ППО и др./;
1.9. от прахообразни и газообразни вещества, изхвърлени в атмосферата от различни видове
производства:
1.10. от монтирани в нарушение на техническите норми и изисквания електрически и газови
инсталации, кабели и проводници.
2. Гръм/М ълния - възниква в резултат на взаимодействието между силно наелектризиран
облак и земята, между два облака или между отделни части на един и същ облак, в резултат
на което се развива голямо електрическо напрежение, висока температура и голяма
разрушителна сила на електрическия ток. Покриват се вредите, изразяващи се в запалване,
стопяване, обгаряне. опушване, счупване, натрошаване или друго механично увреждане. При
пряко попадение на мълния върху застраховани имущества се обезщетява пълния размер на
вредата, а при непряко попадение на мълния Застрахователят изплаща обезщетение до 25% от
нейния размер. Не се покриват вреди, нанесени върху въздушна кабелна мрежа и свързаните
с нея устройства, апарати и съоръжения.
3.
Експлозия - внезапно и взривообразно разкъсване на съоръжения, инсталации или
затворени съдове под вътрешно налягане, предизвикано от стремежа на намиращите се в тях
газове или пари към разширяване. При експлозията настъпва мигновено изравняване на
налягането вътре и извън съда. Покриват се вредите, изразяващи се в счупване, натрошаване,
изкривяване, разкъсване, изгаряне, опушване. Не се покриват вреди:
1.1. от злоумишлена експлозия;
1.2. от експлозии, съпровождащи технологичния процес на някои видове производства и
нямащи случаен характер;
1.3. от експлозии, извършени по нареждане или с разрешението на държавен орган;
1.4. възникнали в законно предвидения гаранционен срок при новозакупени имущества или
след извършен ремонт.
2. И.милозия - явление, противоположно на експлозията, при което се получава внезапно,
мигновено и взривообразно запълване иа обем, в който налягането е по-ниско от
атмосферното. При имлозията разрушителната сила се проявява от повърхността към центъра
на затвореното пространство, което определя имплозията като експлозия с посока навътре.
Обикновено се проявява в телевизионните кинескопи, осветителни тела и други тела, при
които има вакуум. Покриват се вредите, изразяващи се в счупване, натрошаване, изкривяване,
разкъсване, изгаряне, опушване. Не се покриват вреди:
2.1. от имплозни, съпровождащи технологичния процес на някои видове производства и
нямащи случаен характер:
2.2. възникнали в законно предвидения гаранционен срок при новозакупени имущества или
след извършен ремонт.
3. Удар от летателни апарати или от падащи от тях наети и предмети - покриват с&;
вредите, нанесени на застрахованото имущество при падане на самолет или друго летателно
тяло, както и части и предмети от тях.
4. Буря - природно явление, при което вятърът е със скорост над 15 м/сек. Разрушителното
действие на бурята се изразява в чупене на клони на дървета, събаряне на комини, керемиди,
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капаци пт покриви на сгради и постройки, изкореняване на дървета, а в морето причинява
силно вълнение. Към бурята се причисляват урагана, вихруш ката н смерча. Покриват се
вредите, изразяващи се в събаряне, счупване, разкъсване, отнасяне или друго механично
увреждане на застрахованото имущество. О безщ етяват се вредите, непосредствено

причинени от буряти, както и тези от паднали върху застрахованото имущество части от
сгради и съоръжения, дървета или клони. Не се покриват вреди:
4.1. върху имущества, намиращи се на открито, които по своето естество следва да се
съхраняват в затворени помещения;
4.2. нанесени от въздушно течение в резултат на незатворени врати или прозорци;
4.3. на открити за ремонт строежи.
5. П роливен дъж д - падане на големи количества валежи за кратко време, надвишаващи
стойностите, посочени в таблицата по-долу:
Време
Валеж
Време
: Валеж
! /л/кв.м / /чае/
/мин/
; /Л/КВ.М /
5
12
!
! 12
10
:4
2
: 18
15
:5
4
! 27
20
■35..............
6 _______ 8
25
17
12
: 45
30
:8
18
1 52
35
24
; 60
!9
40
: 10
50
: il
Покриват се вредите, изразяващи се в измокряне, наводняване, отнасяне или затлачване. Не се
покриват вреди:
5.1. върху имущества, намиращи се на открито, които по своето естество следва да се
съхранява ! в затворени помещения;
5.2. от проливен дъжд по време на извършване на ремонт на покривката конструкция;
5.3. от обикновен дъжд - когато измереното количество валеж е по-малко от посоченото в
таблицата по-горе:
5.4. вследствие проникване на дъжд през отворени прозорци, външни врати или през други
отвори на сградата, освен ако същите не са направени от буря или градушка, които са
придружили проливния дъжд и едновременно с него са причинили вреда на страдала:
5.5. в резултат на повредени покриви, прозорци и други части на сгради, некачествено
изпълнено строителство.
6. Наводнение от прнродно бедствие — разливане на големи количества водни маси в
резултат на проливни, интензивни или продължителни дъждове, на бързото топене на сняг, на
разливания на реки, преливане на язовири, езера и канали. Вредите се изразяват в намокряне,
затлачване, събаряне, отнасяне на застраховани имущества или наводняване на избени или
приземни помещения. По този риск се покриват и вреди, причинени от избиване на вода от
канализационни отвори в избени и приземни помещения, предизвикани от придошли водни
маси в уличната канализация вследствие на природно бедствие. Не се покриват вреди:
6.1. в резултат на невзети мерки относно нравилното съхранение на имуществата, съгласно
изискуемите за тази цел условия;
6.2. върху имущества, намиращи се на открито, които по своето естество следва да се
съхраняват в затворени помещения.
7, Увреждане от тежест ири естествено натрупване на сняг и лед - покриват се вредите,
изразяващи се в събаряне, срутване, деформиране или повреждане на сгради, инсталации (вкл.
проводници на открито) и др. подобни съоръжения, както и намиращите се в тях имущества,
причинени от теглото на образуван лед или натрупан сняг, независимо дали снегът е паднал
за кратко време в обилно количество или натрупването е предизвикано в резултат от навяване
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на вятър. Покриват сс и вреди от измокряне на имуществата вследствие от топенето на сняг и
лед след срутване на покривни конструкции. Не се покриват вреди:
7.1. на водосточни тръби и инсталации от замръзване (спукване или пробиване), както и тези
от измокряне на имущества вследствие на това повреждане на водосточните тръби и
инсталации или в резултат на тяхното запушване;
7.2. причинени от тежест при натрупване на сняг или образуване на лед вследствие човешка
дейност;
7.3. на тенти и навеси, които не са специално предназначени за зимния сезон.
8. И змръзване/замръзване - Измръзване и замръзване се получава, когато температурата
на въздуха се понижи под 0 градуса по Целзий, вследствие на което имуществата се развалят,
повреждат или унищожават. Не се покриват вреди върху имущества, намиращи се на открито,
ако същите поради тяхното естество е следвало да се съхраняват в закрити помещения;
причинени от измръзване на части от сграда, машини, съоръжения, инсталации, които поради
тяхното естество и предназначение постоянно са изложени на атмосферни влияния; не се
обезщетяват вреди на парни, отоплителни, водопроводни и други инсталации, ако същите на
се работили и не са били източени и продухани по подходящ начин.
9. Падане на лавина - внезапно, неочаквано и еднократно бързо падане на големи маси от
сняг, лед. камъни, почва и други материали по планински склон, породено от силата на
гравитацията. Покриват се вредите, изразяващи се в засипване, повреждане или унищожаване
на имущество. Не се покриват вреди от умишлени действия като изкуствено предизвикана
лавина, контролирана експлозия, пробивни и изкопни работи и др.
10. Действие на подпочвени води - подпочвени води са онази част от постъпилата (поетата)
в почвата водна маса, която се прецежда през почвените пластове и се оттича в избени
помещения на сгради и съоръжения, намиращи се под нивото на земната повърхност, а също
така и естествено течащите подземни води. Не е подпочвена вода обикновената влага, не
образуваща водно ниво. Покриват се вреди от наводняване на избени помещения и
повреждане или унищожаване на имуществата, намиращи се в тях. Не се покриват вреди:
10.1. от овлажняване, мухлясване, плесеняеване, гниене на дървен материал и дограма,
корозия на метални части, ерозия на мазилки и стени, които са получени в резултат на бавно
и продължително действие на подпочвени води;
10.2. от появили сс подпочвени води при спукване на канализационни и водопроводни тръби,
както и при извършване на изкопни или друг вид строителни работи.
11. М орски вълни - подвижно и непрекъснато сменящо се състояние на водни маси,
предизвикано от вятър, колебания в атмосферното налягане, приливи и отливи, подводни
земетресения или вулканични изригвания. Покриват се вредите от морско вълнение над 3 бала,
изразяващи се в разрушаване, унищожаване, повреждане или отнасяне на сгради и имущества,
изградени или намиращи се за ползване или съхранение на бреговата линия. Не се покриват
вреди:
11.1. върху имущества, намиращи се в българските териториални води:
1 1.2. от морска брегова ерозия;
11.3. върху имущества, намиращи се на бреговата линия, за които не са взети мерки за
правилното им съхранение и стопанисване.
12. Свличане и срутване на земни пластове - свличането представлява откъсване и бавно
движение от геоложки характер на земни маси по склонове и откоси под въздействие на
тежестта им и на повърхностно течащи или подпочвени води. Покриват се вредите,
изразяващи се в напукване, скъсване, пропадане, преместване или разрушаване на сгради,
съоръжения и инсталации. Срутването представлява внезапно, бързо и еднократно падане на
големи земни или скални маси вследствие изветряване на скалите, отслабване на вътрешн
им връзки и дълбокото им напукване. Покриват се вредите, изразяващи се в засипва
повреждане или унищожаване на имущество. Не се покриват вреди в резултат на:
12.1. нормално слягане на нови постройки, съоръжения или инсталации;
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12.2. свличане или пропадане на земни пластове в резултат на промишлена дейност, изкопни
и строителни работи, прокопани рудници или галерии на мини, както и в резултат на изкопни
работи в различни видове кариери;
12.3. липса, дефект или недостатъчна поддръжка на необходимите отводнителни
съоръжения;
12.4. свойс твото на някои глинести, льосови и други почви да се свиват или набъбват през
различните сезони на годината поради изменение на почвената влага;
12.5. слягане или движение на изкуствени насипи, морска или речна брегова ерозия;
12.6. свличане и срутване на земни Пластове в райони, които преди или в момента на
сключване на застраховката са установени като свлачищни. Не се покриват и вреди, проявили
се преди предоставянето на това покритие;
12.7. некачествено проектиране и изпълнение, използване на некачествени материали.
13, Градуш ка - валеж от ледени зърна и парчета с големина от няколко милиметра до
няколко сантиметра в диаметър. В повечето случаи градушката се придружава ог дъжд, но
може да вали и суха градушка. Покриват се вредите, изразяващи се в счупване, натрошаване
или повреждане, измокряне след счупване на стъкла, керемиди или повреждане па покривни
конструкции. Не се покриват вреди;
13.1. на имущества, намиращи се на открито, които по своето естество следва да се
съхраняват в затворени помещения;
13.2. от проникване па дъжд и град през отворени прозорци, външни врати или през други
отвори на сградата, освен ако същите не са направени от буря или градушка, които са
придружили проливния дъжд и едновременно с него са причинили вреда на сградата.

