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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на земеделието и храните 

“Североизточно държавно предприятие” ДП – Шумен 
гр. Шумен, ул.”Петра”№ 1, тел./факс (054) 833 123 

 

 

Д О Г О В О Р  

 
№ 37/18.03.2015 година 

В настоящия договор-препис са заличени личните данни на страните по договора за 

изпълнение, съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 22б, ал. 3, последно изречение 

от ЗОП. 

 

Днес 18.03.2015 г. в гр. Шумен се сключи настоящият договор между: 

1. “Североизточно държавно предприятие” ДП – гр. Шумен, със седалище и адрес на 

управление: ул. „Петра” № 1, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с 

ЕИК:201617412, представлявано от инж. …………., в качеството си на директор на държавното 

предприятие, наричан по-долу за краткост Възложител, от една страна 

и 

2. „ЗАД Виктория”, ЕИК 119037309, регистрирано и вписано в Търговския регистър към 

Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. София, общ. Столична, район 

Оборище, обл. София, ул. „………….”, № …………, представлявано от ……………. и 

……………, в качеството им на представители и членове на управителния съвет и …………, в 

качеството си на търговски пълномощник и директор „Общо застраховане“ в Главна агенция 

Застрахователно АД „Виктория“, съгласно Пълномощно от ……….. и ………….. издадено на 

29.12.2014 г. от …….. – нотариус с районен на действие в РС – гр. ……., с рег. № …… на 

Нотариалната камара, наричано по-нататък за краткост ЗАСТРАХОВАТЕЛ, на основание 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки за определяне на изпълнител на Директора на 

СИДП ДП – гр. Шумен, като Страните се договориха за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да предоставя 

застрахователна защита, съгласно Общите условия на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и подобренията им, посочени 

в неговата оферта, при настъпили на територията на Република България застрахователни събития, при 

условия и в обхват както следва: 

1.1. Обект на застраховане: „Гражданска отговорност при носене и употреба на оръжие“, 

съгласно чл. 94, ал.,2 от ЗОБВВПИ“ (в зависимост от конкретната обособена позиция). 

1.2. Застрахователно покритие: съгласно офертата на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по обособена 

позиция: 

1. Общ лимит на отговорност за едно лице: 

1.1. Имуществени вреди – 5000лв.; 

1.2. Неимуществени вреди -10 000лв. 

2. Общ лимит на отговорност в агрегат: 

1.1. Имуществени вреди – 5000лв.; 

1.2. Неимуществени вреди – 10 000лв. 

3. Самоучастие-Не. 
1.3. Обхват на застрахователното действие: 2 служители на Застрахования (в зависимост 

конкретната обособена позиция). 

1.4. Срок на застраховката и териториална валидност от 00,00 часа на 13.03.2015 година до 24,00 

часа на 12.03.2016 година  (в зависимост конкретната обособена позиция). 

1.5. Застрахователната сума е определена от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в офертата му. 
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1.6. Застрахователната премия се определя от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, съобразно офертата му, 

като в офертата е включен и данък от 2 (два) процента върху застрахователната премия. 

1.7. Застрахователното обезщетение се определя от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, съобразно 

офертата му. 

Чл. 2. Застраховката се сключва при специалните условия и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

посочени в документацията за обществената поръчка, включително техническите спецификации, 

и при всички общи и специални условия, предложени от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в офертата му, 

които са неразделна част от настоящия договор. 

 

ІІ. ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ И 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ застрахователна премия в 

размер, посочен в чл. 1, т. 1.6 от настоящия договор. Застрахователната премия се заплаща в брой 

или чрез банков превод, по  посочена сметка на съответния на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запрлаща на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ Застрахователната премия в срок до 30 

(тридесет) дни след извършване на застраховките и представяне на застрахователните полици, 

съгласно условията за провеждане на процедурата. 

Чл. 4. (1) Основание за изплащане на застрахователно обезщетение е възникване на 

застрахователно събитие. 

(2) При възникване на застрахователно събитие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, в рамките на три (3) дни след неговото настъпване. 

(3) Заплащането на застрахователното обезщетение се извършва в срок от десет (10) дни, 

съгласно срока по предходната ал. 2 от този договор. 

(4) Плащането на застрахователното обезщетение се извършва, чрез банков превод по 

допълнително посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова сметка. 

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да получи уговореното застрахователно обезщетение при настъпване на застрахователно 

събитие ,при спазване изискванията на настоящия договор. 

2. Да получи качествена и срочна застрахователна защита. 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ застрахователната 

премия , в сроковете и при условията, уговорени в договора. 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава непосредствено след сключване на договора да предостави 

и осигури достъп на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ до информацията, необходима за изпълнение предмета 

на договора, освен тази, посочена в приложенията към документацията за възлагане на 

обществената поръчка, а също и да осигури служители, които биха могли да дадат разяснения по 

предоставената информация. 

3. В случаите, когато това е необходимо, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оказва съдействие на 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за осъществяване предмета на договор. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 

Чл. 7. (1) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има следните права: 

1. Да получи уговорената застрахователна премия за извършените от него услуги по 

изпълнение на настоящия договор.  

