
ДОГОВОР

№ 17 год,

Д н ес ............. 2017 г., в гр. София между:

1 .МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, със седалище гр. София. бул. 
„Александър Стамболийски" 17. Булстат 000695160. банкова сметка IBAN: BG 06 
BNBG 96613000175501. В1С: BNBGBGSD. обслужваща банка: БНБ -  Централно 
управление, представлявано от Рашко Младенов -  Министър на културата и Владимир 
Вълков -  началник на отдел „Счетоводство", наричано за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", 
о г една страна и

2. ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, със седалище и адрес на управление: бул. „Княз 
Александър Дондуков“ № 59. ЕИК 040638060. IBAN BG34BUIN95611010002018. BIC 
BUINBGSF, при Банка „Алианц Банк България'1 АД. представлявано от Максим 
Сираков -  изпълнителен директор и Атанас Юруков -  прокурист, телефон 02 9302026, 
факс 02 9860810. определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: 
„Застраховане на класически музикални инструменти, собственост на 
Министерство на културата" съгласно одобрен протокол № Г1Р-ОП-1/25.01.2017 г. 
от работата на комисията и на основание чл. 20. ал.З. т.2 от ЗОП наричано по-долу за 
краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ'', от друга страна, са сключи настоящия договор, като 
страните се съгласиха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. С настоящия договор ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да застрахова 
класически музикални инструменти, собственост на Министерство на културата, 
съгласно списък - Приложение №1 към настоящия договор, срещу заплащане на 
определена премия /вноска/, като при настъпване на застрахователното събитие се 
задължава да изплати уговорената застрахователна сума. съгласно приложена Ценова 
оферта (Приложение № 2) и Техническа оферта (Приложение № 3). неразделна част от 
договора.

1.2. Обект на застраховане са класически музикални инструменти, собственост 
на Министерство на културата, съгласно списък - Приложение №1 към настоящия 
договор.

1.3. Застраховката се сключва за основни и допълнително покрити рискове, 
съгласио изискванията на ЗАСТРАХОВАНИЯ, посочени в указанията му за 
представяне на оферти, включително техническите спецификации, и при общите и 
специални условия, предложени от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

II. СРОК НА ДОГОВОРА
2.1. Срокът на действие на настоящия договор е 1 (една) година, считано от 00:00 

часа на 01.02.2017 г.

III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ



3.1. Общият размер на застрахователната премия е 22 486.71 лв. (двадесет и две 
хиляди четиристотин осемдесет и шест лв. и седемдесет и една ст.) в това число и данък 
върху застрахователната премия.

3.2. Общата застрахователната сума на всички класически музикални 
инструменти, предмет на настоящия договор, е 10 976 037 лв. /десет милиона 
деветстотин седемдесет и шест хиляди и тридесет и седем лева/, като същата 
представлява обща балансова стойност на инструментите и се посочва в полипата.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Дължимата от ЗАСТРАХОВАНИЯ застрахователна премия в общ размер на 
22 486.71 лв. (двадесет и две хиляди четиристотин осемдесет и шест лв. и седемдесет и 
една ст.) за срока на договора, се заплаща на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ еднократно или 
разсрочено на две равни вноски. Заплащането се извършва до 15 /петнадесет/ работни 
дни след представяне на застрахователна полица и документ за плащане на 
застрахователната премия..

4.2. Заплащането се извършва по банковата сметка на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. в 
лева. какго следва: Банка „Алианц Банк България" АД. IBAN BG34BUIN95611010002018, 
BIC BUINBGSF;

4.3. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ следва да предостави на ЗАСТРАХОВАНИЯ 
възможност за възстановяване на покритието при изплатено обезщетение за настъпило 
застрахователно събитие.

V. НРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

На ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:
5.1. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да изпълнява поръчката добросъвестно, 

точно и в определените срокове, съгласно условията на настоящия договор;
5.2. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен при настъпило застрахователно събитие да 

изплати обезщетение в размер 100 % (сто процента) до размера на договорените 
застрахователни суми, в срок до 15 /петнадесет/ дни. считано от датата на 
получаване на необходимите документи;

5.3. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да не използва данните, оформени като 
приложения към настоящия договор и информацията, получена при или по повод 
изпълнението му. за цели. които не са свързани с предмета на договора, освен с 
предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5.4. ЗАС ТРАХОВАТЕЛЯТ и лицата, определени от него да извършат услугите, 
предмет на този договор, се задължават да не разкриват пред трети лица информацията, 
станала им известна, във връзка, с изпълнението на договора и/или представляваща 
търговска или служебна тайна на ЗАСТРАХОВАНИЯ, освен с неговото предварително 
писмено съгласие. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ носи солидарна отговорност за причинените 
вреди с лицето, предоставило съответната конфиденциална информация.

5.5. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да получи уговорената в т. 3.1. 
застрахователна премия при условията на настоящия договор.

На ЗАСТРАХОВАНИЯ:
5.6. ЗАСТРАХОВАНИЯТ се задължава да заплати на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 

уговорената застрахователна премия при условията на настоящия договор;



5.7. ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право при настъпване на застрахователно 
събитие, предмет на договора, да получи застрахователно обезщетение от 
ЗАСТРАХОВА I HJ1Я при условията и сроковете на този договор;

5.8. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да уведоми писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 
при отпадане на класически музикални инструменти или замяната им с нови, с оглед 
преуреждане размера на застрахователната премия.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

6.1. Настоящият договор са прекратява:
6.1.1. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено.
6.1.2. С изтичане на уговорения срок.
6.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 

договора с 5-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
6.1.4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на 

обществената поръчка, предмет на договора. извън правомощията на 
ЗАСТРАХОВАНИЯ, които той не е могъл да предвиди и/или да предотврати - с 
изпращане на писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

VII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

7. В случай на забава на ЗАС ТРАХОВАНИЯ при плащането на една или повече 
вноски на застрахователната премия, той дължи законната лихва за забава върху 
дължимата сума за всеки просрочен ден. но не повече от 20% (двадесет на сто) от 
дължимата сума.

8. В случай на забава на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ при изплащане на 
застрахователното обезщетение, той дължи неустойка в размер на 0.5 % върху 
дължимата сума. начислена за всеки просрочен ден. но не повече от 20% (двадесет на 
сто) от дължимата сума.

9. При прекратяване на договора по т. 6.1.4. ЗАСТРАХОВАНИЯ!' не дължи 
неустойки, лихви и пропуснати ползи на ЗАС ТРАХОВАТЕЛЯ.

10. При прекратяване на договора по т. 6.1.3. виновната страна дължи неустойка 
в размер на 0.5 % (нула цяло и пет) на сто на ден. но не повече от 10% (десет на сто) 
върху стойността на договора.

11. Ако 3AC I РАХОВАТЕЛЯТ. извън горепосоченото, не изпълни други свои 
задължения, поети с договора, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 
размер на 15% (петнадесет на сто) ог стойността по т. 3.1. от договора.

12. Заплащането на дължимите лихви и/или неустойки се извършва в срок до 10 
(десет) работни дни, след като ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. респ. ЗАСТРАХОВАНИЯ бъдат 
писмено уведомени за техния размер.

13. Страните си запазват правото да търсят обезщетение за вреди по обшия исков
ред.

VIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

14. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
в Република България законодателство.

15. Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако не бъдат 
уредени чрез преговори, ще бъдат отнесени за решаване по реда на Гражданския 
процесуален кодекс от съответния компетентен съд.



16. Всяка страна се задължава при промяна на адреса, телефоните или 
останалите лица/ координати за контакт, или банковите си сметки да уведоми 
незабавно другата страна.

17. Всяко уведомление ще се счита получено:
17.1. при лично предаване - в момента на предаването срещу подпис на 

приемащата
страна;

17.2. при изпращане с препоръчано писмо или куриерска служба - на датата на 
доставяне, отбелязана на известието или на куриерската разписка;

17.3. при изпращане по факс - в момента на изпращане, при получаване на 
потвърждение за изпратено съобщение.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1. Приложение №1 -  Списък с музикалните инструменти, собственост на 

Министерството на културата.
2. Приложение № 2 -  Ценово предложение.
3. 11риложение № 3 - Техническа оферта.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра -  по един за всяка 
от страните.

