ДОГОВОР
Днес 19.04.2019 г. в гр. Монтана, между:
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
”Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД, с ЕИК 111047073,
със седалище и адрес на управление гр.Монтана, ул.”Сирма войвода” №4,
представлявано от д-р Тодор Тодоров в качеството си на Изпълнителен директор,
наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД , с ЕИК: 121265177,
със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Света София” № 7, ет.5,
представлявано от Александър Личев заедно с Румен Димитров
в качеството си на Изпълнителни директори
наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ /ЗАСТРАХОВАТЕЛ, от друга страна,
на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки и Протокол от работата на
комисията, съгласно Заповед № З-151 от 08.04.2019г. за определяне на изпълнител по
обществената поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите
на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД по пет обособени позиции“, се сключи настоящият
договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, приема да предостави/предоставя],
срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги:
1. Застраховка имущество на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр.Монтана;
2. Застраховка на Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и
медицински персонал на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана;
3. Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и
надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана;
4. Застраховка Групова трудова злополука на персонал (списък лица) в МБАЛ „Д-р Стамен
Илиев” АД, гр.Монтана наричани за краткост „Услугите“.
Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да [предостави / предоставя] Услугите в
съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение [на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ] и Ценовото предложение [на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ], съставляващи съответно
Приложение № 1, 2 и 3,неразделна част от този договор.
(2) За всеки обект на застраховане и за всеки вид застраховка Изпълнителят издава
застрахователни полици в съответствие с техническата си офертата и техническото задание
на Възложителя неразделна част от договора, в която се посочват:
1. вида и обхвата на застрахователното покритие;
2. срока на застраховката (начало и край на застрахователно покритие)
3. застрахователните суми и/или лимити на отговорност и начини на определянето
им;
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4. застрахователна премия и срокове за изплащането;
5. специални условия.

(3). При промяна на някои от параметрите към съответната застрахователна полица
Изпьлнителят издава добавък към основната застрахователна полица.
Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената
информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 7 /седем/ дни от настъпване на
съответното обстоятелство.
II СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 4. (1) Настоящият договор се сключва за срок от една година и влиза в сила от
22.04.2019г.
(2) През срока на настоящия договор Изпълнителят се задължава да предоставя
пълно застрахователно покритие за отделните рискове и обекти, както и своевременно да
организира и осъществява ликвидацията на настъпилите щети, след заплатена от страна на
Възложителя застрахователната премия, описана в Приложение №3 „Ценово предложение”,
предложена от Изпълнителя - неразделна част от настоящия договор и описана в чл. 5 от
настоящия договор.
III ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 5. (1). Застрахователните премии се определят съгласно ценовото предложение на
Изпълнителя - Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор.
(2). В Ценовото предложение, размера на застрахователната премия е с 2 % данък
върху застрахователната премия.
(3). Тази цена включва всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката
и не подлежи на изменения и корекции, освен в предвидените в ЗОП случаи.
(4). Всяко плащане се извършва в лева, след издадена от Изпълнителя полица в срок
от 5(пет работни дни) по следната сметка:
IBAN сметка
BIC код на банката
Банка:
Адрес: град/клон/офис:
(5) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи
промени по ал. 4 в срок от 3(дни) дни, считано от момента на промяната. В случай че
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно
извършени.
(6). Авансово плащане не се допуска.
IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ
Чл. 6 Застрахователното покритие на всички видове застраховки е описано в
Приложение № 1- Техтическото задание на възложителя за съответната обособена позиция и
Приложение №2 – Техническо предложние за участие в процедурата;
V.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 7. Възложителят е длъжен да заплаща на Изпълнителя в срок стойността на издадените
застраховки, по реда и условията на раздел III.
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Чл. 8. Възложителят подава на Изпълнителя писмена заявка за необходимите
застраховки.
Чл. 9. Възложителят има право да контролира изпълнението на поетите от
изпълнителя договорни задължения. Указанията на възложителя в изпълнение на това му
правомощие са задължителни за изпълнителя, доколкото не пречат на неговата
самостоятелност и не излизат извън рамките на договореното.
Чл.10. Възложителят е длъжен да пази поверителна Конфиденциалната информация,
в съответствие с уговореното в чл. [24] от Договора;
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 11. Изпълнителят се задължава при настъпване на застрахователното събитие да
заплати застрахователното обезщетение съгласно лимита на съответната застраховка.
Чл. 12. Изпълнителят се задължава безусловно да встъпи в правата на застрахования
във всички бъдещи съдебни и административни дела заведени срещу МБАЛ ”Д-р Тота
Венкова” АД, във връзка с настъпили застрахователни събития.
Чл. 13. Изпълнителят е длъжен да прави оглед на щетите по всички видове
застраховки.
Чл. 14. Изпълнителят има право да получи застрахователната премия уговорена чл. 5
от настоящия договор.
Чл.15. Изпълнителят се задължава:
(1) да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на
изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
(2) да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(3) да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл.
[24] от Договора;
(4) да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП] / да възложи
съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
и да контролира изпълнението на техните задължения;
(5) да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор /при
необходимост/;
(6) 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
5/пет/ дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение
за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора
или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са
изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 17. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора / срока по чл.[4] от Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
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3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство
засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 10 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 ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1.
по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
2.
ликвидация – по искане на [всяка от Страните / ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ].
1.
едностранно от изправната страна с десет дневно писмено предизвестие.
Чл. 18. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на
съществено 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 Договора 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
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 2(два) дни,
преди началната дата на сключаване на съответната полица – посочена в Техническата
спецификация –Приложение 1;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от [Условията за изпълнение на
поръчката / Техническата спецификация и Техническото предложение].
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни
непременно в уговореното време].
Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди,
освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. [В последния случай,
размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от
Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по
този Договор.]
Чл. 20. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на
юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 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 изключение на такива дейности, каквито
може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
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б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички [отчети/разработки/доклади], изготвени от него в
изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на
Договора.
Чл. 21. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от авансово
предоставените средства (ако е приложимо)]. [Когато прекратяването на Договора е по вина
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи и законната лихва върху частта от авансово предоставените
средства, подлежащи на връщане, за периода отт датата на прекратяване на Договора до
тяхното връщане. (ако е приложимо)]
VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване
Чл. 22. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в
него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и
Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора
Спазване на приложими норми
Чл. 23. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [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, съгласно Приложение № 10 към чл.
115 от ЗОП.
Конфиденциалност
Чл. 24. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не
разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по
повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална
информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа
или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други
материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и
да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати,
пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал,
договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с
документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци,
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модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други
материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или
съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.
(2). С изключение на случаите, посочени в ал.3 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 нарушение 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 страна, всички поделения, контролирани от
него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или
юридически лица, като 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 Договора на каквото и да е основание.
Публични изявления
Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива
или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на
Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано
или забавено.
Авторски права
Чл. 26. (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 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха
принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този
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Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата
функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито
права са нарушени.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски
права от страна на трети лица в срок до 7(седем)] дни от узнаването им. В случай, че трети
лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и
понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и
пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на
трети лица.
Прехвърляне на права и задължения
Чл. 27. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията,
произтичащи 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
Чл. 28. Този Договор 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.
Непреодолима сила
Чл. 29. (1). Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от
непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това
понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.
(2). Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента
на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.
(3). Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е
длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до
минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до
… дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои
непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При
неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4). Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях
насрещни задължения се спира.]
Нищожност на отделни клаузи
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Чл.30. 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
Чл.31.(1). Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват 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 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. Монтана, п.к. 3400, ул.”Сирма войвода” № 4
Тел.: 096305150
Факс: 096 307554
e-mail: mbalmont@net-surf.net
Лице за контакт: Д-р Тодор Тодоров
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр.Монтана, ул.Стефан Караджа №4, ет.2
Тел.: 096 301349
Факс: 02 9814351
e-mail: montana@ozk.bg
Лице за контакт: Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
(3). За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската 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 на
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони
и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в
срок до 3 (три) работни дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това
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,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност,
срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) работни
дни от вписването ѝ в съответния регистър.
Език
Чл. 32. (1). Този Договор се сключва на български език.
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(2). Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи,
свързани с изпълнението на 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
Чл. 33. Този Договор, в т.ч. Приложенията 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.
Разрешаване на спорове
Чл. 34. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите
на действащото българско законодателство. Страните се уговорят да разрешават
възникналите разногласия относно тълкуването, изпълнението и прекратяването на
договора посредством споразумение. При невъзможност от решаване на възникналите
спорове по този начин, то същите ще се отнасят до разглеждане и решаване от
компетентните съдилища на Република България.
Екземпляри
Чл. 35. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на
български език – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложения:
Чл. 36. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
………П…………
ИЗП.ДИРЕКТОР