14, Аварин на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
- покриваз се вреди, причинени от случайна авария (повреда, спукване, избиване, пробиване
или счупване) на тръби и съоръжения от водопроводни, канализационни, отоплителни,
паропроводпи и климатични инсталации или на включените към тях уреди, в резултат на която
се нарушава нормалната им експлоатация и става изтичане на студени, затоплени или мръсни
води. които образуват продължителна водна повърхност в застрахованото помещение.
Покриват се и вреди от забравени отворени кранове и чешми при неритмично водоснабдяване.
Разходите за разкриване и закриване на авариралите инсталации и уреди се обезщетяват до 2%
от Застрахователната сума на сградата. Нс сс покриват разходите за ремонт на авариралите
инсталации и уреди, както и следните вреди:
14.1. при невзети мерки за своевременно подсушаване на повреденото имущество;
14.2, при неотстранена своевременно авария, с което е създадена възможност за увеличаване
на количествения и стойностен размер на щетите;
14.3. при неизползвани, оставени без надзор над 15 дни или недовършени сгради; Не се
обезщетяват вреди по парни, отоплителни, вентилационни и други инсталации, ако съшите не
са работили и не са били източени и продухани по подходящ начин;
14.4, 01 авария, настъпила при извършване па строителни или ремонтни работи.
15, Късо съединение и токов удар - покриват се вреди, причинени от протичането на ток със
стойности, за ш ито електрическата верига не е била проектирана, дължащо се на случайно
създадена връзка между две точки с различен потенциал или вследствие на подаване на ток е
анормално напрежение от захранващата мрежа. Не се покриват вреди вследствие на
неизправности на електрически уреди, остаряла или повредена електрическа инсталация или
изолация, предпазители с нестандартно висока проводимост и др. подобни, които следва да са
били отстранени от Застрахования.
16, Земетресение земетресението представлява вертикални
или хоризонтал
вълнообразни разтърсвания на земната повърхност, причинени от внезапни еетестве
размествания в кората или в по-дълбоки зони иа земята. Покриват се вредите върху движи
и недвижимо имущество в резултат на официално регистрирано земетресение или пож;
възникнал вследствие на земетресение. Всички вреди, възникнали в рамките на 72 часа от
първия трус щс се считат за увреждане от едно събитие. Не се покриват вреди на:
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16.1. орнаменти, фрески, стенописи, стъклописи, барелефи и др. декоративни елементи;
{6.2. външни стълбища и други съоръжения, прикрепени към фасадите или покривите на
сградите;
16.3. резервоари и басейни:
16.4. сгради и съоръжения, които в строително и конструктивно отношение не са осигурени
с необходимите мерки и изисквания за сеизмична активност;
16.5. сгради и оборудване, които са в процес на изграждане (незавършено строителство);
17. Вандализъм, вкл. злоумишлен ножар и злоумиш лена експлозия - покриват се вреди,
настъпили в резултат на злоумишлени действия на трети лица, вкл. от злоумишлен пожар и
злоумишлена експлозия. Повреденото или унищожено имущество трябва да е налице по време
на огледа, с който се установява настъпването на застрахователното събитие, и по него да има
следи от физическо или друго въздействие. Не се считат за трети лица Застрахования, неговия
персонал и лица, поели охраната на застрахованото имущество, членове на семейството му,
лица от домакинството му, свързаните с него лица по смисъла на Търговския закон или други
лица, допуснати от Застрахования в застрахованото помещение, както и на всяко друго трето
ползващо сс лице. Не се покриват вреди:
17.!. извършени от лица. допуснати в сградата (помещението) със съгласието на
Застрахования или на негови представители;
17.2. при не осигуряване на застрахованите сгради (помещения) с декларираните при
сключване на застраховката предпазни съоръжения и заключващи устройства, както и когато
същите не са били заключени/задействани или не са били изправни;
17.3. при ннецениране на застрахователно събитие;
17.4. при оставена без надзор щрада (помещение) последователно повече от 15 дни.
18. Разходи за разчистване на развалини и останки - покриват се реално направените
разходи за отстраняване на развалини и останки и ограничаване на вредите от настъпило
застрахователно събитие.
19. Ч упене на стъкла и витрини - покриват се вредите на стъкла, витрини, дограма,
рекламни надписи и забели, изразяващи се в счупване, напукване или пробиване в резултат на
всички причини, които не са изключени в т.!0 на настоящите Общи условия и не са изрично
изключени по долу:
19.1. при ремонтни работи или в резултат на станало течение;
19.2. настъпили в необитаеми помещения, оставени без надзор повече от 15 дни:
19.3. нормално слягане при нови постройки;
19.4. недобре укрепени стъкла;
19.5. настъпили в резултат на естествено износване на електрическата или механичната част
на рекламните табели и надписи.
20. Кражба чрез взлом - покрива се отнемането на застраховано имущество от владението
на Застрахования без негово съгласие е намерение за противозаконно присвояване чрез
извършване на взлом, изразяващ се в разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради
(врати, ключалки, прозорци, стени, тавани и подове), здраво направени за защита на
застрахованото имущество. В рамките на застрахователната сума по този риск (но не повече
от 5% от пея) се покриват и разходите за възстановяване на разбитите при взлома прегради.
Не се покриват вреди:
20.1. извършени от лица. допуснати в сградата (помещението) със съгласието на
Застрахования или на негови представители;
20.2. при не осигуряване на застрахованите сгради (помещения) с декларираните при
сключване на застраховката предпазни съоръжения и заключващи устройства, както и когато
същите не са били заключени/задействани или не са били изправни. Сградите (помещ енията^
са разделени в гри категории:
1-ва категории - помещения с масивна входна врата е 2 бр. секретни брави, като помещенията
на партерните етажи на непроизводствените сгради (а при складове и производствени сгради
- прозорците на височина до 6 м от терена) са с охранителни решетки на прозорците;
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Il-pa к а те го р и я - помещенията от първа категория с невъоръжена охрана; магазини със СОТ,
но без решетки;
III -та категори я
помещенията от първа категория, свързани със СОТ или с въоръжена
охрана с камери за наблюдение;
20.3. при необясними липси и загуби, неизяснено изчезване;
20.4. при ннецениране на застрахователно събитие;
20.5. при оставена без надзор сграда (помещение) последователно повече от 15 дни, освен в
случаите, когато обекта се охранява със сигнално-охранителна техника, изведена па
централизиран пулт;
20.6. когато сигнално-охранителната техника на застрахования обект е
приведена в
бездействие чрез обезвреждане на датчиците й по някакъв начин.
21. Г райеж - покрива се противозаконно отнемане на застраховано имущество от мястото на
застраховане в присъствие на Застрахования или негови представители, когато извършителят
използва оръжие, сила или заплашване, за да изключи съпротивата срещу отнемането. Не се
покриват вреди е резултат на ннецениране на застрахователно събитие.