1А ЗАСТ РАХ О В АН ЗАЗАСТРАХОВАТЕЛ:



Приложение № 1

Списък иа класически музикални инструменти, частна държавна собственост на
Министерство на културата

№ Наименование
Година иа 

производство
Местонахождение Балансова 

стойност в 
лева

1 Виолончело „Матео 
Гофрилер"

1726 11редоставено за 
ползване за 
концергиране в 
страната и чужбина

1 537 120

2 Цигулка „Гуарниери дел
Джезу”

1733 Предоставена за 
ползване за 
концергиране в 
страната и чужбина

4 611 360

3
I |,игулка ..Джофредо Каппа” 1691 Предоставена за 

ползване за 
концергиране в 
страната и чужбина

215 197

4 Цигулка ..Страдивариус” 1716 11редоставена за 
ползване за 
концертиране в 
страната и чужбина

4 61 1 360

5 Роял „I 1лейер”, френски. 100 
Годишен

Гр. София. бул. 
Александър 

Стамболийски”№ 17. 
Галерия „Средец"

1 000



до
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 

Гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” 
№ 1 7

Образец №  9

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

от  от  ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”

/наименование на участника/ 
и подписана от Красимира Димитрова Маринова

/трите имена/
HI 11 в качеството  му у п ъ л н о м о щ ен о  л и ц е  от ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”

/длъжност/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Предлагаме да изпълним обществената поръчка с предмет: ,,Застраховане на 
класически музикални инструменти, собственост на Министерство на културата" 
при следните финансови условия:

Общ размер на застрахователната премия 22 486.71 /с думи: двадесет и две хиляди 
четиристотин осемдесет и шест и 0.71 / лв.

Забелел/ска: Цената трябва да е окончателна и да включва всички разходи за 
изпълнение на поръчката, включително отстъпки, преференции, ДЗП.

I 7.01.2017 I .
(дата на подписване)

//Декларатор:

!2(
Красимира Маринова 

(име и фамилия)



Образец №  8

ДО
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

Гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” 
№17

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ЗАД ..АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"

наименование на участника/ 
и подписана от Красимира Димитрова Маринова

/трите имена/
НГН: 1 н качеството  му па у п ъ л н о м о щ ен о  л и ц е  от ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"

/длъжност/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След -запознаване с всички документи и образци от указанията за участие в 
обществената поръчка, провеждана по реда на глава 26 във връзка с чл. 20. ал. 3. т. 2 от 
ЗОП е предмет: ..Застраховка на класически музикални инструменти на 
Министерството на културата " представяме следното техническо предложение за 
изпълнение на поръчката:

1. Предлагаме срок за изплащане на обезщетенията до 15 работни дни /с думи 
петнадесет работни дни/.

2. Предлагаме следното основно покритие на застраховката: пожар /вкл. 
умишлено причинен пожар/, мълния /пряко и непряко попадение/, наводнение, 
природни бедствия, злоумишлени действия на трети лица. ударни или звукови вълни, 
кражба, рискове при транспортирането на класическите музикални инструменти по 
суша, въздух и вода. разходи за спасяване на имуществото или за намаляване на 
размера па щетите.

/гпброяват се всички основно покрити рискове, съгласио техническата спецификация 
на вь влож ителя/

3. Предлагаме следнйте допълнително покрити рискове, извъп осповиото 
покритие, не предлагаме допълнително покрити рискове /тези рискове са но 
предложение па участника и се изброяват последователно в техническото предложение/

м/л



4. Декларираме, че за музикалните инструменти, които нямат постоянно 
местонахождение в страната, предоставяме застрахователно покритие с широк 
териториален обхват на основните и допълнителни рискове, посочени по-горе. което е 
валидно в цял свят.

5. Декларираме, че ще изпълним предмета на обществената поръчка съгласио 
изискванията на възложителя и относимото действащо българско законодателство.

(■>. Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 4 (четири) месеца, 
считано от крайния срок за подаване на оферти.

7. Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договор и 
приемаме клаузите в него.

<S. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд на наетите лица.

Приложение: Общи условия на застрахователя по застраховката.

17.01.2017 г.
(дата на подписване)

Красимира Маринова 
(име и фамилия)




