
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Застрахователно Акционерно Дружество „Армеец" АД 
ОБЕКТ: "Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико 
Търново", по позиции: Позиция 4: Услуга по застраховане на друго имущество, 
различно от сгради и от имуществото по позиция 3, собственост на Община 
Велико Търново, след възлагане 

Д О Г О В О Р 

За възлагане на обществена поръчка на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП 

Днес . .2015 г. в град Велико Търново, между: 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БУЛСТАТ 000133634, адрес град Велико 
Търново, пл. „Майка България" № 2, представлявана от ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет, 
наричана по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна, 
и 

2. Застрахователно Акционерно Дружество „Армеец" АД, наричано по-долу 
"ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище и адрес на управление гр. София , ул. Стефан 
Караджа, № 2, тел. 02 81 19 122; 02 81 19 123, факс: 02/81 19 120, 81 19 103, e-mail: 
gstoyanova@anneec.bg, БУЛСТАТ 121076907, представлявано от Румен 
Георгиев - самостоятелно и Цветанка Крумова - само заедно с Румен 
Георгиев, от друга страна, 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 
застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново, но позиция 4, като 
застраховането се извършва след направена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негови 
представители. Застраховането се извършва след изрично възлагане от Възложителя в 
писмен вид като Изпълнителят представя оферта при спазване условията на 
документацията. При възлагането се указват размера на застрахователната сума и броя 
на вноските за заплащане на дължимата застрахователна премия. 
(2) Застрахователните договори се сключват поетапно след заявка. Поетапното 
възлагане ще се обуславя от необходимостта от застраховане и от изтичане на вече 
сключени застраховки. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негови представители заявяват видовете 
застраховки, включени в съответната позиция. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложената услуга с обем и 
характеристики, съгласно представената от него оферта. 
(4) Застраховането се извършва в срок, предложен от избраният за изпълнител в 
офертата: два календарни дни след направена заявка и след получаване на базата 
данни, изискана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в качеството му на застраховател. 
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(5) След заявяването представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предават на представители на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в качеството му на застраховател всички документи, необходими с 
оглед осъществяването на услугата по застраховането и определяне на съдържанието 
на конкретната застрахователна полица. 
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в качеството си на застраховател 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 обезщетение или парична 
сума, в съответствие с вида застраховка. 
(7) Методиката и правилата за определяне на размера на застрахователната 
сума/застрахователното обезщетение, методиките и правилата за определяне на 
размера на застрахователните премии, посочени в офертата ще са меродавни за целия 
срок на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка и същите ще 
обуславят и конкретизирането на съдържанието на застрахователните полици, 
сключени по изпълнението на настоящият договор. 
(8) Застраховането се извършва при същите условия, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
предложената от него като участник оферта. Изменения се допускат само при 
условията на ЗОП и при изгодност за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(9) Изменението 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 и при 
условията по- горе посочени в чл.1, ал.8. 
Чл.2(1) След извършване на услуга по застраховане, застрахователят предава оригинал 
на застрахователната полица на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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. 
Същата информация ще служи за предвиждане на съответните средства по бюджета. 
(3) Преди изтичане на срока на договора за възлагане на обществената поръчка, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя окончателна справка, със съдържание указано от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, включващо общия сбор на всички платени 
към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (застраховател) премии и други дължимо дадени суми, съгласно 
застрахователните полици и общите условия, както и справка за дължимите суми по 
застрахователните полици и периодите им на плащания след изтичане на срока за 
възлагане на обществена поръчка. 
(4) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в 
офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща оригинален екземпляр от 
договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че 
не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП. Подизпълнителите нямат право да 
превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора 
за подизпълнение. 
(5) Не е нарушение на забраната по ал. 2, т. 2 и по ал. 4 от ЗОП доставката на стоки, 
материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, 
когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, 
които не са част от договора за обществената поръчка, съответно - от договора за 
подизпълнение (в приложимите случаи) 
(6) Изпълнителят е длъжен да прекрати договора за подизпълнение, ако по време на 
изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при 
нарушаване на забраната по чл. 47, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези 
случаи изпълнителят е длъжен да сключи нов договор за подизпълнение при спазване 
на условията и изискванията на чл. 45а, ал. 1 - 5 от ЗОП. 