Добавят се толкова ре о осе, колкото са необходими!

(Тончо, конкретно и подробни следва да се посочат всички застрахователни рискове, които ще бъдат
покрити от предлагания вид застраховка, както и събитията, които тя покрива съгласно общите
условия на застрахователя и офертата .му за настоящата процедура)

я Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие е техническите
спецификации и изискванията на възложителя:
П редлагаме следното изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на документацията
за участие;
„ЗАСТРАХОВ АТЕЛНО АКЦИ О НЕРН О ДРУЖ ЕСТВО АРМ ЕЕЦ” АД е едно от първите
лицензи рани застрахователни дружест ва, предлагащи застрахователни услуги на територията
на Република България.
Подлиеваческага политика на Дружеството е в пряка зависимост от изискванията на местния
пазар и действащото в страната законодателство. На клиентите се предлага отличпо
обслужване, финансова стабилност и добра репутация, а правиллого заделяне на резерви по
предстоящи плащания, както и качеството на презастрахователните ни партньори, превръщат
" ЗА Д А рм еец' АД в изключително стабилна фигура на българския пазар.
Съвместната дейност сье Swiss Re Europe SA, Polish Reinserance Company, Partner Reinsurance
Europe Ltd.. Helvetia Swiss Insurance Company Ltd, Hannover Reinsurance Company и други
изтъкнати презастрахователни компании превръщат „ЗАД Армеец" АД в гарант за
сигурността на неговите клиенти,
В дългогодишната си практика, като застраховател, анализирайки съвкупността от рискове,
настъпването на които води до застрахователни събития, ЗАД „АРМ ЕЕЦ" е изготвил
застрахователно покритие, съгласно Общите и Специалните си условия, което в най-голяма
степен да отговаря на застрахователните потребности на застрахования, осигурявайки му
пълното на застрахователното покритие.
ЗАД „АРМ ЕЕЦ" е сред водещите застрахователи на пазара на застрахователни услуги в
Република България, което се дължи от една страна на професионализма на служителите на
дружеството и от друга на качеството на услугата, в т.ч. пълнота на застрахователно покритису
и бързина при оценяване на щетите и изплащане на застрахователните обезщетения. I
Дружеството разполага с добре развита клонова мрежа с много добра техническа и кадрова
обезпеченост.
Щ атният персонал на дружеството, пряко ангажиран със застрахователна дейност, притежава
като правило висше - икономическо или инженерно образование и значителна част от
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Г"-

служителите са завършили специалност "Застрахователно дело" или са преминали
двугодишен курс за следдипломна квалификация по същата специалност.
За точно определяне на размера на щетите при настъпили застрахователни събития, към всяка
агенция на дружеството са привлечени технически специалисти - независими експерти.
Към настоящият момент в ЗЛД "АРМЕЕЦ" са заети над 600 души щатен числен състав,
ангажиран в Централно управление, агенциите, представителствата и ликвидационните
центрове на дружеството.
За обслужване на сключените застрахователни договори ЗАД “АРМЕЕЦ"’ е изградило
специализирана застрахователна компютърна информационна система “INSIS”, която
обхваща територията на цялата страна. Системата дава възможност за обработване в реално
време на цялостназа информация във връзка със:
•!* сключването на застрахователни договори;
❖ регистрация за застрахователните събития;
*> определяне на дължимите обезщетения във връзка с настъпили застрахователни събития:
•I* изплащане на обезщетения.
Информационната система се подържа от специалисти “ Информационно обслужване”, които
са постоянно на разположение, както в агенциите и в представителствата така и в
ликвидационните центрове на дружеството.
Въведената в ЗАД "АРМ ЕЕЦ” информационна система A R C H IM ED EDSD ни осигурява
възможността за регистрация и управление на документите, автоматизирано управление на
работните процеси и контрол на решенията, като се гарантира последователността на
вътрешният документооборот в ЗАД ‘’АРМ ЕЕЦ” и срочното изпълнение на поетите от
дружеството задължения.
Офисите и представителстват а на ЗАД “ АРМЕЕЦ” са разположени в удобни за клиентите зони
по градове, като е осигурен достъп на клиентите.
ЗАД “АРМ ЕЕЦ” разполага със съвременна информационна и офис техника осигуряваща
постоянен достъп до цялата налична публична информация в страната и спомагаща, същата
да бъде обработена и използвана съобразно с икономическата обстановка и нуждите на
клиента.
Въз основа на задълбочен анализ на риска и застрахователно - техническите параметри, както
и въз основа на постигнати резултати м прогноза за бъдещото развитие на компанията, ЗАД
“ АРМЕЕЦ" е разработило следната презастрахователна програма, която има за цел да
протектира портфейла от записвания по настояще бизнес.
Презастрахователните договори на “ ЗАД "АРМ ЕЕЦ“ обхващат основните видове предлагани
застраховки и съответстват на Общите условия, разработени от Компанията, както и на
нейните подписвачески правила.
Презастрахователната програма отговоря ма изискванията на Кодекса на застраховане, като
сключените договори съдържат всички необходими елементи, оеш уряващ и своевременно
изплащане на обезщетенията по настъпили застрахователни събития, оптимално
разпределение на риска и зашита от неблагоприятни събития, които могат дори и временно да
засегнат финансовата стабилност на Дружеството.
Сигурността на своите клиенти компанията реализира чрез първокласната си
презастрахователна програма. В нея участва! основни презастрахователи като;
• Swiss Re
• Partner Reinsurance Europe Ltd.
• Hannover Reinsurance Company
• Polish Reinsurance Company, Warsaw, Poland
• Helvetia
• както и други фирмени партньори от световно равнище, притежаващи най-висок4
рейтинг, според S&P и AMBest.

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!

Презастрахователната програма на ЗАД "‘Армеец” АД гарантира на клиентите стабилност,
сигурност и гаранция при поемането на рискове, многократно надвишаващи фирмения
капитал.