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
…………П…………

………П…………..
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към договор от 19.04.2019

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Обособена позиция 1: Застраховка „ИМУЩЕСТВО”
1.1. Застраховка Имущество – за недвижимо имущество
1.1.1. Покрити рискове за обекти на застраховане недвижими имущества:
Основно покритие: Пожар, включително последиците от гасенето му, гръм, мълния,
експлозия, удар от летателен апарат или от предмет, паднал от него, буря, ураган, градушка,
падане на дървета и клони в следствие на природни бедствия, проливен дъжд, замръзване,
увреждане от естествено натрупване на сняг или лед, наводнение, измокряне в резултат на
авария на канализационни, водопроводни, отоплителни и паропроводни инсталации, чупене на
стъкла, злоумишлени действия на трети лица (вкл. умишлен палеж и вандализъм), разходи за
разчистване на развалини и останки, земетресение.
Описание: Недвижимо имущество на обща стойност 2 769 801.21 лв.
1.1.2 Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00
часа на 22.04.2019г.
1.2. Застраховка Имущество – медицинска апаратура
1.2.1 Основно покритие: Пожар, гръм, мълния, експлозия, удар от летателен апарат или от
предмет, експлозия, буря, спукване на канализационни, водопроводни и паропроводни и др.
инсталации, измръзване/ замръзване;
1.2.2 Допълнително покритие:
- Земетресение, късо съединение/токов удар, изтичане на вода и пара;
Описание: Медицинска апаратура на обща стойност 6 171 540,28 лв.
1.2.3. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от
00,00 часа на 22.04.2019г.
1.3. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните
обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет)
дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи
претенцията по основание и размер.
1.4. Начин на плащане застрахователната премия – разсрочено - поне две вноски, при
сключване на застрахователния договор.
1.5. Участника трябва да потвърди, че ще застрахова всяко новопридобито през срока на
застраховката имущество, при същото тарифно число, както за останалото имущество,
пропорционално до края на срока на застраховката.
1.6. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата
оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.
1.7. Предложението трябва да е с включено условие за „първи риск“.
2. Обособена позиция 2: Застраховка на Професионална отговорност на лечебни
заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр.Монтана
2.1. Предмет на застраховката и покрити рискове:
Професионалната отговорност съгласно Закона за здравето за лица упражняващи
медицинска професия в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана и чл.468 от Кодекса за
застраховане.
2.2. Застрахователя ще покрие професионалната отговорност на лица, извършващи
медицинска дейност, при предявени искове за увреждания, резултат от телесно нараняване,
болки и страдания или смърт на пациент, причинени или отдавани на грешка, пропуск или
небрежност при професионалното му обслужване от страна на Застрахования, включително и
ако има отговорност свързана с отговорността на лечебното заведение (съгласно чл.49 от
Закона за задълженията и договорите), както и съдебни разноски.
Покрит риск по тази застраховка е предявяването в срока на застраховката на иск
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/граждански, наказателни и други/срещу отговорността на някое от застрахованите лица,
включително лечебното заведение, за имуществени и неимуществени вреди, причинени на
трети лица в резултат на виновно неизпълнение на техните професионални задължения,
включително лекарска грешка, в разрез с нормите за извършване на действия по упражняване
на медицинска професия.
2.3. Застраховани лица:
2.3.1. МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана - като юридическо лице;
2.3.2. Физическите лица, работещи и упражняващи медицинска професия в лечебното
заведение.
* Застраховката се сключва на база брой персонал, разпределен по рискови групи.
Изискване на възложителя е автоматично да се застраховат новопостъпилите служители.
Ще се представя справка на всяко тримесечие и в края на срока на застраховката да се прави
изравняване на застрахователната премия.
2.4. Лимити на отговорност:
2.4.1. Агрегатен лимит за всички искове 2 000 000 лева;
2.4.2. Единичен лимит за едно събитие 500 000 лева. – за ЮЛ;
2.4.3. Единичен лимит за едно събитие 500 000 лева. – за ФЛ;
2.4.4. Разпределение на персонала по категории:
- I-ва рискова група - 257 броя,
- II-ра рискова група - 48 броя,
- III-та рискова група – 51 броя.
2.5. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00
часа на 22.04.2019г.
2.6. Ретроактивен период – 5 години
2.7. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните
обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет)
дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи
претенцията по основание и размер.
2.8. Начин на плащане застрахователната премия – разсрочено – поне четири вноски, при
сключване на застрахователния договор.
2.9. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата
оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.
3. Обособена позиция 3: Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и
членове на управителни и надзорни съвети“
3.1. Застрахователно събитие:
• Застраховка на Член на Съвет на директорите, Надзорен и Управителен съвет или
изпълнителен Директор, или Управител, или Прокурист на Дружеството
По тази секция, Застрахователят обезщетява Застрахования за Загубата на този
Застрахован, произтичаща, от който и да е подлежащ на принудително изпълнение Иск или
Искове срещу този Застрахован, при условие че подобен Иск (Искове) е предявен за първи път
от Ищеца към Застрахования и е надлежно докладван на Застрахователя по време на Периода
на застраховката или Периода на разкриване, ако такъв е приложим, (до размера на лимита на
отговорност, посочен в Обявата) за което и да е действително или твърдяно Неправомерно
действие от страна на Застрахования в качеството му на Член на Надзорен съвет или
Управителен съвет, или Съвет на директорите, или Изпълнителен директор, или Управител или
Прокурист на Дружеството. “Съдебни разноски, Спогодби,Съдебни решения” Застрахователят
изплаща авансово на всеки един Застрахован Съдебните разноски преди окончателното
решаване на подобен Иск.
• Възстановяване на обезщетения, изплатени на Застрахован от Дружеството
По тази секция Застрахователят възстановява на Дружеството Загуба, произтичаща от
който и да е подлежащ на принудително изпълнение Иск или Искове срещу Застрахования, при
условие че подобен Иск(Искове) е предявен за първи път от Ищеца към Застрахования и е
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надлежно докладван на Застрахователя през Периода на застраховката или Периода на
разкриване (ако такъв е приложим), за всяко действително или твърдяно Неправомерно
действие от страна на Застрахования, в качеството му на Член на Надзорен или Управителен
съвет, или на Съвет на директорите, или Изпълнителен директор, Управител или Прокурист на
Дружеството, което Неправомерно действие е довело до Загуба за Застрахования, но само в
случаите, когато и до размера до който, Дружеството правомерно е обезщетило Застрахования
за такава Загуба, по силата на закон или договор (до размера на лимита на отговорност,
уговорен между Застрахователя и Договорителя и посочен в Полицата.
3.2. Застрахователно обезщетение
3.2.1. Лимит на отговорност (за всяка Загуба – включително Съдебни разноски)
3.2.1.1. Лимитът на отговорност, посочен в Полицата, представлява максималният лимит
на отговорност на Застрахователя за всички Загуби (по всички покрития в агрегат), които
произтичат от Искове, предявени за първи път срещу Застрахован и надлежно докладвани на
Застрахователя в рамките на Периода на Застраховката и на Периода на разкриване (ако такъв е
приложим), като лимитът на отговорност за Периода на разкриване е част от, а не е в
допълнение към лимита на отговорност за Периода на Застраховката.
3.2.1.2. Агрегатен лимит за всички искове 500 000 лева.
3.2.1.3. Единичен лимит 250 000 лв.
3.3. Съдебни разноски са част от Загубата и като такава част се включват в лимита на
отговорност за Загубата.
3.4. Застрахователно покритие и застраховани лица:
• Финансови загуби; загуби, резултат от административни глоби и санкции; разходи за
съдебна защита; разходи по разследване; разходи за възстановяване на репутацията,
възникнали във връзка с Иск, предявен в рамките на периода на застраховката или периода на
разкриване (удължен период) (ако има такъв) от:
- Дружеството;
- Акционери/съдружници в Договорителя;
- Служители;
- Държавни органи;
- Ликвидатори на Договорителя;
- Бизнес партньори на Договорителя;
- Външни консултанти на Договорителя;
- Други трети лица,
3.5. Ретроактивен период – 3 години;
3.6. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00
часа на 22.04.2019г.
3.7. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните
обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет)
дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи
претенцията по основание и размер.
3.8. Начин на плащане застрахователната премия – разсрочено – поне две вноски, при
сключване на застрахователния договор.
3.9. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата
оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.
3.10. Финансовите отчети за 2016 и 2017г. са публично достъпни и може да си ги
набавите от Търговския Регистър – МБАЛ Монтана ЕИК 111047073.
4. Обособена позиция 4: Застраховка „Групова трудова злополука на персонал (списък
лица) в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана”
4.1. Застрахователна сума / Лимити на отговорност:
• Лимит за едно място / увредено лице: 10 000 лв.
4.2. Застрахователни покрития:
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4.2.1. Обезщетяват се вредите на пострадалите лица, в резултат на злополука, настъпили
вследствие на ПТП. Застрахователното покритие се простира от момента на качването в МПС
до момента на слизане от същото;
4.2.2 .Покрити са:
- Смърт от злополука;
- Трайна нетрудоспособност от злополука;
- Временна загуба на трудоспособност;
4.3. Териториална валидност: Територията на Р. България.
4.4. Определяне и изплащане на застрахователно обезщетение:
- Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения
се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след
постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по
основание и размер;
4.4.1. При смърт: договорената застрахователна сума за едно лице / място;
4.4.2. При трайна загуба на трудоспособност: процент от застрахована сума равен на
процента загубена трудоспособност;
4.4.3. При временна загуба на трудоспособност:
- над 20 до 30 дни – 5% от застрахователната сума за едно лице/място;
- над 30 дни – 10% от застрахователната сума за едно лице/място;
4.5. Застрахователна премия: Застрахователят следва да предложи брутни тарифни ставки
и крайни цени в лева (BGN) с включен ДЗП.
4.6. Застраховани обекти – 26 места.
4.7. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00
часа на 22.04.2019г.
4.8. Начин на плащане на застрахователната премия: разсрочено – поне две вноски, при
сключване на застрахователния договор.
4.9. За всяко СПС да се издаде отделна полица.
4.10. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата
оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.
5. Обособена позиция 5: Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р
Стамен Илиев” АД гр.Монтана
5.1. Покрити рискове: Причинени имуществени и неимуществени вреди, вкл. съдебни и
адвокатски разноски на трети лица.
5.2. Лимити:
5.2.1 Лимит за едно събитие – 250 000 лева
5.2.2 Лимит за всички събития през срока на застраховката – 500 000 лева
5.3. Оборот:
5.3.1. За 2017 г. – 13 556 002 лева;
5.3.2. Прогнозата за 2018 г. е 14 057 430 лева;
5.3.3. Прогнозата за 2019 г. е 13 873 000 лева;
5.4. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00
часа на 22.04.2019г.
5.5. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните
обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет)
дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи
претенцията по основание и размер.
5.6. Начин на плащане на застрахователната премия: разсрочено – поне две вноски, при
сключване на застрахователния договор.
5.7. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата
оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.
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.4. Pa:upegenenae Ea trepcoEajra rro Kareropuu:

- 1-"" pucrosa rpyna - 257 6pol,
- 1 1-Pa pr{cKoBa rpFra - 48 6por,

Lll-* pncr<oaa rp;,na - 51 6por.
Cpor na aacrpaxoBrara - c(rrorrBa ce 3a cpox or I (e4ra) ro4lna
-

r{ Brrr,Ba B

crlra or

22.04.2019r.
Perpoarcruren nepuoA - 5 ro.rynz

'

Ha IUIaqaHe 3acTpaxoBaTenHaTa rrpeMr4r{ - pa3cposeHo

-

Ha rreTEpH BHOcKri, np}r

I{a 3acTpaxoBaTeJrl{rtl aof oBop.

Eorrycure n orcrrrrrctre Ha 3acrpaxoBareJur c:re4ea ga 6r4ar BKrlor{eHE B ueHoBara
oibepr4 tropa,ry Koero nmra 4a 6r4ar orleaena, aro ce [peArrdar Aorr6.]rurr-8. Cporc sa x3nJraqaffe Ea 3acrpaxoBare,'ruoro o6esqe'rexlrr

*',s"iliifflft'#*

h

o6e3qere'Ee cpoK
Ao 10 (aecer) aI'{, cner
ffi:Tffi:ffifffioBaren'o?o
r'slq Eeo6xo'@ME 3a u3rlraqa'ero
B

.*.KyMeHTH aoKa3Baqu

rrJar'a
{.una no oclr..,'.
ocHoBaHrie B pa3Mep.
9. Cavoyracru"
oorr""ap*or""a,
qe "ruara

ou 4o.ry"r"" caMoyqacrue u noA3acrpaxoBaue
,fxmpafaue,
or crpaua
rre
{erorapupaue,
ce crruTaMe obsrpgantr or v

ffiffitrtr*n:f;;*f::fk
l*;d;.J'#3:ffi
*u"p-"*
yqyra
l1e
*yl!*r*
""
*[eroraprpa'e,
" 'o'*'o "op''brruffi"
-

#il;:H",:

"

6r,ae qamr

op"

'-.J.,r"t";H"ffiHTLHTffiBaHe
;:rff&ffiT na Br'aroasrren".

*;#lffi
* op-1uo.

"" q"
Irra sa Brarorqre,rrrr
yw

Ha

Ha

aa {plxect'nmo
v""HJ" iT'"elf"t*
tla Db3rl(}rr{IrrerilrJ tro EacTosEaTaa

3a treptroaa or 60 (mecr4ecer)
fHHiff"Affi:"4,"#-:j-1TT
as',
rotBara 3a KpaeE cpo*
3a
crre o6nrplaxu c

tro,'IJ'ftIaBarre Ea

uer.

oO"pt"t"l

IP}IIOX(EHIIJI:
1. O6En ycJloBr,ul 3a 3acrpaxoBKara

o6*p:ra4

Eu

tronrnc:

lparuu,run

{a

yrIf,JrEOMOqesoTO

Ea

J,'rI

Jtrqe

aCTEErca

ynbJrHOMOqeHoTo

l

rtrqe

3atuqe|o o1cmoqmercnao c,bzrac tr/'36a.
o
an.3 on

J\)l t ahe epb3(a

eEoBaEAe Ea yqacTEllKa

on

JAJI ..O3K-3acrpaxobane--AI

Qaiuuan*

Ea

qn 36a, an 3
SanuqeHo o^cmoqmencneo cbenacHa
3On sbs sPBKa c sn 2 om 33nA

C

qn.z om

33na

3AA,,u3K-JacTp axona]flyals,

0

3acrpaxorarelno Arqxonepno [pyxecrro

oBaHrre rra JrqacTIIIIKa:

,,O3K-3acrpaxo"""u:t{[
rp.CoQae, y;r.'Crera CoQna'J\b7, er.5
121261177

rp.CoQna, y.n.'Crera Coifun"J\b7, er.5

ar,r

KOIITaICTI{:

/oa1 /?<1

3anuseHo oscnof,mencn'o cberacHoqn.36a, ar.3
son sbe epr.3xa c cr 2 om 33nA

on

AO "MHOTOmO@AJ'IHA
EOJIHtrUA 3A AKTI{REO
JIEITEHUE ''A-P CTAMEU
EJ'I[EB'' - AA TP. MOHTAEA

yJI.,CIPMA BOffBOAA"i\b4
EANOXCEHtrE 3A. U3trb",]IHgH[E EA IIOPLIIKATA

AXTAEMUAAMU trfOCtrOAA,
Hacrorqero Br,r npe4cran.mte Hlulrero IIpeAnox(eHI{e 3a I43rI6JrHeHI4e Ha
flopr,qxa c qpeAMer: Ilpegocrannne Ha 3acTpaxoBaTeJrHE ycJryn{ 3a
aa MEAJI,,[-p Crauen [.nnen" A,{, rp,Monrana rro rrer o6oco6enu
34

qll
rp

rro3rrqrrr 3 - 3actpaxooxa Orroaopnocr Ea p:bKoBoAure 4, afipeKropl{ H
Ha yfipaBtrTennr{ lr Ha,q3opull clBerlr Ha I\GA.rI ,,A-p Crauen trlhfiee" M,
BbB Bpb3Ka c Koero aexnap paMe, qe I[e ii3]rr,JlHqgave o6rqecreeuara
c nocoqeHl{r rIpeAMeT B crorBercTBl,Ie c TexfiErrecKr.fe cneqzsuxaqliu u
Ha Bb3JiOlC.ITeIJr, KaTO OTnpaBtMe IC6M BaC U Cne4UUTe npeAnOXeHItt:

3acrpaxosarenno cb6uTfi

e:

3actpaxonra na 9relr xa Csser Ha Al4peiffopllTe, HaA:oper fi ynpaBlrreneH cr'Ber
[gpemop, umr Ynpasaren, um] flpoK]?Iicr Ha ApyxeqrBoro
o ra3r.r ceKrlr{r, 3acrpaxonarelm o6etqerma 3acrpaxoBalrut sa 3ary6ara na ro:u

xoiro u Aa e fio,unexau Ha rlpruryAuTenHo Ii3rItJIHeHI-ie
I4cxose cperqy ro3x 3acrpaxonaa, rpu ycnoBae qe noro6en l4cx (tr4crore) e
3a rrcpBlt nlrr or }lqerla rsu 3acrpaxoeauvs a e HaAneloo n^""^

oBaH, rrpoIt3TlrqaTr{4 crr

*:,2i:l:#f;;:!i{iii*"

/

l.-

r

IIo BpeMe Ha flepr4ona Ha 3acTpaxoBKara aJir.i fleprroAa Ha pa3KplrBaHe,
e fipunorrcr.rM, (Ao pa:uepa na Jrr{Mlrra Ha orroBopnocr, locorreH e O6reara)
sa

.{a e .qeficrsl,rleJrno r{JM TBrp.{.rHo Henpanorraepro 4eficrnue or crpaHa r{a
B KaqecrBoro uy ua rLreg na Ha4:operi cbBer HJru Vnpaeureleu cseet,
rra ArrpeKToprare, utu I4znsr'HI,ITereH IaperTop. nma Vupaezte:r a:rz

cr na ,{pyxecrsoro. "Cs.qe6nu pa3HocKH,

Cnorog6r.i, Cr,tre6nu perneur,ra,,
rl3rlnalqa aBaHcoBo Ha Bcel{r4 e4ru 3acrparoeaH cT,Ae6Hr4Te pa3HocKl.i
oro pemaBarre Ha no.{o6en IIcr.
na o6elqerermr, n3rrJrareux na 3acrpaxonaH or

Ta3i4 ceKqr.tr 3acrpaxorare:rrr Bb3crilHoBrBa aa .{pyNecreoro 3ary6a.
or xofiro rE 1a e noAnexarq Ha rrpmyArreffro E:nr:ruenrze Itlcx alu I{crone
npu ycnoBue qe noAo6en Hcr(I4crone) e lrpe4rBeH 3a rlpBr4 nr'r
rru 3acrpaxor artrrl- 14 e Ha,qtexno AoKJTaABaH na 3actpaxoearejur npe3
Ha 3acrpaxoBKara En4 fleproga Ha pa3KptrBare (aro raxta e npu:roNuu), :a

4efcrelrtemro r,rntr TBlpArHo Henparovepno geficrrue

or

crpaHa

Ha

oBaHat, B KarrecrBoro lry na {,reg ua Ha4:open r.i:rn ynparr4reaeH c6Bgr, r4jrr{ Ha
.qprpercropr-rrg, i.inu I{snsmrureJren 4{peKrop, vnpasrrrel uriu Ilporypacr ua
roero Henpaaolrepno 4eicreue e AoBeno 4o 3ary6a sa 3acrpaxoranux, no
c[)+raare, Koraro il no pa3Mepa 4o roftro, ,{pyxecreoro fipaBoMepHo e

o 3acrpaxonarrrlir 3a raKaBa 3ary6a, no crJrara Ha 3axor{ r-rrv goronop (go
ira JrrzMr4Ta Ha orroBoprrocr, yroBopeH Mex,4/ 3acrpaxoaatenx v loroBoprzrenq u
B

flonrqara.

3acrpaxorarerno o6esqsreure
. 1. Jfulrrr na orroBopnocr (sa rcxra 3ary6a - BKrroqrarerno C:rge6nra pa:iiocria)

.1.1. JLalnrrrr Ha orroBopHocr, rrocoqen

n lloluqara, [pe4craBnsBa

orroBopnocr na 3acrpaxoear:errr 3a BcHrrKr4 3ary6ra (no eczvr<a
B arperar), Kor.rro npou3Tr,rqar or I4cxose, npe,{rBeurl 3a IIbpBr4 116T cpeuy
oBaH II HaAne)t(HO AOKlraABarIi{ na 3acrpaxonarefi_t B paMKI4Te Aa flepno4a ua
u ua flepao4a aa pa3Kpr4Baue (aro rarrn e npv:roxralr), Karo Jrr.rMrzrlT Ha
ocr :a flepaoga Ea pa3KpLBaHe e qacr or, a rie e B AorrbnHeHae (6M nfiMHTa Ha
JrraMr4T Ha

:a fleplroga na 3asrpaxoBKara1.2. Arperaren JrriMrzr 3a BctrrrKlr r4cKoBe 500 000 resa.
1.3. E.&rHIrqeH:rnuur 250 000 ire.
Cr,qe6nn pa3uocKr,r ca qacr m 3ary6ara I{ Karo raKaBa qacr ce BKJrroqBar
Fa orroBopHocr sa 3ary6an.

B

3acr:paxoeareriHo noKprrrr.re H 3acrpsXoBanu nr-rqa:

ONuauconu sary6u; zata6u, pe:yJrrar

or

a,uMnnr-tcrparr{Bulr rno6r.r

u

caHKrII4tl;

3a c6le6ua 3arqrrra; pa3xo,ry no pa3cneAnarre; pa3xoArr 3a rJcdanosqBa-ife',,a
3an u,teHo

odcno, net cnao

cb2nacHo qn-36a, an 3om
BP:.f,Ka

c'1t

2

3an

on 33nn

Bbe

B5B Bp63Ka C tlCK, EpeA'BeH B paMKlrre Ha repltoAa
r{JrE rrepr{oaa Ha pa3rlprrBar{e Orl:rxen neprao,4) (aro arr.ta rartn) or:

BB3Hr,iKrraJrr,r

ouepn/clqpyxtrRqN e,{oroaoparerx;
opraHr-i;

u na ,{ororopnrenx:
rraprrrbopra

na,{oronoprl-rolr;

butrruu KoncyJrrauru na,Iloroeopl,rren-s;
Tperlr nEqa,

Perpoarrrren fiepl{oa - 3 rorrsu;

.

Cpox ua sacrpaxoBKara - cKrIorIBa ce 3a cpor o:r 1 (ealra) roailua u BII{3a B cIrJIa
.taca Ha 22.04.2079r.
Ha.nrn na rl:Iarqa.Ee 3acrpaxoBareJluara [peMr.irl - pa3cpoqeHo - Ha aBe BHocK]i,
Ha 3acTparxoBaTeJrr[rt .uof oBop.

