
ДОГОВОР  

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПЪРВА ПОЗИЦИЯ 

 

№ Др-04/20.01.2016г. 

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 20.01.2016 г. в офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8, на основание 

Утвърден протокол  от 11.01.2016г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка 

№9049197   от 22.12.2015г.  след проведена процедура/избор  по ЗОП от вида „ПУБЛИЧНА 

ПОКАНА” с наименование „Задължително застраховане за 2016 година (при еднократно 

заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на горските територии в 

ТП “ДЛС Шерба”, в три обособени позиции, както следва: Първа позиция: Застраховка 

„Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите; Втора позиция: Застраховка 
"Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие" , 

трета позиция:   Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за задължително 

застраховане на работниците и служителите за риска  „трудова злополука” при заявени 

бройки правоимащи служители съгласно приложен списък“, се сключи настоящият договор 

МЕЖДУ: 

 

1. 1. ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА  ПРИ СИДП ДП ШУМЕН, 

седалище и адрес на управление: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.Шерба №7, адрес за 

кореспонденция: офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Шерба“ №7, Булстат 2016174120080, 

представлявано от Директор - …(заличено), съгласно Заповед за оправомощаване 

№266/08.12.2015г. на директора на ТП ДЛС Шерба представлявано от …. (заличено) и 

….(заличено) - ръководител счетоводен отдел, наричано по-долу за краткост 

„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна и  

 

2. „Животозастрахователен институт“ АД , ЕИК 175010739,   със седалище и адрес на 

управление: гр.София, бул.Черни връх №51Д, представлявано …..(заличено) като изпълнител 

на обществена поръчка представляван/о/ от наричан/о/ по- долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна. 

 

се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за 

краткост „Договор“, с предмет: „Задължително застраховане за 2016 година (при 

еднократно заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на горските 

територии в ТП “ДЛС Шерба”, в три обособени позиции, както следва: Първа позиция: 

Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите; Втора позиция: 

Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на 

огнестрелно оръжие" , трета позиция:   Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за 

задължително застраховане на работниците и служителите за риска  „трудова 

злополука” при заявени бройки правоимащи служители съгласно приложен списък“ 

  

Страните се споразумяха за следното: 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши „Задължително 

застраховане за 2016 година (при еднократно заплащане) на служителите, изпълняващи 

функции по опазване на горските територии в ТП “ДЛС Шерба”, за първа позиция, с 

предмет:. Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите,  при 

заявени бройки правоимащи служители съгласно приложен списък“, наричани по-долу 

общо ” УСЛУГАТА, подробно описана в техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

неразделна част от настоящия договор. 

 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава застрахователна полица в съответствие с депозираното 

и прието към Офертата - Техническо предложение, в което подробно са посочени вида и 



обхвата на застрахователното покритие; Срока на застраховката; Застрахователните суми и 

лимити на отговорност и Други условия. 

 

 

 

II. СРОК И МЯСТО 

Чл. 3. Страните договарят срока на застраховката да е за една година считано от 00,00 ч. 

на деня следващ деня на подписване на полицата.  
Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ застрахователната 

полица в срок:  в срок от 3 /три/ календарни дни, след писмена заявка от Възложителя. 

 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 5. За изпълнение на услугата, предмет на настоящия договор Възложителят заплаща 

сума в размер на общо 529.87   (петстотин двадесет и девет лева и 87 ст)  без вкл. ДДС, 

съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.6. Плащането на сумата по чл.5 ще се извърши еднократно в 10  дневен срок след 

сключване на съответната застрахователна полица и издаване на фактура от изпълнителя. 

Чл.7.(1) Сумата по чл.5 включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, застрахователна 

премия, вноска за Обезпечителен фонд и 2 % Данък върху застрахователната премия. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. Да получи уговорената застрахователна премия за извършената от него услуга по 

изпълнение на настоящия договор.  

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

осъществяване предмета на договора. 

Чл.9.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

1. да издаде застрахователна полица  

2.при настъпване на застрахователно събитие да предостави на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пакет 

от необходимите за попълване образци на документи.  

3.при настъпване на застрахователното събитие да изплаща дължимите застрахователни 

обезщетения в срок от 5 (пет) календарни дни, след представяне на всички необходими 

документи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. да не използва данните, съдържащи се в приложението към настоящия договор и 

информацията, получена при или по повод неговото изпълнение, за цели, които не са свързани с 

предмета на този договор, освен с предварителното писмено съгласие на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

5. да не разкрива пред трети лица информацията, станала му известна във връзка с 

изпълнението на договора и/или представляваща служебна тайна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

6. да изпълнява поръчката добросъвестно, точно, качествено и в срокове, съгласно 

условията на настоящия договор.  

7. да поддържа лиценза си за застраховане на рисковете, предмет на този договор за срока 

на действие на същия. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи уговореното застрахователно обезщетение при настъпване на застрахователно 

събитие, предмет на настоящия договор.  

2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни поръчката качествено, точно и 

добросъвестно. 

3. 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.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:  

1.да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ застрахователната премия в сроковете и при условията, 

уговорени в настоящия  договор. 



2.непосредствено след сключване на договора да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

информацията, необходима за изпълнение предмета на договора. 

3.да определи лице, което да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да осъществява 

комуникацията с него по всички въпроси, свързани с изпълнението на договора. 

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.12. Действието на настоящия договор се прекратява при настъпване на някоя от 

следните хипотези: 

a) с изтичане срока на договора.  

б) по взаимно писмено съгласие на страните.  

в) при отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от договора, с едноседмично писмено предизвестие.  

г) от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни част или целия 

обем на поръчката, с едноседмично писмено предизвестие. 

д) от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое друго 

задължение по договора, с едноседмично писмено предизвестие 

е) при невъзможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури финансирането  на поръчката. 

 Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:  

1. започне производство по обявяването му в несъстоятелност; 

2. изгуби лиценза си; 

3. бъде лишен от правото да упражнява дейността предмет на договора. 

 

VІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.14. (1) Разпоредбите на настоящия договор се тълкуват в съответствие със законите и 

действащите в Република България разпоредби. 

(2) Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не 

води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

Чл.15. Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети лица 

информация, получена при или по повод сключването или изпълнението на договора. 

 Чл.16 Всички съобщения между страните по този договор се изпращат на езика на 

договора писмено, чрез препоръчана поща, по факс или електронна поща. 

 Чл.17. (1) При възникване на спор от каквото и да е естество между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с договора или произтичащи от него, страните ще положат всички 

усилия за решаване на спора по пътя на договарянето. 

(2) Ако в разумен срок страните не успеят да разрешат спора помежду си чрез преговори, 

то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ могат да изпратят уведомление на другата 

страна за своето намерение за решаване на спора по съдебен ред. 

 

 

 Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Техническото и ценовото предложение от офертата на Изпълнителя в обществената 

поръчка.  

2. Техническа спецификация на Възложителя 

3. Общите условия по сключената  застраховка. 

 

 Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един  за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: /п/ печат                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: /п/ печат 
/…заличено/                                                                / ....заличено)- Управител/ 

Съгласно Заповед №266/08.12.2015г. 

На директора на ТП ДЛС Шерба 

/п/ ..................... 

/заличено/ 