АДМ ИНИСТРИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР
Администрирането на застрахователния договор ще се извърш ва от Агенция на ЗАД
Армеец в гр. Велико Търново
Адрес на офиса:
гр. Велико Търново
ул.”Н. Габровски" № 42
Отговорно лице за администриране на застрахователния договор, с което представители на
възложителя да контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението е Мирослав
Маринов - управител Агенция ЗАД Армеец - гр. Велико Търново и регионален ръководител
ликвидационен център ЗАД Армеец гр. Велико Търново
тел. 062/60-02-38/
мобилен тел. 0888 208 979
факс: 062/60-02-3 8
При отсъствие на г-н Мирослав
Маринов по болест, нетрудоспособност, платен
отпуск или друга причина, ще бъде заместван от г-жа Анелия
Атанасова счетоводител Агенция ЗАД Армеец гр. Велико Търново
тел. 062/60-02-38/
мобилен тел. 0888 208 979
факс:062/60-02-38

Екип на Агенция Велико Търново, ангаж иран с изпълнението на застрахователния
договор
Имена

1.Мирослав
Маринов

Основни
задължения
2. Анелия
Атанасова

е-таП

m trifonov@ arnieec.bg

позиция
Управител и
регионален
ръководител
ликвидацион
ен
център
ЗАД Армеец
гр.
Велико
Търново

Телефон/факс

062/60-0238/ Факс:062/
60-02-38

Мобилен
телефон

0888/20-89
79

Цялостна организация по обслужване и администриране на
застрахователния договор
062/60-02Счетоводител
0885/83-87
аа1ана8руа@аг шеес. Ьа
38/ Факс:062/
93
60-02-38

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за

Основни
задължения

3. Ангел |
Стефанов

Администриране на застрахователния договор - води отчетност за
сключените застраховки и представя при поискване отчетна
информация на Възложителя по видове сключени застраховки и обекти
на застраховане, платени суми, суми подлежащи на плащане и период
за плащане при поискване, началото и края на периода на
застрахователното покритие

062/60-02
0882/41-32
38/ Факс:062/
43
60-02-38
Приемане на заявки за издаване на застрахователни полици и
необходимите за това документи, издаване на застрахователни полици,
комплектуване на досие на застрахователна полица

азсеГапоуФа rm eec.bg

Инспектор

4, Станимир
Тодоров

stanimiг.^o^torov[a1arm
eec.bg

Инспектор

Основни
задължения

Приемане ма заявки за издаване на застрахователни полици и
необходимите за това документи, издаване на застрахователни полици,
комплектуване на досие на застрахователна полипа

Основни
задължения

062/60-02
38/ Факс:062/
60-02-38

0884/92-25
61

Конкретните застраховки се сключват при условията, посочени в настоящето техническо
предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя по проведената процедура.
Застрахователните полици ще се издават след предварителна заявка на Възложителя за
предоставяне на услуги по застраховане на сгради и материални активи, в срок до 2 /два;'
работни дни след отправената заявка.
Заявката следва да бъде изпратена писмено, по мейл, по факс или чрез друго техническо
средство.
Застрахователните полици и прилежащите документи се издават от служители на
обслужващата Агенция на Застрахователя. След изготвяне на застрахователните полици,
същите ще се предават на служител на Възложителя.
Служителите на ЗАД Армеец в офиса на гр. Велико Търново ще издават застрахователните
полици по данни, получени от Възложителя чрез заявка.
Всички полици ще се издават в най-малко два екземпляра - едим за Застрахователя и един за
Възложителя. За полиците издадени по условията на настоящето техническо предложение.
Застрахователя предоставя на Възложителя Общите условия по съответния вид застраховка.
Застрахователната премия по конкретните застрахователни полипи ще се определя съобразно
приетата ценовата оферта на Застрахователя.
След извършване на услуга по застраховане, застрахователят предава оригинал
застрахователната полица на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ водн
отчетност за сключените застраховки и представя при поискване отчетна информация на/
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по видове сключени застраховки и обекти на застраховане, платени суми",
суми подлежащи на плащане и период за плащане при поискване, началото и края на периода
на застрахователното покритие.
■/
/I
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!

И

/
Изтичането на срока на договора за възлагане на обществената поръчка, сключен по реда на
ЗОП. не влияе върху срока на сключените на база на него застрахователни полици.

О БСЛУЖ ВАНЕ П РИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ
Във всички големи градове на страната, като структурни звена на дружеството функционират
Ликвидационни центрове, които обслужват застрахователните договори в определения им
регион. Изградената мрежа от Агенции и Ликвидационни центрове в цялата страна гарантира
обработването и изплащането на застрахователните обезщетения в договорените срокове,
както и навременната консултация при настъпване на застрахователно събитие.
Екни на Л иквидационен център Велико Търново, ангаж иран с изпълнение на
застрахователния договор
Телефон/
Мобилен
Имена
e-mail
позиция
факс
телефон
062/ 520
И ван,
P-тел. ликв.
0888/63-65
ivan.boev@ armeec.bg
221/ Факс:
Бос в
център
88
Основни
задължения
Марин
Пенев
Основни
задължен ия
Ивайло
Николов
Основни
задължения
Инж. Йордан
Иарков
Основни
задължения
Ц ветан.
Манев
Основни
задължения
Ни колай

Организация по обслужване ликвидационните преписки през срока на
действие на застрахователния договор, вкл. извършване на оглед на
пострадали обекти, съгласуване и подписване на документи.
г;
062/520
«ЛООО/-.0
Експерт
.
0888/28-22
щ не n е v@a rm eec.bg
г
221/ Факс: 1П
ликвидация
18
Приемане и завеждане на претенции, извършване на огледи по заведени
претенции по щети, изискване и приемане на документи по заведени
преписки по щети, обработка на преписки,
0 62/520
0884/95-07
inikolov@ armeec.be
Експерт
221/ Факс:
71
Приемане и завеждане на претенции, извършване на огледи по заведени
претенции по щети, изискване и приемане на документи по заведени
преписки по щети, обработка на преписки.
.
,
_
062/520
0887/87-76у^агпоуо lkv@ armeec.bg
Вещо лице
^
Извършване огледи на увредени обекти, изготвяне на опис-заключения
по щети. КСС, експертизи и оценки, възложени от застрахова теля
062/520
0888/40-74
cvetaniuka@ abv.bg
Вещ о лице
221/ Факс:
98
Извършване огледи на увредени обекти, изготвяне опис-заключения по
щети, КСС, експертизи и оценки, възложени от застрахователя

nkosf иr ko v @:а r meee.bg
Костурков

Експерт
ликвидация

5?°
221/ Факс:

0882/08-65
74

Основни
задължения

Приемане и завеждане на претенции, извършване на огледи по заведени
претенции по щети, изискване и приемане на документи по заведени
преписки по щети. обработка на преписки..

Аварийни
комисари,
специализирани
вещи лица

Работят по изрично възлагане на застрахователя за конкретен случай за
уреждане на големи по размер или специфични по характер щети,
включително при щети от пожар.

Заличена информация на основание чп. 42, ап. 5 от ЗОП във връзка сч л . 23 от
данни!

Основни
задължения

Участие в огледи и инспекции на увредени обекти, изискване и събиране
на документи, изготвяне на Авариен протокол по конкретна щета.

Представените от Застрахования документи за изплащане на обезщетение се разглеждат на
място в офисите на ЗАД “Армеец’". Обработката на документите се извършва веднага и се
определя размера на обезщетението. ЗАД "Армеец’- има назначени компетентни вещи лица,
които разглеждат документите от професионална гледна точка и дават своето становище за
степента и вида на настъпилите вреди. Застрахованият може да подаде документи не само в
офисите и ликвидационните центрове на ЗАД Армеец, й о д а ги изпрати по куриер или по поща,
ЗАД ..АРМЕЕЦ” АД разполага и е денонощен Център за обслужване на клиенти на
дружеството. Застрахованият /негови представители/ могат да се свържат с Центъра за
обслужване на клиенти на ЗАД “Армеец" във връзка с настъпило застрахователно събитие.
След постъпването на документите и определяне на размера на обезщетението в рамките на
посочения по-горе срок за изплащане на застрахователно обезщетение, застрахования може да
получи обезщетението по банков път или на каса в най-близката агенция на при
Застрахователя.

Предложеното застрахователно покритие за сгради и материални активи за нуждите на
Община Велико Търново е съгласио Общите условия на застраховка „Индустриален
пожар“ .
ЗАД "Армеец" е разработил застрахователния продукт “Индустриален пожар", приет от
Управителния съвет на ЗАД “Армеец" с Протокол № 15 от 05.07.2005 г. и в сила от 15.07.2005
г„ покриваща рисковете с общо наименование "Застраховане на имущество" "д" от Раздел 1Т
"Б" на Приложение № I към Кодекса за застраховане.
О БЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ
Обект на застраховане са сгради и материални активи за нуждите на Община Велико Търново,
по заявка, съгласно Приложение „Списък на сгради и материални активи, обект на
застрахователни услуги" от документацията,
СРОК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДО ГО ВО Р
Застрахователния договор се сключва за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от
00:00 часа на датата на неговото подписване.
Съгласно изискванията на Възложителя, застраховките се сключват със застрахователен
период на валидност 12 (дванадесет) месеца. След изтичането им. същите се подновяват за
същия период и при същите условия, съгласно представената оферта.
Застрахователните договори се сключват поетапно след заявка. Поетапното възлагане се
обуславя от необходимостга от застраховане и от изтичане на вече сключени застраховки.
Възложителят или негови представители заявяват видовете застраховки, включени в предмета
на поръчката, като срокът за изпълнение на услугата по застраховане е 2 /два/ работни дни.