2. Да получава цялата информация и съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за 

осъществяване предмета на договора. 

Чл. 8. (1) Задължения на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:  
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1. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да предоставя пълна застрахователна защита на 2 (двама) 

служители на СИДП ДП – гр. Шумен, за застраховка „гражданска отговорност при носене и употреба на 

огнестрелно оръжие“. 

2. Застрахователното обезщетение се определя на база представени документи. 

3. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да изплаща дължимите застрахователни обезщетения в 10 

(десет) дневен срок, считано от датата на представяне на всички необходими документи, 

определени в представената от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ оферта, към момента на подписване на 

настоящия договор, и представляваща неразделна част от него, както следва: за служителите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  – по допълнително посочените от тях банкови сметки.  

4. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да не използва данните, оформени като приложения към 

настоящия договор и информацията, получена при или по повод изпълнение на договора, за 

цели, които не са свързани с предмета на този договор, освен с предварителното писмено 

съгласие на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

5. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява поръчката добросъвестно, точно и в срокове, 

съгласно условията на настоящия договор.  

 

V. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 9. При неизпълнение на задължението по чл. 8, ал. 1, т. 4 ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 50% (петдесет процента) от общата застрахователна 

премия. 

Чл. 10. При неизпълнение на задължението по чл. 8, ал. 1, т. 5 ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на общата застрахователна премия. 

Чл. 11. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да заплати неустойките, в срок до 10 (десет) 

календарни дни, след като бъде писмено уведомен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за техния размер. При 

забава на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ се дължи законната лихва за забавата върху дължимата сума, за 

всеки просрочен ден. 

Чл. 12. При забава на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за изплащане на застрахователно обезщетение, 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ дължи неустойка от 0,5% от стойността на същото, за всеки просрочен 

ден. 

Чл. 13. Заплащането на неустойката по предходния член се извършва в срок до 10 (десет) 

календарни дни, след като ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ бъде писмено уведомен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .. 

Чл. 14. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако 

тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел. 

Чл. 15. Страните не носят отговорност при настъпване на форсмажорни обстоятелства, 

възпрепятствали изпълнението на поетите задължения. 

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 16. Настоящият договор може да бъде прекратен в следните случаи: 

1. С изтичане на срока на договора. 

2. По взаимно писмено съгласие на страните. 

3. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с двадесетдневно писмено предизвестие, когато в 

резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на договора, не е в състояние да 

изпълни своите задължения, включително при невъзможност да осигури финансиране за 

изпълнението на поръчката по причини, които не е могъл да предвиди или предотврати.  

4. Едностранно от изправната страна, с тридневно предизвестие, при пълно неизпълнение на 

задълженията на другата страна. 

VІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 17. При промяна в броя на служителите, които са обект на застраховане, при условията на 

настоящия договор, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да застрахова новите служители при 

условията, посочени в офертата му, неразделна част от настоящия договор. 
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Чл. 18. (1) Всички уведомления, които страните са задължени да си изпращат една на друга 

във връзка с този договор, ще се правят в писмена форма и могат да се доставят лично или чрез 

препоръчано писмо, куриер или факс съобщение. 

(2) При промяна на данните по предходната алинея всяка от страните е длъжна да уведоми 

другата в тридневен срок от настъпване на промяната. 

Чл. 19. Техническите спецификации на обществената поръчка, офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

(техническо и финансово предложение) и Общите условия на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ са неразделна 

част от настоящия договор. 

Чл. 20. Споровете по този договор се уреждат чрез преговори между страните, а при 

непостигане на съгласие, се отнасят за решаване от съответния компетентен съд. 

Чл. 21. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Кодекса за 

застраховането, Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и действащото 

законодателство. 

 

VІIІ.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 22. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

законодателство в Република България. 

Чл. 23. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. 

Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската 

дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните, свързани с изпълнението на 

обществената поръчка. Това правило не се прилага по отношение на задължителната 

информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки 

съобразно реда, предвиден в ЗОП. 

Чл. 24. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в 

писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми 

другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. В противен случай всяко изпратено 

съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на 

последния известен адрес. 

Чл. 25. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва: 

(1). За Възложителя: “Североизточно държавно предприятие” ДП – гр. Шумен, със 

седалище и адрес на управление: ул. „Петра” № 1, тел./факс (054) 833 123 

(2) За Изпълнителя: „ЗАД Виктория”, със седалище и адрес на управление гр. София, общ. 

Столична, район Оборище, обл. София, ул. „Искър”, № 69-71. 

Настоящия договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 

страните. 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: (П)      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: (П) 

Инж. …………………      …………………….. 

Директор на СИДП ДП – гр. Шумен    директор „Общо застраховане“  

в Главна агенция 

Застрахователно АД „Виктория 

 

…………………………: (П) 

Ръководител „Финансов отдел“ 

и главен счетоводител на  

СИДП ДП – гр. Шумен 