(7) Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, 
за която Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на 
Изпълнителя и на Подизпълнителя. При приемането на работата Изпълнителят може да 
представи на Възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, 
или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя. Възложителят 
извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има 
сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, 
че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл. 456 ал. 1 от 
ЗОП. Чл. 456, ал. 3 не се прилага в случаите по чл. 456, ал. 2 от ЗОП. 

Чл.З 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. 

Чл.4 По време на действие на застрахователните договори определеният за 
ИЗПЪЛНИТЕЛ застраховател е длъжен да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация 
по чл. 185, ал.2 от КЗ, в това число ежегодна информация за състоянието на бонусите. 

Чл.5 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, 
регламентираща застраховането, страните съобразяват поведението си с новите 
моменти в правната уредба. 

Чл.6 За застрахователните полици и общите условия към тях се прилагат общите 
правила на Търговският закон и Закона за задълженията и договорите, доколкото в КЗ 
не е предвидено друго. 

II. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.7(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя информация след сключване на договора за 
възлагане на обществената поръчка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- застраховател, след заявяване 
на конкретният вид застраховане, необходима му за сключване на застрахователните 
договори (полици) като същата имат конфиденциален характер. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разкрива на трети лица предоставената 
информация. Изпълнителя се задължава да използва предоставените данни само и 
единствено за реализиране на настоящата поръчка и за нуждите на застраховането, като 
опазва в тайна информацията, станала му известна при и повод изпълнението на 
договора. 

Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да извършва услуги по застраховане, при 
условията, съгласно офертата и съгласно предложените Общи условия. 

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава след заявяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негови 
представители и след предоставяне на изискуема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация да 
поеме със застрахователна полица определени рискове, в съответствие с конкретният 
вид застраховане и срещу плащане на премия и при настъпване на застрахователното 
събитие да заплати застрахователно обезщетени е/сума. 



Чл.Ю Правата и задълженията на страните по настоящият договор са задължителни за 
тях - за срока на действие на застрахователните полици и общите условия към тях, 
неразделна част от този договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави заявки за извършване на 
застрахователни услуги до изтичане на срока на настоящият договор за възлагане на 
обществена поръчка. 

Чл.11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услуга по застраховане, след заявка 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негови представители, като вида застраховка е съгласно 
позицията - обект на настоящия договор. 

Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи всички необходими документи и друга 
информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негови представители, както и да изисква 
определено съдействие от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно утвърдените 
му практики с които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е бил запознат с офертата, в това число 
представяне и подписване на документи, свързани със застрахователните полици. 

Чл.13 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
необходимите данни и документи за изпълнение на поръчката. 

Чл.14(1) При сключване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да обяви съществени 
обстоятелства, които са му известни и са от значение за риска. 
(2) За съществени по ал. 1 се смятат обстоятелствата, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е 
поставил писмено въпрос. 

Чл.15 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща застрахователните услуги, съгласно общите условия 
и застрахователните полици и при условията, предложени с офертата - в срок 15 
календарни дни от датата на уведомяване на изпълнителя за настъпване на 
застрахователното събитие. Възложителят дължи плащане само при осъществено 
условие на сключена застрахователна полица. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане 
на застрахователни услуги, за които няма подписани застрахователни полици. 

Чл.16 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител при настъпване на застрахователно 
събитие е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок, посочен в „Общите условия" 
или в Застрахователната полица. 

Чл.17(1) При настъпване на застрахователно събитие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов 
представител е длъжен да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да представи поисканите от 
застрахователя документи, пряко свързани с установяването на събитието и на размера 
на вредите. 

Чл.18(1) При настъпване на застрахователното събитие ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
плати застрахователно обезщетение/сума съгласно условията в офертата, 
застрахователните полици и общите условия. 

Чл.19(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договорените премии за 
изпълнението на поръчката изцяло или на части, съгласно договореността между него и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отделните застрахователни полици. 
(2) Условията за изплащане на застрахователното обезщетение или застрахователната 
сума са определените в застрахователната полица, общите условия и офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора. 
(3) Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изплащане на застрахователното 
обезщетение или на застрахователната сума е в зависимост от покритите рискове, 
предвидени в конкретната полицата. 



(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в качеството си на застраховател има и други права и 
задължения, предвидени в Застрахователната полица и в „Общите условия", неразделна 
част от този договор. 
(5) При неплащане на обезщетение/застрахователна сума и изтичане на срока за 
плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпада в забава и дължи лихва върху дължимата сума. 

Чл.20 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи информация относно обстоятелствата и 
причините за настъпване на застрахователното събитие. 