ТЕРИ ТО РИ А ЛН О П ОКРИ ТИ Е
Застраховката има действие на територията на Република България и е валидна само
имущество, намиращо се на посочения в полицата адрес.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ (П О КРИ ТИ РИСКОВЕ, ГРУПИРАНИ В КЛАУЗИ)1
Застраховката осигурява застрахователно покритие за всяка загуба или щета, нанесена на
застрахованото по смисъла и при условия)а на застраховка "Индустриален пожар" на ЗАД
"АРМ ЕЕЦ" за рисковете групирани в клаузи, както следва:

/я ?

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка сч л . 23 от Закона з^ защита на личните данни!

^ ОфЙ # * '
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За Сгради:
У К лауза А - Пожар и последиците от гасенето му. мълния/гръм. експлозия и имплозия,
удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
У К лауза Б1 - Буря (ураган, вихрушка), в т,ч. увреждане от падащи клони и дървета;
У
К л ауза Б2 - Проливен дъжд, наводнение 01 природио бедствие;
у
К лауза ЬЗ * Увреждане от тежест при естествено натрупване на еня 1 и/или лед. падане нцлавина:
У К лауза Б4 - Действие на подпочвени воли или морски вълни;
У
К лауза Б5 - Свличане и срутване на земни пластове:
У
К лауза Бб - Градушка;
У К лауза Д4 - Авария на водопроводни, канализационни, ларопроводни/отоплителни и
климатични инсталации;
У К л ау за 3 - Земетресение;
У
К л ау за В Вандализъм, вкл, злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия, зломишлени
действия на трети;
У
Клауза С - чупене настъкла и витрини с
лимит на отговорност до 5% от
застрахователната сума на сградата;
У К лауза Р1 - Разходи за разчистваме на развалини и останки и ограничаване на вредите;
За материални активи:
У К лауза А - Пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от
летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
У К лауза Б1 Буря, в т.ч. увреждане от падащи клони и дървета;
У К лауза Б2 - Проливен дъжд. наводнение от природио бедствие;
У К лауза БЗ - Увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед. падане на
лавина; Допълни телно покритие - измръзване/замръзване,
УК лауза Б6 - Градушка;
У
К лауза Д4 - Авария на водопроводни,канализационни, отоплителни и климатични
инсталации;
У К лауза Д5 - Късо съединение и токов удар;
У К лауза 3 - Земетресение;
У К лауза В Вандализъм, вкл, злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия,зломишлени
действия на трети лица;
У К лауза К - Кражба чрез взлом;
У К лауза Г - Г рабеж;
Дефинирането на покритите по клаузите рискове е съгласни Общите условия на ЗАД
“ АРМЕЕЦ" по застраховка „Индустриален пожар".

И ЗК Л Ю Ч ЕН И РИСКОВЕ
22, Застрахователят не покрива вреди, настъпили в резултат на;
22.1. военни действия от всякакъв вид, военни учения, неприятелско нахлуване - с или без
обявяване на война, инвазия, военно или извънредно положение;
22.2.
гражданска война, граждански вълнения, революция, въстания, метеж, бунтове,
размирици, преврати, безредици, улични вълнения, протести, стачки, локаут;
22.3. саботаж и тероризъм;
22.4. ударни вълни, причинени от самолети или други въздушни средства, движещи сс със ’
звукова или свръхзвукова скорост;
22.5. конфискация, принудително одържавяване, по вреда/премахване на строежи,
съоръжения, инсталации, сгради, обекти и други работи е оглед съот ветствие с правилата и
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норма тивите за устройство на територията и с изискванията по сигурността, здравеопазването,
ложарната безопасност, естетиката, чистотата, спокойствието на гражданите и други;
22.6. атомни или ядрени експлозии, въздействието на радиоактивни продукти и
замърсявания от тях. нарушаване на установените мерки и изисквания за ядрена безопасност;
22.7. замърсяване или заразяване на околната среда,
22.8. нарушени строително-технически и противопожарни норми, изисквания, правилници и
стандарти, строителни дефекти и недостатъци, нарушение на строителните технологии,
нарушение на инструкции за експлоатация, некачествен монтаж и ремонт, недостатъчна или
неправилна поддръжка, просмукване на влага в резултат на неотстранени повреди по
конструкции, съоръжения и инсталации, вътрешни архитектурни и строителни промени,
извършени в нарушение на нормативните изисквания, неотстранени повреди от по-рано
настъ п и ли съб и ти я;
22.9. ерозия, извършване на ремонтни, строителни и изкопни работи;
22.10. неспазване на утвърдените технологии и стандарти, неправилна експлоатация,
неправилно или безстопанствено съхранение, липса на подходяща квалификация на
персонапа;
2 2 .1 1. груба небрежност, умишлени действия или бездействия (вкл. нелоялност или измама)
на Застрахования, неговия персонал и лица, поели охраната на застрахованото имущество или
други лица. допуснати от Застрахования в застрахованото помещение, както и на всяко друго
трето ползващо се лице:
22.12. употреба на алкохол или други упойващи средства, изпълняване на дейности без
необходимото разрешително;
22.13. многократно повтарящи се причини и обстоятелства;
22.14. корозия, фабричен или скрит дефект, механични смущения, употреба на неподходящи
материали, лошо изпълнение, технологичен брак, проектантска грешка, амортизация,
износване на части;
22.15. влага, плесен, гниене, ферментация, свиване, изпаряване, постепенно влошаване на
качеството, загуба на тегло, промяна на цвета, тъканта, мириса или външния вид (освен ако са
предизвикани от събитие, което не се изключва по друг начин);
22.16. вреди, нанесени от птици, животни, гризачи, насекоми, гъбични образувания и др.
подобни:
22.17. обезценки, денгуби и пропуснати ползи, възникнали като последица от настъпили
застрахователни събития (освен загубата на доход от наем при действащо покритие по клауза
Н). всякакъв вид глоби, наложени във връзка с тях. косвени загуби от всякакво естество, в т.ч.
от закъснение и от загуба на пазар;
22.18. намокряне на имущество, складирано в приземен етаж или мазе, ако това имущество не
се съхранява върху поставки, лавици, рафтове, палети или стелажи на разстояние най-малко
10 см ог пода;
22.19. необясними липси и загуби, неизяснено изчезване, както и загуби и липси, открити при
инвентаризация;
22.20. атмосферни условия, въздействащи върху съхранявано на открито движимо
имущество;
22.21. грешки или дефекти в проектирането, материалите, изработването, или грешки в
технологичния процес; механична или машинна авария, или електронна или електрическа
повреда или неизправност; прекъсване на електричеството или друго захранване в
помещенията, ако прекъсването е възникнало извън помещенията, с изключение на загуби
понесени в резултат на събитие, което не е изключено но друг начин в настоящите Общи5;
условия и тогава Зае грахова тел я носи отговорност единствено за такава последвала загуба.
23. Застрахователя I не покрива вреди, нанесени върху общите части на етажната собственост,
24. Застрахователят не покрива и рисковете, посочени като изключени в характеристиката на
отдел н ите рис кове.
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ЗАСТРАХОВАТЕЛН А СУМА
Застрахователната сума е тази, за която е застраховано дадено имущество или група
имущества. Отговорността на Застрахователя е до размера на застрахователната сума,
записана в полицата. Застрахователната сума не трябва да надвишава действителната стойност
на застрахованото имущество. За действителна се счита стойността, срещу която вместо
застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид, качество и състояние.
Застрахователната сума се посочва от Застрахования.
Застраховате лят определя действителната стойност на застрахованото имущество към датата
на настъпване на застрахователно го събитие. Ако към тази дата, застрахователната сума е помалка от действителната стойност на застрахованото имущество. Застрахователят щс изплаща
действителния размер на обезщетението, ако то не надвишава застрахователната сума. без да
се намалява иропорционално на съотношението между застрахователната сума и
действителната стойност на застрахованото имущество. В случай, че застрахователната сума
е по-висока 01 действителната стойност отговорността на Застрахователя е до действителната
стойност на зает рахованото имущество към дата на настъпване на застрахователното събитие.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМ И Я
ОПРЕДЕЛЯНЕ
Дължимата годишна застрахователна премия ес определя като процент от определената
застрахователната сума (тарифно число).
Застрахователната премия се облага е 2 % данък, съгл. Закон за данък върху
застрахователните премии, в сила от 01.01.201! г.
Съгласно чл.ЗЗ а с I и във връзка с чл.З 7 от Закона за данък върху добавената стойност
застрахователните услуги за освободени от ДДС и следва да се счита не, оферираната от
ЗАД "АРМЕЕЦ” застрахователна премия е цялата дълж има сума и върху нея няма да се
начислява ДДС.
СКЛЮ ЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА И ПРЕКРАТЯВАНЕ
Застрахователната полица за всеки обект се сключва на основание изпратена от Възложителя
заявка.
Застраховката влиза в сила от 00.00 часа на деня. посочен в полицата за начало на срока, но
при условие, че е платена дължимата застрахователна премия в указания срок (в Ценово
предложение) и изтича в 24.00 часа на деня, посочен в полицата за край на срока.
Застраховката се сключва в български лева.
Застраховката може да бъде сключена в полза на трето лице. което следва да бъде изрично
посочено в полицата.
Застраховката може да бъде прекратена предсрочно от всяка от страните със седемдневно
писмено предизвестие, каго срокът на предизвестието започва да тече от деня на получаването
му. При предсрочно прекратяване на застраховка, по която не са изплащани и не се дължат
обезщетения.
Застрахователят
възстановява
на
Застрахования
съответстващата
пропорционално на не изтеклия срок премия, намалена с административните разходи,
направени за издаване на застрахователната полица.
При предсрочно прекратяване на застраховка, по която са изплатени или предстои да се
изплащат обезщетения, частта от премията за не изтеклия срок не се връща, а не внесенат^
премия се дължи от Застрахования или се удържа от размера на дължимото обезщетение.
Застраховката се прекратява при отпадане на застрахователния интерес - от датата на
отпадането му, без за това да е необходимо някакво предизвестие.
ДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА
През срока на застраховката Застрахованият има нраво;
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защита на

