
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор за възлагане на обществена поръчка от дата 21.02.2019 г. 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 нуяедите на Община Велико Търново, по заявка”

Днес ! 3/. 9. Р. .'.................2019 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка 
България” №2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. Даниел Панов -  Кмет на 
Общината, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Илка Тодорова -  главен счетоводител 
ЦСУ, лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от ЗФУКПС, от една страна,

и
2. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АРМЕЕЦ” АД,

наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, 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: gstovanova@armeec.bg. ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ: 121076907, 
представлявано от Изпълнителния директор Миролюб Иванов заедно с всеки един от 
изпълнителните директори, както следва: Константин Велев, Диана Манева и Вася 
Кокинова-Моллова, от друга страна,

и на основание чл. 20а от ЗЗД, чл. 184, ал. 1 от ЗОП и чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, 
във връзка с актуализиране на Списъка на сградите за извършване на застрахователни 
услуги за нуждите на Център за социални услуги и необходимостта от добавяне на нови 
обекти към приложения към договора списък, съгласно чл. 2 от сключения договор, и 
предвид това, че промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и 
в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение 
на цената или опции, обхватът и естеството на възможните изменения или опции, както 
и условията, при които те могат да се използват, не трябва да води до промяна в 
предмета на поръчката.

СЕ ПОДПИСА ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1 Страните се споразумяха да изменят и допълнят сключения между тях договор, 
съгласно разпоредбите на настоящото допълнително споразумение.
Чл.2. Обемът на договора се увеличава с допълване на обектите - сгради на 
застрахователната услуга, водещи се в баланса на „Център за социални услуги” към 
Община Велико Търново;
Чл. 3. Реализирането на опцията е в зависимост от възникването на нужда за 
Възложителя за застраховане на сгради при условията и по реда, разписани в 
Техническата спецификация -  Приложение №1.
Чл. 4. Цената на договора се увеличава със 32,32 лв., като цената се определя съобразно 
застрахователната сума на съответното имущество и предложеното в ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Тарифно число за застраховане на сгради, съгласно чл. 
8, ал. 1 от договора.
Чл. 5. Разплащането ще се извърши съгласно условията на чл. 9, 10 и 11 от сключения 
договор след подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на 
застрахователната/ите полица/и, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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Чл.З. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Чл. 4. Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни в 
съдържанието му екземпляра по един за всяка от страните.

ПрилЛжение към това споразумение, представляващо неразделна част от него: 
Списък на сградите/подлежащи на добавяне към обектите на застрахователната услуга -  
„Невключенвд техническата спецификация” от т. 1 до т. 7.

ВЪЗЛОЖИТ^К

ИНЖ. Д А р р /Л 5 Ш О » й
Кмет на б | р / 2Ш ово

Илка Т о д о р о ^ _ ^
Главен счетоводител Ц С ¥

Съгласували:
I

Росица Димитрова 
Директор на дирекция С Д з /  ^

Надя Петрова 
Директор на дир

Грета Маринова 
Юрисконсулт в дирекция ОП

Изготвил:/
Милена К ум ова -  главен експерт в дирекция ОП

2

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679



С п и съ к  на сгради , водещ и се в баланса на "Ц ентър за соц и ал н и  услуги", обект на застр ахователн и  услуги

№ по 
ред Описание и адрес на недвижим имот Брой Собственост

Балансова стойност 
към 31.12.2018 (в 

лева)

Стойност на 
застраховка (в 
лева) 0,08 % от 

балансовата 
стойност

1 Детска ясла "Мечо пух - 3" гр. Велико Търново, ул. Вела Пискова № 21 1 1 211 687,89 969,35

2
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 
изостаналост с. Церова Кория, ул. Втора № 26 1 224 099,60 179,28

3 Детска ясла "Пролет" гр. Велико Търново, ул. Мария Габровска № 5 1 1 484 304,33 1187,44
4 Детска ясла "Слънце" гр. Велико Търново, ул. Мизия № 1 1 1 283 505,16 1026,80

5
Детска ясла "Щастливо детство" гр. Велико Търново, ул. 
Освобождение № 73 А 1 976 167,81 780,93

6
Детска млечна кухня - раздавателен пункт гр. Велико Търново, кв. 
Чолаковци, СОУ "Владимир Комаров" 1 14 304,96 11,44

7 Домашен социален патронаж гр. Дебелец, ул. Стефан Караджа № 25 1 289 201,99 231,36

8
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания I и II гр. 
Велико Търново, ул. Цветарска № 14 1 Публична общинска 1 616 992,90 1293,59

9
Център за настаняване от семеен тип за младежи е увреждания I гр. 
Велико Търново, ул. Ил. Драгостинов № ЗА, вх. А 1

собственост
704 608,10 563,69

10
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания II гр. 
Велико Търново, ул. Ил. Драгостинов № ЗА, вх. Б 1 738 576,35 590,86

11
Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. Велико Търново, ул. Иларион 
Драгостинов № 3 1 3 087 167,75 2469,73

12
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Дъга" гр. Велико 
Търново, ул. Георги Измирлиев № 2 1 391 978,29 313,58

13
Клуб на пенсионера и инвалида гр. Велико Търново, кв. Бузлуджа, ул. 
Константин Паница № 1 1 69 500,24 55,60

14 Клуб на пенсионера и инвалида с. Къпиново 1 12 113,85 9,69



15 Център за работа с деца и младежи с. Хотница 1 13 373,46 10,70
16 Клуб на пенсионера и инвалида с. Шемшево 1 64 016,39 51,21

17
Гараж на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 
I и II, гр. Велико Търново, ул. Цветарска № 14 1 11 511,92 9,21

Общо: 12 193 110,99 9754,49
Невключени в техническа спецификация

1

Заведение за соц. грижи АКТ 6511 към Център за настаняване от 
семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Церова 
кория, ул. Втора № 26 1

Публична общинска 
собственост

6 439,32 5,15

2

Заведение за соц. грижи АКТ 6511 към Център за настаняване от 
семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Церова 
кория, ул. Втора № 26 1 6 439,32 5,15

3

Работилница и ковачница АКТ 6511 към Център за настаняване от 
семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Церова 
кория, ул. Втора № 26 1 2 649,98 2,12

4

Постройка за доп. застр. АКТ 6511 към Център за настаняване от 
семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Церова 
кория, ул. Втора № 26 1 3 504,37 2,80

5

Складова база Акт 6511 към Център за настаняване от семеен тип за 
пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Церова кория, ул. Втора 
№ 26 1 15 562,95 12,45

6

Селскостопанска сграда АКТ 6511 към Център за настаняване от 
семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Церова 
кория, ул. Втора № 26 1 4 716,50 3,77

7

Сграда за ВиК АКТ 6511 към Център за настаняване от семеен тип за 
пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Церова кория, ул. Втора 
№ 26 1 1 088,40 0,87

Г\ Общо: 40 400,84 32,32

Изготвил:
/Генами -^икономист, финанси ЦСУ/
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