EoHycrre

u

olfepr4

orcrr,rKuTe Ha 3acrpaxoBarent creABa aa 66Aar sKnIoqeHla s
nopa4.I Koero nxua .qa 6raar oIIeHeHr,I, aKO Ce Ilpe,qnalaT

@nuaircosure ofierl4 3a 2016 u 2017r. ca rry6nr't*ro Aocrr'nHu I4 MOXe Aa Cr{
or Ttproecrcu Perracrtp - MEAJI MoiirznaEl4X 111047073.

10.

Cpor

3a rcrrJrarqaue Ha 3acrpaxoBareJrrroro o6estrIerenre:

r.r3rrraqaMe BcrKo 3acrpaxoBareruoro o6esilgreuue B cpoK ao 10 (4ecer) aura,
craBtHe or Bs:roxurerg Ha BcI'rqKrr neo6xoguurl 3a I43n;Iarqarrero AoKF'{eHTr
IlpeTerrttrrurTa

rlo ocHoBar{r4e

14

pa3Mep.

noa3acrpaxoBaxe: ,{eruapupaue, rte HtMa aa ,4olycueM
ri rroA3acrpaxoBaHe or crpaHa Ha Btg:roxr'rre:rx.

11. Carvroyracrne

rl

cqrrraMe o6rsprann or ycJroBrrtra rrocoqeHr.r
cuequr}uraqnt, 3aabJrxenrrf,Ta rl orroBopHocrare' noeru

.n(eruapnparre,

qe ce

B

c

oTo oT Hac lpeaJroxeEne rr IIpllJro,ICeHntTa rc6M Hero.
Ha
flercnapr4lanrg qe rr]Bbpm€Hnra ycr]'ra rqe 6t4e xanparena rrpra crra3Bane
B MOMerrTa EOpMaTIrBrfit 1'pe16a u cu.lacno yc-rroB[qrtr Ha BT 'eroxcrrenc '
n
[eroraprpanre , qe npu fipcrrrnopeqtt rueixry O6ryrre yciloBln na flpyimecrnoro
Ha Brr.irolwrrefis, rqe oe nprt;rarar Y.rosfirra fla Bt*iroxcrrelrq no Hacrotlrtara

IloAaaenara or uac o(Pepra, e BaJIrlAIra 3a nepxoAa or 60 (mecraecer) Auu '
or aarara, onpeleJrefla B o6gBara 3a r(paeE cpoK 3a IIo"IIIrraBaIIe. Ha
u flrre rqe cMe o6rrpsauu c uea.
3an
n"E 4otutofuo"'n"n*

**iiiZ"!j"4"on*"

E

IIPE"]IO}ITEEEIT:
1. O6upr ycaoean 3a 3acrpaxoBxara

o6rupraaq flognrlc:

u Saruumre
Ha J,rr6inoMoqerroro
Ha ylracTHt{Ka

E OaMIIrns
Ha yrTbnEOMOrqeHoTo

28.03.2019

6

A,rercaa4rl

$s
I:[guglHrrea

3AL,o3K_:

Er-

Pynren

i-i
Eo

Inilst

pv

S^tr

€Fj

elroBaHae IIa yqacTHEKa

IZsns.nnra:renr

I

3AL,o3K-3

40

IlA 'INIACTHI{KA:

3acrpaxorare;rHo Arc{raonepno
,,O3K-3acrpaxogaue,tA{

lpyxecrro

rp.Co$ue, y;r.'Crera CoQux,'J\b7, er.5
rp.CoQun, y;r.'Cnera CoQun'J\b7, er.5

cn 36a an 3 om
3aru,le,,o o6cfiacnencnso cEenacHo
3on sbs elts^a c qn 2 om 331tlt

AO..MEOTOnPOOUIHA

EOJIHTqA3AAKTMHO

J]mIMHtrE ''A-P CTAMEH

EJI[EB'' -AIIP.MOHTAEA

.

yJI.,,CAPMABOftBOAA"J\b4

OX{EHUE 3A E3ITBJIHtrFTE HA IJOPbITKATA

AX(AEMU AAMn tr rOCrrOAA,
Hacroffqero Bil npegcr:aar.ue Hamero npeAnoxeHr,re 3a r.r3rr6lHeHr.re Ha
nopsrrra c [peAMer: Ifpegocranrne Ha 3acTlraxoBaTerr{tr ycryrr.r 3a
ua MEAJII-p CraMeH Err.ren" A,{, rp.MoHTaHa no fler o6oco6errrl
no3r{qlls 4 - 3acrpaxorra fpynoea rpyAoBa 3rrofion1xa Ha nepconarr
MEAJI ,l-p Crauen l4nuev" Al, rp.MoHraHa , 868 Bp63Ka c Kosro
qe Iqe i,I3rlbJrHnaue o6rqecrrena.Ta rropBqKa c locorreHr.rr upe.qMer B
e c rexlrl4.recKrrre cneqa$zra4ll,I rI ri3l{cKBarrr{nra Ha BB3loxlireJrt. Karo

fim4ila) B

xru

Bac u c:re4nlrre rrpe.qnoxeHa

:

3ac:rpaxoeare:rHa cyua / Jluvarr,r Ha orroBopHocr:

.

llnrursr sa elgro v-rcro / )tspeAerro nrEqe: 10 000 :rg.
3ampaxoaaremu noKplrrtrr:

-:2!:i#]:'i:{'#-" I't

O6egrqer.mar ce Bpelgme rra rrocrpa,qannre nrlrl4 B pe3ynrar Ha 3norlonj.(a,
BcrreAcrBrie Ha flm. 3acrpaxoraremroro rioKpi,fl.ile ce npocrfipa or MoMeHTa

ero s MIIC Ao MoMerrra Ha c:rr,r3aue or cbrqoro;
.florparra ca:
oT 3nolrolrlKa;

HerpyAocnoco6Hocr or 3nonor1,Ka;
saryoa na rpy,{ocnoco6nocr;
Teprl::opaarnra nam4Anocr: Tepnropn.xra na p. Et:rraprax.
Oupe4en*re E I.I3Irnarqane Ha 3acrpaxoBare:ruo o6esrqvrenue:

flpli cur,pr: .qoroBopeuara 3acrpaxoBareffra cyMa 3a eIHo :rrzqe / lrrcro;
flpu rpaftna 3axy6a Ha rpy4ocuoco6nocr: nporleHT or 3acrpanoBaua c)Ma
sary6eria rpy4ocnoco6irocr;

flpr'r epeuenua sary6a ira rpyaocnoco6nocr:
ag 20 lo 30 ann - 5oZ or: aacrpaxoBarenrara cyMa sa e4no :rzqeluxcro;
30 Ara - 10o% or raopaxoBareJrr{ara c}a4a 3a eAr{o fi{qe/lrxcro:
3acrpaxoearemra fipeMras: 3ac.ryraxoaare:rxr e npelnoxr4:r 6p1,rua rapu$nrz
qeuz a neea @GN) c er.nouen [3II.
3acrpaxonanu o6elcrv - 26 ueqa.

- cr;rroqBa ce :a
00,00 caca ua 22.04.2019r.
Ha 3acTpaxoBKaTa

cpor<

or 1 (e4na) ro4lrHa u Btrr,r3a

Ha nnaqaHe Ha 3acTpaxoBaTeJrHaTa rrpeMr,rs: pa3cpoqeHo

-

B cr{ra

Ha aBe BHocKr.r.

cK*orrBaHe Ha 3acTpuxoBaTenHr4t .qoroBop.
3a ecrKo CIIC Aa ce i4sAa.ue orAenga rroJlr4rla.

Bouycrnre E orcrtnrc4Te Ha 3acrpaxoBarert cneaBa Aa 6r,Aar
rropaAr{ Koero HrMa Aa

6lAar oqeuenn,

BK;rroqeHr4

aKo ce npeAnarar Aon6JrHr4Te.JrHo.