• при настъпване на застрахователно събитие да получи застрахователно обезщетение,
определено по основание, размер и в срок съгласно настоящите Общи условия;
• да дозастрахова имущество с оглед избягване на подзастраховане или разширяване на
рисковото покритие.

През срока на застраховката Застрахованият е длъжен;
• да поддържа застрахованото имущество в изправност и да го стопанисва с грижата на добър
стопанин;
• да спазва утвърдените изисквания и указания за съхранение, експлоатация и безопасност,
както и да изпълнява предписанията на компетентните органи и на Застрахователя относно
застрахованото имущество;
• да вземе необходимите мерки за предотвратяване настъпването на застрахователно
събитие:
• да осигурява достъп на Застрахователя за проверка на състоянието на застрахованото
имущество:
• да уведомява писмено Застрахователя за всички промени в обстоятелствата, за които
Застрахователят писмено е задал въпрос в Предложението за застраховане, в т.ч. промяна на
адреса и местонахождението, промяна на собствеността или режима на ползване (вкл. ако
сграда или част от нея, обект на настоящата застраховка или в която се намира застраховано
имущество, стане необитаема), промяна в основната дейност, рязко увеличаване обема на
производството, промяна в номенклатурата и пр. При клаузи К,Т. В и Г промени в
обстоятелствата са налице, когато се променят мерките за сигурност, когато се извършват
строителни и ремонтни работи или се строят скелета в/до сградата/помещенията, където се
съхранявал застрахованите по тези клаузи имущества, когато се промени режима на ползване
на съседните (вкл. отгоре и отдолу) помещения, когато застрахованият обект временно или
постоянно не работи, когато има промяна в режима на работа, когато след загубване на ключ
ключалката не бъде подменена веднага с равностойна. Уведомяването следва да бъде
извършено незабавно след узнаването;
• да съхранява цялата необходима и изисквана от нормативната уредба документация,
отнасяща се до застрахованите имущества и интереси, така че при настъпване на
застрахователно събитие тя да не може да бъде повредена, унищожена или загубена.
Ако Застрахованият не спазва задълженията, посочени по-горе. Застрахователят има право да
прекрати или измени застрахователния договор. В случай на настъпване на застрахователно
събитие Застрахователят може да намали съответно застрахователното обезщетение. Ако
настъпването на застрахователното събитие е следствие на неизпълнение на задълженията
посочени по-горе. Застрахователят може да откаже плащане.
ВЗАИМ ООТНОШ ЕНИЯ
М ЕЖДУ
СТРАНИТЕ
ПРИ
НАСТЪПВАНЕ
НА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО С Ъ БИ ТИ Е
При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен:
•
да предприеме всички необходими и целесъобразни мерки за спасяване и запазване на
застрахованото имущество и ограничаване на вредите;
•
да уведоми незабавно след узнаването съответните държавни органи: при пожар и
наводнение - служба ПАБ. при кражба, грабеж и злоумишлени действия на трети лица полицията;
>
•
да уведоми писмено Застрахователя в рамките на 3 дни от узнаването, а при
застрахователни събития по клаузите К, I и Г - в срок от 24 часа от узнаването, като изложи
всички обстоятелства за настъпване на застрахователното събитие, които са му били известни;
•
да не променя състоянието на увреденото имущество без разрешение на Застрахователя (с
изключение на случаите, когато това е спешно необходимо за минимизиране на щетите) и да
не предприема действия, които биха увеличили размера на вредите:
•
да осигури свободен достъп на Застрахователя до увреденото имущество и източника на
вреда:
Ч .

/}
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•
да докаже но безспорен начин претенцията си към Застрахователя по основание и размер:
•
да предоставя на Застрахователя писмено поискана информация, данни или документация
и други доказателства във връзка с предявения иск, както и за произхода, причините и
обстоятелствата за възникване на вредите:
•
да уведоми Застрахователя, ако е получил обезщетение от трето лице;
■ да осигури правата си срещу трети лица и да съдейства на Застрахователя при
упражняване на правата му срещу причинителя на вредата;
•
да не извършва никакво плащане, спогодба, приемане и/или деклариране на обстоятелства
относно настъпило застрахователно събитие без предварителното писмено съгласие на
застрахователя:
•
за доказване на събитието, причините за възникването му и размера на вредите
Застрахованият е длъжен да представи на Застрахователя:
^ валидна застрахователна полица заедно с документите, представляващи неразделна част
от нея;
^ списък и описание на увреденото/откраднато имущество;
^ документи, доказващи правата му върху увреденото застраховано имущество;
^ документи, издадени от съответните компетентни органи, удостоверяващи настъпването
на застрахователното събитие:
при пожар - служебна бележка от служба \ IА13;
при мълния, буря, проливен дъжд, градушка, наводнение и натрупване на сняг - писмо от
районната ХМС, като при масово проявление на събитието същото може да бъде доказано по
анкетен път чрез установяване на характерните белези на проявлението му в околността;
при свличане или срутване на земната повърхност - писмо от геоложката слу жба:
при земетресение - писмо от сеизмологичния институт към ЬАН;
при злоумишлен пожар, злоумишлена експлозия, кражба чрез взлом, вандализъм, грабеж,
както и във всички други слу чаи на заведено досъдебно производство - служебна бележка от
РПУ с № на досъдебно производство, договор за охрана при наличие на такъв, придружен с
извлечение от следящата система, с която е свързана СОТ; в случаите на образувано досъдебно
производство - постановление за спиране или прекратяване па наказателно производство или
обвинителен акт от прокуратурата срещу установен извършител);
при удар от ППС - протокол за П ГГ1 или констативен протокол, издадени от органите на
Пътна полиция:
^ дру ги документи, писмено изискани от Застрахователя, съобразно конкретния случай;
При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят е длъжен да извърши оглед на
увреденото имущество в присъствието на Застрахования или негов представи тел, да установи
има ли наличие на застрахователно събитие и да определи размера на вредите. При ползването
на вещо лице направените разноски са за сметка на Застрахователя. В случай, че
Застрахованият не е съгласен с направената оценка, той може да привлече вещо лице за своя
сметка. При различие между двете оценки страните привличат трето вещо лице - арбитър,
като поделят разноските помежду си.
При необходимост Застрахователят участва в спасяването на застрахованото имущество, като
посочва необходимите мерки за това и заедно със Застрахования участва в преговори и
сключване на споразумения във връзка с ликвидацията на щетите.
Ако се установи, че с цел да се облагодетелства Застрахованият, негов представител или третф
ползващо се лице са посочили неверни данни за причините за настъпването на
застрахователното събитие, за размера на вредата или умишлено са създали условия за
настъпване на застрахователното събитие или за увеличаване размера на вредите.
Застрахователят се освобождава от отговорност и е в правото си да откаже изплащане на
застрахователно обезщетение и да прекрати застраховката като задържи платената премия.

