
ПРОЕКТ 

Приложение 5.1 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ПРИСТАНИЩНА 

ИНФРАСТРУКТУРА” 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

 

ПРЕДМЕТ: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” 

ПОЗИЦИЯ 1 – ЗАСТРАХОВКИ „ПОЖАР И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ” И „ЩЕТИ НА 

ИМУЩЕСТВО” 

 

 

Д О Г О В О Р 

 

№ ...................... 

 

 

Днес, ............. 2017 г., в гр. София, между: 

 

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”, със 

седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69 , вписано в 

търговския регистър към Агенция по вписванията, рег. по ф. д. № 13159/2004 г., ЕИК 

130316140, представлявано от Ангел Забуртов – Генерален директор, наричано по-долу 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

 

и 

…………., със седалище и адрес на управление: ………., вписано в търговския 

регистър към Агенция по вписванията с ЕИК …….., представлявано от ………….–

……….., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна 

 

се сключи настоящият договор за следното: 

 

                                                 I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши в 

съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съдържащи се в техническата 

спецификация за възлагане на обществена поръчка (Приложение № 1 – неразделна част от 

този договор) и с представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта (Приложение № 2 – към 

договора): Застраховане на имущество по застраховки "Пожар и природни бедствия" и 

"Щети на имущество". 
(2)  Този договор се сключва на основание чл. 183 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) и в изпълнение на Решение № ……………. за класиране и определяне на изпълнител 

на обществена поръчка, проведена при условията и реда на Глава двадесет и пета от ЗОП с 

предмет: „Застраховане на имущество на Държавно предприятие „Пристанищна 

инфраструктура“ по обособени позиции”.  



                                          II. ТЕРИТОРИАЛНО ПОКРИТИЕ 

Чл. 2. Застраховката по чл. 1 е валидна за имущества, намиращи се на посочен в 

застрахователната полица адрес и покрива застрахователните събития, настъпили на 

територията на Република България. 

 

                                                    III. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 3. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) Този договор се сключва за срок от 23 (двадесет и три) месеца, считано от 

01.02.2017 г., за който период се издават застрахователни полици. 

 

                                             IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА 

  Чл. 4. (1) Договорената застрахователна сума определя лимита на отговорност на 

застрахователя. 

(2) Договорената застрахователна сума е  …….. лв. ( …. словом); 

(3) Размерът на застрахователната сума подлежи на промяна през втората година от 

изпълнението на договора, в случай, че настъпи промяна в броя на подлежащите на 

застраховане обекти, като дължимата годишна премия се определя по реда на чл. 5 от 

настоящия договор. 

(4) За срока на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава застрахователни полици, както 

следва: за първата година – със срок 11 (единадесет) месеца, за втората година – със срок 12 

(дванадесет) месеца. В застрахователните полици се отразява размерът на застрахователната 

сума за съответния период. 

 

                                                 V. ЦЕНА НА УСЛУГАТА 

Чл. 5. (1) Застрахователната премия за застраховки "Пожар и природни бедствия" и 

"Щети на имущество", съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна 

част от договора, е както следва: 

1. за първите 11 (единадесет) месеца ……. лв. (…..словом) с включен 2 % (два 

процента) данък, съгласно Закона за данъка върху застрахователните премии, в размер на 

……… лв. (…..словом); 

2. за втората календарна година……. лв. (…..словом) с включен 2 % (два процента) 

данък, съгласно Закона за данъка върху застрахователните премии, в размер на ……… лв. 

(…..словом); 

(2) Дължимата застрахователна премия за всеки период по ал. 1 се определя като 

процент от застрахователната сума (тарифно число), определен на база предоставените от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за застраховане данни, определящи вида и размера на риска. 

VІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 6. (1) Застрахователната премия се заплаща в десетдневен срок от подписването 

на застрахователния договор за всеки период по чл. 4, ал. 4, като сумата се нарежда по 

банкова сметка на застрахователя: 

IBAN:  

BIC:  

Банка:   



(2) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

(3) В случаите по ал. 2 разплащанията се осъществяват въз основа на искане, 

отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да 

го представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му. Към искането 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или 

част от тях като недължими. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да откаже плащане към подизпълнител, когато 

искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

                               

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  

1. Да изплати застрахователната премия по банков път съгласно чл. 6 от настоящия 

договор. 

2. Да представи всички поискани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи в случай на 

настъпване на застрахователно събитие.  

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

1. Да получи обезщетение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при настъпване на застрахователно 

събитие, предмет на настоящия договор и при условията, определени в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2. 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. 

     

                         VІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. Да издаде застрахователни полици, които са неразделна част от този договор. 

2. Да даде необходимите указания на своите поделения по места за обслужване на 

съответните застраховки. 

3. Да изплаща дължимите застрахователни обезщетения в срок до … (…словом) 

ден/дни съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Сумите ще бъдат изплащани по 

предварително посочена банкова сметка или по друг по-удобен и предварително писмено 

заявен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ начин. 