Чл.21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да приеме и регистрира всяко уведомление за 
настъпило застрахователно събитие, както и всички документи, удостоверяващи 
основанието на претенцията и размера на вредата. 

Чл.22 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да изисква и да получава отчетна 
информация относно хода на изпълнение на настоящият договор. 

Чл.23(1) Възложителят 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. 

Чл.24(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 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 на предложените с офертата от него условия 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни 
писмени указания на изпълнителя относно справките за отчитане на дейността, тяхната 
форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене на 
отчетност на изпълнението. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация по повод изпълнението 
на този договор и във връзка с застрахователните услуги при поискване от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води отчетност и представя информация, съгласно 
указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.25(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава стриктно да се придържа към условията на този 
договор и представената от него оферта, приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в 
защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.26 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и сключените 
застрахователни полици. 

Чл.27(1) За изпълнение на договорената услуга ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ парични средства в размер, срок и при условия и по начин 
посочен в офертата, застрахователните полици и общите условия. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа достатъчно парични средства за 
изплащане на задълженията си към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, произтичащи от този договор. 

III. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ 



Чл.28(1) При неизпълнение на този договор изправната страна има всички права, 
съгласно гражданското законодателство срещу неизправната страна. 
(2) При неизпълнение на задълженията по този договор или произтичащи от закона, 
както и при неточно изпълнение, поради причини за които някоя от страните отговаря, 
неизправната страна носи отговорност съобразно чл. 79 - 98 от Закона за задълженията 
и договорите. 

Чл.29(1) При неизпълнение на задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ произтичащи 
от този договор, застрахователните полици и Общите условия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има 
право на неустойка в размер на 10 % от стойността на възложеното. Същата се дължи 
в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок или се удържа от дължими към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като застраховател премии. 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.З0(1) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор е съгласно обявлението за 
обществената поръчка. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на 
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от 
компетентен съд. 
(3) Гаранцията за изпълнение се възстановява на Изпълнителя след изтичане на 
срока на последната сключена застрахователна полица. При неизпълнение или 
лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да задържи 
гаранцията за изпълнение и/или може да търси дължимите по договора неустойки. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата си по банковата гаранция за 
изпълнение, респ. да удържа суми от гаранцията за изпълнение - за неустойки и за 
други основателно дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми по договора. 
(5) При разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение като неустойка за развалянето. 

V. СРОК и ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.З 1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и може да изисква, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да извършва застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново 
след направена заявка за срока на договора. Срокът на договора е 24 (двадесет и 
четири) месеца, считано от датата на подписването му. 
(2) Правата и задълженията на страните по настоящият договор са задължителни за тях 
- за срока на действие на застрахователните полици. Сроковете по застрахователните 
полици не се засягат от срока на този договор за възлагане на услуги по застраховане. 

Чл. 32(1) Този договор се прекратява: 
1. По взаимно съгласие с писмено споразумение между страните. 
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 
писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. 
3. С изтичане срока на договора. 
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено предизвестие при 
настъпване на обстоятелствата по чл.36 от Кодекса за застраховането. 
(2) При предсрочно прекратяване на договора едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
поради неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или поради отнемане на лиценза 



на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Кодекса за застраховането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на 
неустойка в размер по чл. 29, ал.1 от настоящият договор. 

Чл. 33(1) Отнемането на лиценза не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задълженията 
му по този договор, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не реши друго. В случай, че поради 
каквито и да е обстоятелства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да извършва услуги по 
застраховане или възникнат обстоятелства, които застрашават изпълнението на 
настоящият договор (прекратяване на застраховател, ликвидация, несъстоятелност, 
отнемане на лиценз, прехвърляне на застрахователен портфейл, преобразуване и т.н) 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящият договор за възлагане на 
обществена поръчка и/или сключените застрахователни договори (полици) с писмено 
предизвестие. 
(2) При настъпване на обстоятелствата по чл.36 от Кодекса за застраховането, както и 
при възникване на следните обстоятелства: прекратяване на застраховател, 
ликвидация, несъстоятелност, прехвърляне на застрахователен портфейл, 
преобразуване и други подобни, застрашаващи изпълнението на поетите с настоящият 
договор задължения или на такива поети със застрахователни полици, както и при 
промяна на каквато и да било информация, част от съдържанието на приетата оферта, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в срок от три работни 
дни от настъпването на обстоятелството. Неизпълнението на това задължение ще се 
третира като неизпълнение на договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права срещу 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като неизправна страна. 
(3) При прекратяване на застрахователни полици поради възникване на нови 
обстоятелства, за които се прилага чл. 110 от КЗ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност 
за връщане на недължимо получени премии за неизтеклият период от прекратените 
застрахователни полици. При невръщане на недължимо заплатените суми по 
предсрочно прекратени застрахователни полици ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщането 
им в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. 