11. Cpon ta rr:rrJraqase Ha 3acrpaxoBarerrnoro o6esqerexae:
r{3nnarqaMe BcsKo 3acrpaxoBarerHcfo o6esqerenue B cpor Ao

l0 (aecer) auu,

.UcraBtlre or Br:.rroxgre:r.t Ha Bcr4rrKa neo6xo.qulrlt 3a Ir3[jrarqaHero ror(yMeHTI.I
npeTeHrlr.irTa uo ocrroBaHrre I,I pa3Mep.
12. Cauoy racrue r,r rroA3acrpaxoBaue:
{euapapa.rue, qe HrMa aa ,uo[ycrreM caMo) racrr{e E rro.q3acrpaxoBaHe

or crpaHa

NOXI,ITEJ'I.

ler.ilapupalre, qe ce cqrrraMe o6Bbp3ann or ycJroBusra frocoqeHrr

r

oT

cnequQurcauus, 3aAr,rurteurrsra rr orroBopnocrrrrg, noerx
Hac trpeAJroxeHlre Il IIpHJtorr(eHHfiTa r(bM Hero.

B

c

I

3anuqeHa o6cnonmencnaa
cbellacHo 'tn.36a, at.3 om 3An ebe
ap8Ka c qt1.2om 33nE

TTSvr

-

/)

qe mBbpmerrara yqyra Ee 6rae aanparena flpu cna3Bane rrn
B MoMeHTA EOpMATtrBHn ypeAoa U CrruaCUO yCrrOBRffir H:r Brs,'rozxl'rsrr.
[ercnapnparvre , qe flprl trpo'nrBop€qrr Merqe/ O6q{re ycJroBnfl na {pyarecrrmo n
ua Bruorunel& rqe ce flpffiarar V,cosurra Ha B:rc.[o{fl ers no Hacroqara
'{erorapnpaug

IloAaAenara or rac oQepra, e Baruana:a nepr.roga or 60 (nrecrAecer) aHH,
or .qaraTa, onpeaeJrega s o6gsara 3a Kpae{ cpoK 3a IIO"irJ^raBaHe rra
r{ HRe qe cue o6rrp:arr c ner,

IIPEJTOXEHtrII:
1

. O6ryi yctroBnir

3a 3ac,trpaxoBrara

o6nrp:raq roarrrc:
d

Qanrn.irur

28.03.2019
A;rercan4rtr

Ha JalrbJrHoMorqeHoTo Jr[qe

9;

I4snrnHare:
HA VqACTHIIKA

;s
_i

3AL,O3K-

F;
6I

3c
Eo

Sauu;ran
rra yrrbJrgoMorqeHoTo

'I

Pyrreu.Qrv
$

IIsnr,rHnre
Ha )^racTHnca

R

3AL,O3K----

{I

t)

rT) lcutr o//4e

/h-12

ila

lz,tr frozefiap ui'-Zgrf u/g
cltfy?H0$

SH*crPffiH:BAHE
IEHOBO NPEANOKEIII,IE
o6qecrnena uoptqra c npeAMer:

3a tr3rrrJrEeutre na

Ha 3acrpaxoBareJrur yc.rrtra 3a EyrrcAnre ua

MEAJfrr{_p Cralren llruen"
rp.Mouraua tro trer o6oco6esu uosrqra
no3rqur 1 - 3acrpaxoexa n:ulrtecrno na M6An ,,I-p Craven l{mres" A!,

A!,

rp.Monrana;

]'BAIICAEMI,I AAMII II rOCIO,.4A,
B orroeop qa ortrpaBenara or Bac o6.EBa sa rrpelcrasrse na olfeprz Bz npe4craerue
qeIIoBo trpe.uJloxeEue 3a LI3IrbJrEeIIfie Fa tIop6iII<aT4 LI3fOTBeHO B CbOTBETCTBHC C
IIa ,UoKyI\4eEIaqru{Ta 3a yracTne:
rro3zqn{ 1 - 3acrpaxonrca mvryrqecreo Ea

MEAn ,,A-p C.raveir I4rmes,'

rp.Moxrana;

O6qa crofrEocr rro
oBaTeJIEa

O6oco6eua no3trr{rc

J\bl 3a qerus rreproA

aBaAecer E rtrecr JreBa q neBer.rrecer

.12 nena (o6rqa croftuocr ua sacrpaxoeare:mara npeuNr ) ;
.78 neea ( pa:lrep aa 4awr.2Vo Bapxy 3acrprrxoBare:rnara nperra.x)

rrpeAnoxeurre 3acrpaxoBarenwr flpeMrili tro
BI{JtrOCeEIl BCEtIKtr pa3XO/@
aoKJMeHTaIUrTrr 3a yqacTse;

U

28.

o6oco6eui{ Eo3lrqr4 ca rcpafiua
OTCTI'nI('a, C6 IaCHO I.T3I{CKBarrr4JrTa rla

A-uer<can4sp Jlrrren -..

.2019

r.
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ДОГОВОР
Днес 19.04.2019 г. в гр. Монтана, между:
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
”Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД, с ЕИК 111047073,
със седалище и адрес на управление гр.Монтана, ул.”Сирма войвода” №4,
представлявано от д-р Тодор Тодоров в качеството си на Изпълнителен директор,
наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД, с ЕИК: 000694286,
със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, пл. „Позитано” №5,
представлявано от Недялко Чандъров и Пламен Шинов, в качеството си на Изпълнителни
директори, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ /ЗАСТРАХОВАТЕЛ, от друга страна наричан
по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ /ЗАСТРАХОВАТЕЛ, от друга страна,
на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки и Протокол от работата на
комисията, съгласно Заповед № З-151 от 08.04.2019г. за определяне на изпълнител по
обществената поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите
на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД по пет обособени позиции“, се сключи настоящият
договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, приема да предостави/предоставя],
срещу възнаграждение и при условията на този Договор, услугата:
Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД,
гр.Монтана
Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да [предостави / предоставя] Услугата в
съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение [на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ] и Ценовото предложение [на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ], съставляващи съответно
Приложение № 1, 2 и 3,неразделна част от този договор.
(2) За обекта на застраховане и за всеки вид застраховка Изпълнителят издава
застрахователни полици в съответствие с техническата си офертата и техническото задание
на Възложителя неразделна част от договора, в която се посочват:
1. вида и обхвата на застрахователното покритие;
2. срока на застраховката (начало и край на застрахователно покритие)
3. застрахователните суми и/или лимити на отговорност и начини на определянето
им;
4. застрахователна премия и срокове за изплащането;
5. специални условия.
(3). При промяна на някои от параметрите към съответната застрахователна полица
Изпьлнителят издава добавък към основната застрахователна полица.
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Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената
информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 7 /седем/ дни от настъпване на
съответното обстоятелство.
II СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 4. (1) Настоящият договор се сключва за срок от една година и влиза в сила от
22.04.2019г.
(2) През срока на настоящия договор Изпълнителят се задължава да предоставя
пълно застрахователно покритие за отделните рискове и обекти, както и своевременно да
организира и осъществява ликвидацията на настъпилите щети, след заплатена от страна на
Възложителя застрахователната премия, описана в Приложение №3 „Ценово предложение”,
предложена от Изпълнителя - неразделна част от настоящия договор и описана в чл. 5 от
настоящия договор.
III ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 5. (1). Застрахователните премии се определят съгласно ценовото предложение на
Изпълнителя - Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор.
(2). В Ценовото предложение, размера на застрахователната премия е с 2 % данък
върху застрахователната премия.
(3). Тази цена включва всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката
и не подлежи на изменения и корекции, освен в предвидените в ЗОП случаи.
(4). Всяко плащане се извършва в лева, след издадена от Изпълнителя полица в срок
от 5(пет работни дни) по следната сметка:
IBAN сметка BG43UNCR76301003BULSTR
BIC код на банката UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: град/клон/офис: Клон Света Неделя
(5) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи
промени по ал. 4 в срок от 3(дни) дни, считано от момента на промяната. В случай че
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно
извършени.
(6). Авансово плащане не се допуска.
IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ
Чл. 6 Застрахователното покритие на всички видове застраховки е описано в
Приложение № 1- Техтическото задание на възложителя за съответната обособена позиция и
Приложение №2 – Техническо предложние за участие в процедурата;
V.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 7. Възложителят е длъжен да заплаща на Изпълнителя в срок стойността на издадените
застраховки, по реда и условията на раздел III.
Чл. 8. Възложителят подава на Изпълнителя писмена заявка за необходимите
застраховки.
Чл. 9. Възложителят има право да контролира изпълнението на поетите от
изпълнителя договорни задължения. Указанията на възложителя в изпълнение на това му
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правомощие са задължителни за изпълнителя, доколкото не пречат на неговата
самостоятелност и не излизат извън рамките на договореното.
Чл.10. Възложителят е длъжен да пази поверителна Конфиденциалната информация,
в съответствие с уговореното в чл. [24] от Договора;
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 11. Изпълнителят се задължава при настъпване на застрахователното събитие да
заплати застрахователното обезщетение съгласно лимита на съответната застраховка.
Чл. 12. Изпълнителят се задължава безусловно да встъпи в правата на застрахования
във всички бъдещи съдебни и административни дела заведени срещу МБАЛ ”Д-р Тота
Венкова” АД, във връзка с настъпили застрахователни събития.
Чл. 13. Изпълнителят е длъжен да прави оглед на щетите по всички видове
застраховки.
Чл. 14. Изпълнителят има право да получи застрахователната премия уговорена чл. 5
от настоящия договор.
Чл.15. Изпълнителят се задължава:
(1) да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на
изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
(2) да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(3) да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл.
[24] от Договора;
(4) да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП] / да възложи
съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
и да контролира изпълнението на техните задължения;
(5) да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор /при
необходимост/;
(6) 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
5/пет/ дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение
за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора
или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са
изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 17. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора / срока по чл.[4] от 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 10 дни от настъпване на
невъзможността [и да представи доказателства];
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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 ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(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 / ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ].
3.
едностранно от изправната страна с десет дневно писмено предизвестие.
Чл. 18. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на
съществено 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 Договора 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
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 2(два) дни,
преди началната дата на сключаване на съответната полица – посочена в Техническата
спецификация –Приложение 1;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от [Условията за изпълнение на
поръчката / Техническата спецификация и Техническото предложение].
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни
непременно в уговореното време].
Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди,
освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. [В последния случай,
размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от
Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по
този Договор.]
Чл. 20. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на
юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 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 изключение на такива дейности, каквито
може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички [отчети/разработки/доклади], изготвени от него в
изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