4. Да представя необходимия пакет от документи, подлежащи на попълване, при 

настъпване на застрахователно събитие при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение, в случай, 

че е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и.  

(3) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

(4) След сключване на настоящия договор и най-късно преди започване на 

изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за 

контакт и представителите на подизпълнителя/ите, посочени в офертата му. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в 

предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 



(5) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се 

допуска само при възникнала необходимост при едновременното наличие на следните 

условия: 

а/ за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

б/ новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които 

ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

(6) В срок от 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора или на допълнителното 

споразумение заедно с доказателства по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП. 

(7) Независимо от ползването на подизпълнител/и, отговорността за изпълнението на 

настоящия договор е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи застрахователната премия уговорена в 

чл. 5, ал. 1 от настоящия договор. 

 

                                                                IX. ГАРАНЦИИ 

 

Чл. 11. (1) При подписването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ 

за гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му без 

дължимия данък в една от следните форми: 

а)  парична сума, внесена по следната банкова сметка на възложителя: 

IBAN:  BG39 CECB 9790 1043 0528 00 

BIG: CECBBGSF 

БАНКА: „ЦКБ” АД, клон „Химимпорт” 

б) оригинал на безусловна, неотменяема банкова гаранция в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

в) оригинал на валидна застрахователна полица за застраховка, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като застрахователната 

премия е платена изцяло при сключването на застрахователния договор и застраховката е с 

възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение, 

да съдържа задължение на застрахователя да извърши безусловно плащане, при първо 

писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от 

задълженията си по договора.   

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на гаранцията по  ал. 1, б. 

„б“ / „в“ за целия срок на изпълнение на договора, като в случай на изтичане тяхната 

валидност преди изтичане срока на договора, представя документ за удължаването на срока 

не по-късно от 3 (три) календарни дни преди изтичане валидността на документа.  

Чл. 12. При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

освобождава гаранцията за изпълнение по чл. 11, ал. 1 в срок до 10 (десет) дни след изтичане 

на срока по чл. 3, ал. 2, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са 

престояли при него. 

Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и 

когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 10 

(десет) дни. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава 

от правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 



(3) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване 

на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за 

изпълнение. 

 

                                              Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 14. (1) Настоящият договор се прекратява при следните условия: 

1. с изтичане срока на договора; 

2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. 

3. ако на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде отнет лиценза за извършване на застрахователна 

дейност; 

4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на 

обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или т. 3 от ЗОП. 

(2) При прекратяване на този договор при условията на чл. 14, т. 3 и т. 4 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията по чл. 11, ал. 1 от договора в пълния й размер. 

Чл. 15. При започване на производство на ликвидация или несъстоятелност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с 14-дневно писмено 

предизвестие. В тези случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на 

договора, независимо от коя от двете страни по договора е инициативата за прекратяване. 

Чл. 16. Изменение на настоящия договор е допустимо само по изключение по реда и 

при наличие на основанията предвидени в ЗОП. 

 

XI. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 

 

Чл. 17. (1) При неизпълнението на задълженията по този договор неизправната страна 

дължи на изправната неустойка в размер на 10 (десет) на сто от цената по договора. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислените по ал. 1 неустойки от 

гаранцията за изпълнение на договора. 

(3) Страните си запазват правото да търсят обезщетение за вреди и пропуснати ползи 

над уговорения размер неустойка. 

Чл. 18. При прекратяване на договора по чл. 14, ал. 1, т. 2 страните не си дължат 

неустойки, лихви и пропуснати ползи. 

 

                                       ХІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 19. Нищожността на някоя от клаузите по договора не води до нищожност на 
други уговорки или на договора като цяло. 

Чл. 20. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на 
този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са 
изпратени по пощата (с обратна разписка) или по факс на адреса на съответната страна или 
предадени чрез куриер, срещу подпис от приемащата страна. 

Чл. 21. Страните ще решават споровете възникнали при или по повод изпълнението 

на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или 

прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при не постигане на 

такива, спорът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на 

Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс. 



Чл. 22. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

Чл. 23. Страните по договора се задължават да подпишат споразумение за 

поверителност, неразделна част от този договор. 

 

Този договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра – един за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал. 

 

 

Неразделна част от договора са: 

 

I. Задължителни приложения: 

 

1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за Обособена позиция 1; 

2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за Обособена позиция 1; 

3. Ценовo предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за Обособена позиция 1; 

4. Споразумение за поверителност. 

 

    II.    Други приложения: 

 

1. Документ за гаранция за изпълнение на договора; 

2. Документи по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;  

3. Застрахователна полица за застраховка „Пожар и природни бедствия” и „Щети на 

имущество”. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

 

……………………….                                                     ………………………. 

 

Ангел Забуртов       

Генерален директор на      

ДП „Пристанищна инфраструктура”    