САМ ОУЧАСТИЕ

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за
данни!

Няма ла се прилага самоучастие на застрахования.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО О БЕЗЩ ЕТЕН И Е
Размер на застрахователно обезщетение
Застрахователното обезщетение е до действителния размер на вредата, претърпяна от
Застрахования към датата на настъпване на застрахователното събитие. Общата сума на
изплатените застрахователни обезщетения през срока на застраховката не може да надвишава
застрахователната сума или договорения лимит за съответното имущество или група
имущества.
Действителният размер на вредата се определя чрез предвиждане на необходимите разходи за
труд, материали, механизация и начисления за извършване на ремонт, т.е. за възстановяване
на имуществото в състоянието, в което е било към датата ла настъпване на застрахователното
събитие или чрез процентна обезиенка на имущества, които не могат да се ремонтират.
НАЧИН НА О БЕЗЩ ЕТЕН И Е И ОЦЕНКА НА Щ ЕТАТА
При частично увреждане на застрахованото имущество, действителният размер на вредата се
определя:
•
чрез експертна оценка от вещо лице;
•
въз основа на представена от Застрахования ясна. изчерпателна и обоснована
документация за работите по отстраняване на вредите - със собствени сили и средства или
чрез възлагане на външен изпълнител, след предварително одобряване от Заетрахователя.
Застрахователят си запазва правото да извърши проверка на представените в документацията
данни преди вземане на решение за изплащане на обезщетение.
При пълна загуба на застрахованото имущество размерът на обезщетението е до
действителния размер на вредата, но не може да надвишава нито застрахователната сума на
унищоженото имущество, нито неговата действителна стойност към датата на събитието.
Застрахователят може да замени в натура повреденото или унищожено имущество с друго от
същия вид и качество.
При изплащане на цялата застрахователна сума на увреденото имущество, Застрахователят
има право да придобие останките му и да се разпорежда с тях, като Застрахованият е длъжен
да му прехвърли собствеността върху тях.
При определяне на застрахователното обезщетение се приспадат сумите, които
Зае грахованият е получил като обезщетение от грети лица и стойността на останките (запазени
части и вторични суровини) от увреденото имущество. Ако след изплащане на
застрахователното обезщетение имуществото бъде възстановено изцяло или частично на
Застрахования или същият получи обезщетение от трети лица за него, той е длъжен да върне
на Заетрахователя изцяло, респективно частично полученото застрахователно обезщетение.
Застрахователното обезщетение се изплаща па:
• Застрахования
ако е собственик на застрахованото имущество. Когато не е негов
собственик. Застрахованият следва да представи нотариални заверена декларация от
собственика, че е съгласен обезщетението да се изплати на Застрахования;
• трето ползващо лице, посочено в полицата;
• грето лице, посочено в нотариални заверено пълномощни от собственика на застрахованото
имущество.
Застрахователят изплаща дължимите застрахователни обезщетения в срок ] /един/ работен
ден от датата на уведомяване на изпълнителя за настъпване на застрахователно събитие, п
спазване на изискванията на чл. 405 от КЗ.
За всички неуредени въпроси ЗАД '‘Армеец" ще се придържа към Общите условия за
застраховка “Индустриален пожар”.
ДО П Ъ Л Н И ТЕЛ Н О ПРЕДОСТАВЕНИ ПРЕФ ЕРЕН ЦИ И
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• АВАНСОВО ПЛАЩ АНЕ В СЛУЧАЙ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ
ЗАД "АРМ ЕЕЦ” се съгласява, в случай на доказано застрахователно събитие по вид и размер,
да изплати авансово до 30 % от стойността на предполагаемите вреди.
• 20 % отстъпка от застрахователната премия на застраховка "Защитен дом" за всички
служители на трудов договор с Възложителя. Необходимо условие за ползване на
преференцията е представяне в агенциите и представителствата на дружеството на издадено
от Възложителя изрично удостоверение, потвърждаващо назначението на трудов договор. В
удостоверението следва да се посочи и номера на застрахователната полица.

Добавят се толкова редове, колкото са необходими!

(В техническото предложение участниците представят и следната информация по чл. 327, ал. 1 от
КЗ (оез включването на информация, която съгласно указанията за подготовка на офертата следва
да се представи в плик предлагана цена), в това число информация за: Обхват и съдържание на
дейността по застраховането Условия за сключване на застрахователния договор и неговото
прекратяване: Покрити застрахователни рискове, обхват на застрахователното покритие;
Задължения за страните по застрахователния договор (задължения на застрахователя, задължения
на застрахования при настъпване на застрахователното събитие и за неговото доказване);
Изключения, при които застрахователят не плаща застрахователно обезщетение или
застрахователна сума (ако застрахователят предвижда такива изключения): Информация за
застрахователни суми/обезщетения, начин на определянето им, срокове за плащане, предпоставки,
условия; Териториална валидност; Лимит на отговорност; Начало и край на периода на
застрахователното покритие: Други условия).

Приложение:
1. Пълномощно на Гергана С тоянова;
2. Обши условия на застраховка „Индустриален пожар“ ;
3. Бланки/образци на изискуеми доку менти, подлежащи на подписване от възложителя
във връзка със склю чването на договора - проект на полица;
4. Презастрахователна програма на ЗАД „А РМ ЕЕЦ “ за 2018 г.

Дата
Подпис на лицето, печат

05/11/2018 г.

Име и фамилия
Длъжност

Гергана Стряцрва
Директор „Обществени поръчки'"
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Приложение №

Образец Л'еЗ

Ц ЕНОВО ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ
по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Извършваме на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико
Търново по обособени позиции” .
Обособена позиция №1: „Услуга по застраховане на сгради и материални активи за
нуждите на Община Велико Търново, по зая в к а”
Долуподписаната ГЕ РГ А Н А ,
СТОЯНОВА, в качеството ми на упълномощен
представител-Д иректор на Дирекция "Обществени поръчки и големи корпоративни клиенти”
на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖ ЕСТВО „АРМЕЕЦ” АД, с ЕИК: 121076907.
актуален телефон: 02/81 19 122,
факс: 02/81 19 103: електронна поща gstoyanova@armeec.bg
Регистрация по ЗДДС: ВС 121076907
(ако участникът не е регист риран по ЗДДС, ук азва това в полето)

Разплащателна сметка:
IBAN сметка I
В1С код на банката
Банка: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, КЛОН СОФИЯ
Адрес на банката: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 87

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМ ИСИЯТА,
Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на застрахователни услуги за
нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции”. Обособена позиция № I: „Услуга
по застраховане на сгради и материални активи за нуждите на Община Велико Търново, по
заявка”
Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с
изискванията, заложени в Техническите указания/Техническите спецификации на настоящата
поръчка. Поемаме ангажимент да изпълняваме обекта на поръчката за срока на договора.
При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички
необходими разходи съобразно избраната методология.