4

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на
Договора.
Чл. 21. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от авансово
предоставените средства (ако е приложимо)]. [Когато прекратяването на Договора е по вина
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи и законната лихва върху частта от авансово предоставените
средства, подлежащи на връщане, за периода отт датата на прекратяване на Договора до
тяхното връщане. (ако е приложимо)]
VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване
Чл. 22. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в
него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и
Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора
Спазване на приложими норми
Чл. 23. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [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, съгласно Приложение № 10 към чл.
115 от ЗОП.
Конфиденциалност
Чл. 24. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не
разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по
повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална
информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа
или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други
материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и
да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати,
пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал,
договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с
документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци,
модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други
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материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или
съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.
(2). С изключение на случаите, посочени в ал.3 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 нарушение 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 страна, всички поделения, контролирани от
него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или
юридически лица, като 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 Договора на каквото и да е основание.
Публични изявления
Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива
или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на
Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано
или забавено.
Авторски права
Чл. 26. (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 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха
принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
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1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата
функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито
права са нарушени.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски
права от страна на трети лица в срок до 7(седем)] дни от узнаването им. В случай, че трети
лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и
понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и
пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на
трети лица.
Прехвърляне на права и задължения
Чл. 27. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията,
произтичащи 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
Чл. 28. Този Договор 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.
Непреодолима сила
Чл. 29. (1). Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от
непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това
понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.
(2). Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента
на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.
(3). Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е
длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до
минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до
… дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои
непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При
неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4). Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях
насрещни задължения се спира.]
Нищожност на отделни клаузи
Чл.30. 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
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Чл.31.(1). Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват 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 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. Монтана, п.к. 3400, ул.”Сирма войвода” № 4
Тел.: 096305150
Факс: 096 307554
e-mail: mbalmont@net-surf.net
Лице за контакт: Д-р Тодор Тодоров
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София
Тел.: 02/9856 634; 02/9856 606; 02/9856 235
Факс: 02/9856 606
e-mail: public_tenders@bulstrad.bg
Лице за контакт: Пламен Шинов
(3). За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската 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 на
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони
и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в
срок до 3 (три) работни дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това
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,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност,
срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) работни
дни от вписването ѝ в съответния регистър.
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Език
Чл. 32. (1). Този Договор се сключва на български език.
(2). Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи,
свързани с изпълнението на 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
Чл. 33. Този Договор, в т.ч. Приложенията 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.
Разрешаване на спорове
Чл. 34. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите
на действащото българско законодателство. Страните се уговорят да разрешават
възникналите разногласия относно тълкуването, изпълнението и прекратяването на
договора посредством споразумение. При невъзможност от решаване на възникналите
спорове по този начин, то същите ще се отнасят до разглеждане и решаване от
компетентните съдилища на Република България.
Екземпляри
Чл. 35. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на
български език – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложения:
Чл. 36. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
………П…………
ИЗП.ДИРЕКТОР

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
…………П…………

………П…………..
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към договор от 19.04.2019