VL ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл.34 При несъответствие между този договор и застрахователната полица или между 
този договор и общите условия, има сила уговореното в този договор, освен ако в 
застрахователните полици или общите условия са предвидени по- благоприятни за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия. 

Чл.З5 Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящият договор 
адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено 
другата страна за новият си адрес, в противен случай неприета или върната 
кореспонденция, ще се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при 
приета кореспонденция. 

Неразделна част от този договор са техническата и ценова офертата и Общите 
условия от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор, 
застрахователните полици, общите условия или във връзка с тяхното нарушаване, 
включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, 
прекратяването, изпълнението или неизпълнението им, неуредени в този договор, се 
прилага българското гражданско и търговско право, както и Кодекса за застраховането. 



Възникнали спорове се решават от компетентният български съд, определен по 
правилата на ГПК. 

Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, 
по един за всяка от страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАН01 
/Кмет на Община Велик^у ±ьрново1 

Даниела Данчева 
Началник отдел „Бюджет" 

Съгласували: 

Десислава Йонкова 
Директор дирекция „ ^ р р н а " 

Надя Петрова 

Директор дирекция ОСОП ' 

Розалия Стефанова ^ 

Директор на дирекция „Административно обслужване" 

инж. Динко Кечев 
Директор на дирекция СУТ в Община Велико Търново 
Пенка Игнатова Павлинка Калбанова 
Директор на дирекция ОМДС Гл.счетоводител ди^кция ОМДС 

Росица Димитрова Анка Ганева 
Директор дирекция СДЗ Гл. счетоводител СДЗ 

Пелина Църова Антония Папазова 
Директор на дирекция „Култущ^ туризъм" Гл.счетоводител дирекция КТ 

Маринела Джартова 
Началник отдел „Управление ка собствеността" 
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Образец № 5 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново" по 
обособени позиции: Позиция 4 

Настоящото предложение е подадено от ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО 
ДРУЖЕСТВО "АРМЕЕЦ" АД {наименование на участника) СЪС седалище И адрес на управление: 
гр. София. ул. ,.Стефан Карадхса" № 2, тел.: 02/8119122, 02/8119123, факс: 02/8119103, 
02/8119120 e-mail: gstovanova@armeec.bg, ЕИК/БУЛСТАТ: 121076907 - Участник в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО": за 
Обособена позиция № 4 
и подписано от ГЕРГАНА , СТОЯНОВ/^ (трите имена), л и ч н а карта № 
и з д а д е н а на от МВР гр. (данни по документ за самоличност), В качССТВОТО Й 
на Директор ,.Обществени поръчки и големи корпоративни клиенти'" (длъжност) на 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "АРМЕЕЦ" АД 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената обществена 
поръчка с пред.мет: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико 
Търново" по обособени позиции: Позиция 4 

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 без 
ДДС и с ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се 
взема предвид изписаното с думи. Ако е допусната аритметична грешка при 
пресмятането/изчисленията на участника, комисията извършва повторни изчисления и определя 
аритметично вярната сума. 

Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева. 

Предлаганото от нас възнаграждение е както следва: 

/ 
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(Участниците посочват предлаганото възнаграждение в завиашост от позицията/ите, за 
която/ито участват. Когато участват за повече от една позиция, за всяка обособена 
позиция се представя ценова оферта в отделен плик Mi 3 „Предлагана цена", като върху 
плика се обозначава за коя обособена позиция се участва). 

При участие за повече от една позиция Плик № 3 „Предлагана цена" се представя за всяка 
позиция в отделен Плик № 3 „Предлагана цена" и в този случай пликовете „Предлагана 
цена" не се слагат в общ Плик № 3 „Предлагана цена". 

Участниците попълват само информацията, която касае позицията, за която участват. 