Приемаме, че Възложителят ще заплаща възнаграждение на Изпълнителя при условия,
предвидени в документацията за обществената поръчка и при условията на проекта на
договор.
Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева. При
несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид
изписаното с думи.
ч
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Н ачин на плащ ане: по банков път, с платежно нареждане в български лева.
Застрахователната премия, вкл. данъка по ЗДЗП се заплаща разсрочено на четири равни
вноски.
Предлаганото от нас възнаграждение е както следва:

I. „И звърш ване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново по
обособени позиции", Обособена позиция №1: „Услуга по застраховане на сгради и
материални активи за нуждите на Община Велико Търново, но заявка":
- Тарифно число за застраховане на сгради - общинска собственост: 0.08% от
застрахователната сума
- Тарифно число за застраховане на мат ериалните активи, намиращи се в сграда в
обхвата на поръчката: 0.23% от застрахователната сума

Прилож ение:
- образец „Ценово предлож ение” - прилож ение 1
III. Срок за плащ ане на поръчката - до 30 (тридесет) дни след одобряване на факту рата.
Начин на ценообразуване. Ф инансова обосновка на предлаганата цена:
ОПРЕДЕЛЯНЕ
Застрахователната премия е сумата, която Застрахованият заплаща на Застрахователя. и срещу
която се покриват дог оворените в поли пата рискове.
Дължимата годишна застрахователна премия се определя като процент от застрахователната
сума (тарифно число). Тарифното число е определено в зависимост вида на застрахованото
имущество, предоставеното застрахователно покритие, рисковите обстоятелства и срока на
застраховката.
Приложената от ЗАД "АРМ ЕЕЦ" цена (тарифно число) по застраховка "Индустриален
пожар", отразява реалния застрахователен и застрахователно - технически риск при подобен
тип възложители. Утвърдените тарифни ставки са формирани въз основа на рискова част,
добавка за сигурност, както и следните разходи - административни, аквизационни и други,
включително и разходи за презастраховане.
Годишната тарифна ставка е формирана, съгласно утвърдената тарифна таблица по
застраховка „Индустриален пожар" на дружеството.
За тарифно число за застраховане на сгради:
При тарифирането са приложени тарифните ставки за видове имущества
..Непроизводствени сгради“, отчитайки вида и рисковия клас на имуществата,
подлежащи на застраховане. За рискове, покрити по клаузи А, Б1, Б2, БЗ. Б4, Б5. Б6.
Д4, и В от общите условия на застраховка „Индустриален пожар" тарифните ставки
възлизат съответно на 0,0156% за клауза А, 0,0104 % за клауза Б (1.2,3,4,5,6), 0,0021%
за клауза Д4 и 0.0033% за клауза В. Сборът от тарифните числа за рискове, покрити по
клаузи А, Б1, Б2, БЗ, Б4, Б5, Б6. Д4 и В възлиза на 0,0314%. За клауза 3, отчитайки че
застрахованите имущества, са позиционирани на територията на община Велико
Търново, при тарифиране е взета тарифната ставка за недвижимо имущество за втора
земетръсна зона. съгласно утвърдената тарифа, възлизаща на 0,03%. "
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тарифната ставка е в размер на 0.012%, а за клауза С - 0.03%. Общото тарифно число,
след сумиране на тарифните ставки за всички клаузи възлиза на 0,1034%. Приложено е
завишение в размер на 50% за неприлагане на пропорционалното правило при
определяне на застрахователните обезщетения при наличие на подзастраховане.
Крайното тарифно число след прилагане на завишението възлиза 0.1551%. Приложена
е 50% отстъпка върху базовото тарифно число, формирана, както следва: 20% за
разсредоточеност на риска и 20% за комплексно застраховане и 10% за корпоративен
клиент. Крайното тарифно число по полицата, след прилагане на отстъпката е в размер
на 0.0775%, а закръглено до втория знак (съгласно изискванията на Възложителя) след
запетайката възлиза на 0,08%.

За тарифно число за застраховане на материални активи:
^ При тарифирането са приложени тарифните ставки за видове имущества „Машини,
съоръжения и оборудване1; отчитайки вида и рисковия клас на имуществата,
подлежащи на застраховане. За рискове, покрити по клаузи А. Б1. Б2. БЗ. Б6. Д4, Д5 и
И 01 общите условия на застраховка „Индустриален пожар“ тарифните ставки възлизат
съответно на 0,0276%) за клауза А, 0.0145 % за клауза Б (1,2,3,6), 0,0144%о за клауза Д4,
0,024% за клауза Д5 и 0,006% за клауза В. Сборът от тарифните числа за рискове,
покрити по клаузи А, Б1, Б2, БЗ, Б6. Д4. Д5 и В възлиза на 0,0865%. За клауза 3,
отчитайки че застрахованите имущества, са позиционирани на територията на община
Велико Търново, при тарифиране е взета тарифната ставка за движимо имущество за
втора земетръсна зона, съгласно утвърдената тарифа, възлизаща на 0,024%. За клауза
К тарифната ставка е в размер на 0 ,18%. а за клауза Г - 0.02%. Общото тарифно число,
след сумиране на тарифните ставки за всички клаузи възлиза на 0,3105%. Приложено е
завишение в размер на 50%о за неприлагане на пропорционалното правило при
определяне на застрахователните обезщетения при наличие на подзастраховане.
Крайното тарифно число след прилагане на завишението възлиза 0,4657%. Приложена
е 50% отстъпка върху базовото тарифно число, формирана, както следва: 20% за
разсредоточеност на риска и 20% за комплексно застраховане и 10% за корпоративен
клиент. Крайното тарифно число по полицата, след прилагане на отстъпката е в размер
на 0,2328%). а закръглено до втория знак (съгласно изискванията на Възложителя) след
запетайката възлиза на 0,23%.

ЗАД "АРМЕЕЦ“ няма да прилага условни и/ или безусловни франшизи в покритието, както и
лимита на покритие няма да бъде ограничаван и ще се покрива щети до зададените от
възложителя стойности.

Застрахователната премия се облага с 2 % данък, съгл. Закон за данък върху
застрахователните премии, в сила от 01.01.2011 г.
Съгласно чл.ЗЗ ал. I и във връзка с чл.37 от Закона за данък върху добавената стойност
застрахователните услуги за освободени от ДДС и следва да се счита че, оферираната от
ЗАД "АРМЕЕЦ застрахователни премия е цялата дълж има сума и върху нея няма да се
начислява ДДС
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Застрахователната премия, вкл. данъка по ЗДЗП се заплаща разсрочено на 4 равни вноски.
Дължимите суми се нарежда: по банкова сметка на застрахователя.
БАНКА
ЦЕНТРАЛНА
КООПЕРАТИВНА
БАНКА,
ООН

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните
данни!
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БАНКОВ КОД В1С
БАНКОВА СМ ЕТКА 1В АМ
ТИТУЛЯР

ЗАД “АРМ ЕЕЦ"АГЕН ЦИЯ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(Участниците представят информация за: начина на определяне на застрахователната премия за
отделните видове застраховки, включени в обхвата на поръчката, отстъпки (ако се предлагат
такива). Ако застрахователната премия се определя от тарифа, методика и др. подобни на
застрахователя, същата се прилага. Представената информация трябва да сочи ясно и
недвусмислено начина и правилата за определяне на застрахователната премия. Участниците
посочват условията и начините за плащане на премиите, брой на вноските; „Бонуси" и
,, Привилегировани условия " и др. предложения от застрахователя в полза на Възложителя, и др.)
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Име и фамилия
Длъжност

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните
данни!

Приложение I към Образен A i3

ЦЕНОВО П РЕДЛО Ж ЕН И Е
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „И звърш ване
на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново по обособени

за участие

r открита

позиции*', Обособена позииия №1: „Услуга но застраховане на сгради и материални
акт иви за нуждите на Община Велико Търново, но заявка"
Ц ЕНОВО П РЕДЛО Ж ЕН И Е______________
7 от името н а: ЗАСТРАХОВАТЕЛ Н О А К Ц И О НЕРН О Д РУ Ж ГС ТBÔ ^А РМ ЕЕЦ“ АД
, _
______________________(пълно най ме нование па у 1ч астника) .........

За застраховане на сградите - общинска собственост предлагаме тарифно число в размер на
0,08% (словом: нула цяло пула осем процента) от застрахователната сума.
За застраховане на материалните активи, намиращ и се в сграда в обхвата на поръчката
предлш аме тарифно число в размер на 0,23% (словом: нула цяло двадесет и три процента) от
зает раховател ната сума.
_______________________________________________________________
Посоченото тарифно число за имуществена застраховка на сградите - общинска собственост и
материалните активи е със застрахователно покритие съгласно представеното от участника
техническо предложение, включващо минимум застрахователните рискове, посочени от
Възложителя в документацията.____________________________________________________________
Посоченото тарифно число е цената, която Възложителят следва да заплати за сключване на
валидна застраховка за имуществено застраховане сградите - общинска собственост и
материални активи за срок от 1 година. В тарифното число са включени всички дължими вноски
и такси, с изключение на данъка съгласно Закона за данък върху заетраховател н ите нрем и и. _
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^Участник: ЗАД „АРМ ЕЕЦ“ АД
| Гергана С тоянова - Директор „Общест
'корпоративни клиенти“’
_
'(име и фамилия, длъж ност, подпис и п<

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!