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Обособена позиция 1: Застраховка „ИМУЩЕСТВО”
1.1. Застраховка Имущество – за недвижимо имущество
1.1.1. Покрити рискове за обекти на застраховане недвижими имущества:
Основно покритие: Пожар, включително последиците от гасенето му, гръм, мълния,
експлозия, удар от летателен апарат или от предмет, паднал от него, буря, ураган, градушка,
падане на дървета и клони в следствие на природни бедствия, проливен дъжд, замръзване,
увреждане от естествено натрупване на сняг или лед, наводнение, измокряне в резултат на
авария на канализационни, водопроводни, отоплителни и паропроводни инсталации, чупене на
стъкла, злоумишлени действия на трети лица (вкл. умишлен палеж и вандализъм), разходи за
разчистване на развалини и останки, земетресение.
Описание: Недвижимо имущество на обща стойност 2 769 801.21 лв.
1.1.2 Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00
часа на 22.04.2019г.
1.2. Застраховка Имущество – медицинска апаратура
1.2.1 Основно покритие: Пожар, гръм, мълния, експлозия, удар от летателен апарат или от
предмет, експлозия, буря, спукване на канализационни, водопроводни и паропроводни и др.
инсталации, измръзване/ замръзване;
1.2.2 Допълнително покритие:
- Земетресение, късо съединение/токов удар, изтичане на вода и пара;
Описание: Медицинска апаратура на обща стойност 6 171 540,28 лв.
1.2.3. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от
00,00 часа на 22.04.2019г.
1.3. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните
обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет)
дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи
претенцията по основание и размер.
1.4. Начин на плащане застрахователната премия – разсрочено - поне две вноски, при
сключване на застрахователния договор.
1.5. Участника трябва да потвърди, че ще застрахова всяко новопридобито през срока на
застраховката имущество, при същото тарифно число, както за останалото имущество,
пропорционално до края на срока на застраховката.
1.6. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата
оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.
1.7. Предложението трябва да е с включено условие за „първи риск“.
2. Обособена позиция 2: Застраховка на Професионална отговорност на лечебни
заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр.Монтана
2.1. Предмет на застраховката и покрити рискове:
Професионалната отговорност съгласно Закона за здравето за лица упражняващи
медицинска професия в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана и чл.468 от Кодекса за
застраховане.
2.2. Застрахователя ще покрие професионалната отговорност на лица, извършващи
медицинска дейност, при предявени искове за увреждания, резултат от телесно нараняване,
болки и страдания или смърт на пациент, причинени или отдавани на грешка, пропуск или
небрежност при професионалното му обслужване от страна на Застрахования, включително и
ако има отговорност свързана с отговорността на лечебното заведение (съгласно чл.49 от
Закона за задълженията и договорите), както и съдебни разноски.
Покрит риск по тази застраховка е предявяването в срока на застраховката на иск
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/граждански, наказателни и други/срещу отговорността на някое от застрахованите лица,
включително лечебното заведение, за имуществени и неимуществени вреди, причинени на
трети лица в резултат на виновно неизпълнение на техните професионални задължения,
включително лекарска грешка, в разрез с нормите за извършване на действия по упражняване
на медицинска професия.
2.3. Застраховани лица:
2.3.1. МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана - като юридическо лице;
2.3.2. Физическите лица, работещи и упражняващи медицинска професия в лечебното
заведение.
* Застраховката се сключва на база брой персонал, разпределен по рискови групи.
Изискване на възложителя е автоматично да се застраховат новопостъпилите служители.
Ще се представя справка на всяко тримесечие и в края на срока на застраховката да се прави
изравняване на застрахователната премия.
2.4. Лимити на отговорност:
2.4.1. Агрегатен лимит за всички искове 2 000 000 лева;
2.4.2. Единичен лимит за едно събитие 500 000 лева. – за ЮЛ;
2.4.3. Единичен лимит за едно събитие 500 000 лева. – за ФЛ;
2.4.4. Разпределение на персонала по категории:
- I-ва рискова група - 257 броя,
- II-ра рискова група - 48 броя,
- III-та рискова група – 51 броя.
2.5. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00
часа на 22.04.2019г.
2.6. Ретроактивен период – 5 години
2.7. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните
обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет)
дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи
претенцията по основание и размер.
2.8. Начин на плащане застрахователната премия – разсрочено – поне четири вноски, при
сключване на застрахователния договор.
2.9. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата
оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.
3. Обособена позиция 3: Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и
членове на управителни и надзорни съвети“
3.1. Застрахователно събитие:
• Застраховка на Член на Съвет на директорите, Надзорен и Управителен съвет или
изпълнителен Директор, или Управител, или Прокурист на Дружеството
По тази секция, Застрахователят обезщетява Застрахования за Загубата на този
Застрахован, произтичаща, от който и да е подлежащ на принудително изпълнение Иск или
Искове срещу този Застрахован, при условие че подобен Иск (Искове) е предявен за първи път
от Ищеца към Застрахования и е надлежно докладван на Застрахователя по време на Периода
на застраховката или Периода на разкриване, ако такъв е приложим, (до размера на лимита на
отговорност, посочен в Обявата) за което и да е действително или твърдяно Неправомерно
действие от страна на Застрахования в качеството му на Член на Надзорен съвет или
Управителен съвет, или Съвет на директорите, или Изпълнителен директор, или Управител или
Прокурист на Дружеството. “Съдебни разноски, Спогодби,Съдебни решения” Застрахователят
изплаща авансово на всеки един Застрахован Съдебните разноски преди окончателното
решаване на подобен Иск.
• Възстановяване на обезщетения, изплатени на Застрахован от Дружеството
По тази секция Застрахователят възстановява на Дружеството Загуба, произтичаща от
който и да е подлежащ на принудително изпълнение Иск или Искове срещу Застрахования, при
условие че подобен Иск(Искове) е предявен за първи път от Ищеца към Застрахования и е
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надлежно докладван на Застрахователя през Периода на застраховката или Периода на
разкриване (ако такъв е приложим), за всяко действително или твърдяно Неправомерно
действие от страна на Застрахования, в качеството му на Член на Надзорен или Управителен
съвет, или на Съвет на директорите, или Изпълнителен директор, Управител или Прокурист на
Дружеството, което Неправомерно действие е довело до Загуба за Застрахования, но само в
случаите, когато и до размера до който, Дружеството правомерно е обезщетило Застрахования
за такава Загуба, по силата на закон или договор (до размера на лимита на отговорност,
уговорен между Застрахователя и Договорителя и посочен в Полицата.
3.2. Застрахователно обезщетение
3.2.1. Лимит на отговорност (за всяка Загуба – включително Съдебни разноски)
3.2.1.1. Лимитът на отговорност, посочен в Полицата, представлява максималният лимит
на отговорност на Застрахователя за всички Загуби (по всички покрития в агрегат), които
произтичат от Искове, предявени за първи път срещу Застрахован и надлежно докладвани на
Застрахователя в рамките на Периода на Застраховката и на Периода на разкриване (ако такъв е
приложим), като лимитът на отговорност за Периода на разкриване е част от, а не е в
допълнение към лимита на отговорност за Периода на Застраховката.
3.2.1.2. Агрегатен лимит за всички искове 500 000 лева.
3.2.1.3. Единичен лимит 250 000 лв.
3.3. Съдебни разноски са част от Загубата и като такава част се включват в лимита на
отговорност за Загубата.
3.4. Застрахователно покритие и застраховани лица:
• Финансови загуби; загуби, резултат от административни глоби и санкции; разходи за
съдебна защита; разходи по разследване; разходи за възстановяване на репутацията,
възникнали във връзка с Иск, предявен в рамките на периода на застраховката или периода на
разкриване (удължен период) (ако има такъв) от:
- Дружеството;
- Акционери/съдружници в Договорителя;
- Служители;
- Държавни органи;
- Ликвидатори на Договорителя;
- Бизнес партньори на Договорителя;
- Външни консултанти на Договорителя;
- Други трети лица,
3.5. Ретроактивен период – 3 години;
3.6. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00
часа на 22.04.2019г.
3.7. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните
обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет)
дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи
претенцията по основание и размер.
3.8. Начин на плащане застрахователната премия – разсрочено – поне две вноски, при
сключване на застрахователния договор.
3.9. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата
оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.
3.10. Финансовите отчети за 2016 и 2017г. са публично достъпни и може да си ги
набавите от Търговския Регистър – МБАЛ Монтана ЕИК 111047073.
4. Обособена позиция 4: Застраховка „Групова трудова злополука на персонал (списък
лица) в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана”
4.1. Застрахователна сума / Лимити на отговорност:
• Лимит за едно място / увредено лице: 10 000 лв.
4.2. Застрахователни покрития:
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4.2.1. Обезщетяват се вредите на пострадалите лица, в резултат на злополука, настъпили
вследствие на ПТП. Застрахователното покритие се простира от момента на качването в МПС
до момента на слизане от същото;
4.2.2 .Покрити са:
- Смърт от злополука;
- Трайна нетрудоспособност от злополука;
- Временна загуба на трудоспособност;
4.3. Териториална валидност: Територията на Р. България.
4.4. Определяне и изплащане на застрахователно обезщетение:
- Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения
се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след
постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по
основание и размер;
4.4.1. При смърт: договорената застрахователна сума за едно лице / място;
4.4.2. При трайна загуба на трудоспособност: процент от застрахована сума равен на
процента загубена трудоспособност;
4.4.3. При временна загуба на трудоспособност:
- над 20 до 30 дни – 5% от застрахователната сума за едно лице/място;
- над 30 дни – 10% от застрахователната сума за едно лице/място;
4.5. Застрахователна премия: Застрахователят следва да предложи брутни тарифни ставки
и крайни цени в лева (BGN) с включен ДЗП.
4.6. Застраховани обекти – 26 места.
4.7. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00
часа на 22.04.2019г.
4.8. Начин на плащане на застрахователната премия: разсрочено – поне две вноски, при
сключване на застрахователния договор.
4.9. За всяко СПС да се издаде отделна полица.
4.10. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата
оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.
5. Обособена позиция 5: Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р
Стамен Илиев” АД гр.Монтана
5.1. Покрити рискове: Причинени имуществени и неимуществени вреди, вкл. съдебни и
адвокатски разноски на трети лица.
5.2. Лимити:
5.2.1 Лимит за едно събитие – 250 000 лева
5.2.2 Лимит за всички събития през срока на застраховката – 500 000 лева
5.3. Оборот:
5.3.1. За 2017 г. – 13 556 002 лева;
5.3.2. Прогнозата за 2018 г. е 14 057 430 лева;
5.3.3. Прогнозата за 2019 г. е 13 873 000 лева;
5.4. Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 00,00
часа на 22.04.2019г.
5.5. Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните
обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет)
дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи
претенцията по основание и размер.
5.6. Начин на плащане на застрахователната премия: разсрочено – поне две вноски, при
сключване на застрахователния договор.
5.7. Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата
оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.
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