IV. За позиция 4: За застраховане на друго 1шущество, различно от сгради и от 

имуществото по позиция 3: 

- тарифно число (средно аритметична стойност от посочените отделни тарифи): 0.88% 

от размера на обявената застрахователна сума на конкретното имущество, предмет на позицията 

- всяко имущество, различно от сгради и от имуществото по позиция 3, съгласно Приложение 8: 

Приложение: образег( „ Ценово предложение - приложение 8 

V. Срок за плащане на поръчката - до 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата 

Пачин на ценообразуване. Финансова обосновка на предлаганата цена: 

ОПРЕДЕЛЯНЕ 

Застраховате:п1ата премия е сумата, която Застрахованият заплаща на Застрахователя и срещу 

която се покриват договорените в полицата 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 "АРМЕЕЦ" цена (тарифно число) по застраховка "Индустриален пожар" и 

"Трайни и горски насаждения", отразява реалния застрахователен и застрахователно -

технически риск при подобен тип възложители. 

При изчисляване на цената (средно тарифно число) е използвана тарифата по застраховка 

"Индустриален пожар" и „Трайни и горски насаждения" са приложени отстъпки както следва: 

Приложени отстъпки 

• Отстъпка за комплексно застраховане -10% : 

• Отстъпка за корпоративен клиент - 10%. 

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



Застрахователната премия се облага с 2 % данък, съгл. Закон за данък върху 

застрахователните премии, в сипа от 01.01.2011 г. 

Съгласно чл.ЗЗ ал. 1 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" застрахователна премия е цялата дължима сума и върху нея няма 

да се начислява ДДС. 

ПЛАЩАНЕ 

Застрахователната премия, вкл. данъка по ЗДЗП се заплаща еднократно или разсрочено 

до 4 равни вноски в срок до 30 /тридесет/ работни дни след датата на представяне на 

фактура за начислена премия. 

Дължимите суми се нареждат по банкова сметка на застрахователя. 

БАНКА 

БАНКОВ КОД BIC 

БАНКОВА С М Е Т К А IB AN 

ТИТУЛЯР 

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. 

Дата 07.08.2015 г. Подпис и печат: , ' 

Гергана Стоянова 

ИД Директор „Обществени поръчки и 

големи корпоративни клиенти" 
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Приложение 8 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: 
„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново" по 
обособени позиции: Позиция 4: Услуга по застраховане на друго имущество, различно от 
сгради и от имуществото по позиция 3, собственост на Община Велико Търново, след 
възлагане 

Застраховане на имущество, различно от сгради и от имуществото по позиция 3 

Предлагаме тарифно число (средно аритметична стойност от посочените отделни тарифи) 
в размер на 0.88% (словом: нула цяло, осемдесет и осем процента) от размера на обявената 
застрахователна сума на конкретното имущество, предмет на позицията - всяко имущество, 
различно от сгради и от имуществото по позиция 3 

Посоченото тарифно число е за застраховане па имущество, различно от сгради и от 
имуществото по позиция 3, със застрахователно покритие съгласно техническото ни 
предложение. 

Посоченото по-горе тарифно число е средно аритметичния резултат от конкретните 
тарифни числа за отделните видове имущество, обект на застраховане и ще се използва 
само за нуждите на оценка на офертата по показател Ц. 

С посоченото тарифно число се определя размера на премията (цената), която Възложителят 
следва да заплати за сключване на валидна застраховка за имущество, различно от сгради и от 
имуществото по позиция 3. В тарифното число са включени всички дължими вноски и такси, с 
изключение на данъка съгласно Закона за данък върху застрахователните премии. 

Тарифа на застрахователя по отделните видове имущество, включени в обхвата на позиция 
№4: 
1 При застраховане на пътна инфраструктура, в т.ч. и основните елементи на пътя по 
смисъла на чл. 5 от Закона за пътищата 

тарифно число: 0.48 % от определената застрахователна сума 

2 При застраховане на паркови съоръжения, в т.ч. съоръжения на спортни и детски 
площадки или други съоръжения на открито 

тарифно число: 0.48% от определената застрахователна сума 

3 При застраховане на насаждения 

тарифно число: 2.5 % от определената застрахователна сума 
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4 При застраховка на машини, съоръжения и aiiapary г>а 

тарифно число: 0.06 % от определената застрахователна сума 

07.08.2015 г. 
гр. София 

Участник: 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АК1| |50НЕРН0 
ДРУЖЕСТВО "АРМЕЕЦ" А д ' ' 
Гергана Стоянова 
ИД Директор ..Обществени поръчки и големи корпоративни клиенти" 
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