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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

(ПРОЕКТ) 

 

ДОГОВОР 

За обособена позиция №№... 

Днес, 2020 г., в гр. София, на основание чл., между: 

„Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД,  със 

седалище в гр. София и адрес на управление район Студентски, п. к. 1756, 

ул.”Пловдивско поле” №6,  ЕИК 000662776, представлявано от д-р Стефан 

Константинов – Изпълнителен директор и Димитрина Христова – главен счетоводител, 

наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,  

и 

………………………………………………………………………………………............., 

със седалище в гр. ................................. и адрес на управление 

………………………..................................................................................., ЕИК 

..........................., представлявано от …………………….......................………………-

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

определен за изпълнител след проведена обществена поръчка по реда на глава 26 от 

ЗОП – „Събиране на оферти с обява“ с №…., , от друга страна, (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните", а всеки от тях по отделно „Страна"); 

на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) във връзка с чл.108, 

ал.1 от ЗОП и Решение № ……………./………….г. на Възложителя за определяне на 

Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Услуги по застраховане на имущество, 

персонал и МПС", се сключи този договор („Договора/Договорът") за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема Да предоставя срещу 

възнаграждение и при условията на този договор пълна застрахователна защита за 

обекти на Възложителя от Обособена позиция № - ,наричана/и за краткост 

„Услугите". 

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с 

Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ведно с Общите му условия и Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2, 3 към този Договор 

(„Приложенията") и представляващи неразделна част от него. 

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава застрахователна полица за застраховане на обектите на 

Възложителя, съобразно посочените данни в Техническата спецификация. 

Съдържанието на всяка застрахователна полица следва да бъде в съответствие с 
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изискванията на приложимата нормативна уредба - Кодекс на застраховането и 

приложимите поднормативни актове към него. 

(4). Всяка застрахователна полица, издадена от Изпълнителя става неразделна част от 

настоящия договор. 

II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

чл.2. (1). Общата застрахователна премия се определя съгласно Ценовата оферта на 

Изпълнителя - неразделна част от настоящия договор, като общият размер на 

плащанията по договора е .........лева с вкл. ДЗП. 

(2). Тази цена включва всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на договора и 

не подлежи на изменения и корекции, освен в предвидените в ЗОП спучаи.  

(3). Възложителят заплаща застрахователната премия на четири равни вноски в срок до 

30 дни след подписване на застрахователната полица и представяне на оформен 

разходооправдателен документ. 

(4). Всяко плащане се извършва в лева, по следната банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IB AN: BIC : Банка: 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.3. Възложителят е длъжен да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок стойността на 

издадените застрахователни полици, по реда и условията на този договор.  

Чл.4. Възложителят е длъжен да приеме изпълнението на Услугата, когато отговаря на 

договореното, по реда и при условията на този Договор. 

Чл.5. Възложителят е длъжен да предостави и осигури достъп на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 

информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при 

спазване на относимите изисквания или ограничения, съгласно приложимото право. 

Чл.6. (1). 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.  

(2). Възложителят има право да получи уговореното застрахователно обезщетение при 

настъпване на застрахователно събитие, предмет на настоящия договор при условията, 

определени в офертата на Изпълнителя. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.7. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да застрахова ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

предвидените в договора и посочени в техническата спецификация и предложението за 

изпълнение на поръчката застрахователни рискове и да изпълнява задълженията си, 

произтичащи от това, добросъвестно и с грижата на добър търговец.  
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(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде застрахователна полица за един 

застрахователен период за нови обекти на Възложителя, включени в спецификацията и 

придобити по време на действие на настоящия договор, при условията на ал. 1.  

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при настъпване на застрахователното събитие да 

заплати застрахователното обезщетение, съгласно лимита на 

отговорност/застрахователната стойност по съответната застрахователна полица, в срок 

и при условия, съобразно техническата спецификация и техническото си предложение.  

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прави оглед на щетите по всички видове 

застраховки. 

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

настоящия договор - съгласно ценовото си предложение. 

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както й 

всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими 

за изпълнение на Договора. 

V.  КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл.12.(1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да 

не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала й известна при 

или по повод изпълнението на Договора. Конфиденциална информация включва без да 

се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, 

анализи, 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, спецификации, 

уведомления, софтуер, компютърни устройства или други материали или записи или 

друга информация, независимо дали в пием си или устен вид, или съдържаща се на 

магнитен носител или друго устройство. 

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.З 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 се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 

Страните; или 

 2.предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг 

компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;  
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 В случаите на т.1 или т.2 страната, която следва да предостави информацията, 

уведомява незабавно другата Страна по Договора. 

(4). Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават 

в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

VI. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл.13. Срок на договора - 12(дванадесет) месеца от датата на подновяване на полицата.  

Чл.14. Настоящият договор се прекратява: 

 1.с изтичане на срока на Договора или с достигане на максимално допустимата 

стойност на Договора; 

 2. с изпълнението на всички задълженията 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 

(десет) 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 ЗИФОДРЮПДРКЛ.  

(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. 

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.15. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са 

валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.16. За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението; 

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата; 

- датата на приемането - при изпращане по факс или e-mail. 

Чл.17. Възникналите спорове между страните се решават чрез споразумение, а когато 

това е невъзможно - по установен от закона ред. 
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Чл.18. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. При нерешим чрез преговори спор между 

страните, същият се отнася за решаване пред компетентен български съд в гр.София. 

Чл.19. Отговорно лице на Възложителя по изпълнение на настоящия договор , тел.:

     

Чл.20. Отговорно лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор, тел.: 

Този Договор се състои от….страници и е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни 

екземпляра -  един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 - Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; Приложение № 2 - 

Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; Приложение № 3 - Ценово предложение 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; Застрахователна/и полица/и - след издаването и подписването 

й/им. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                                ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Д-р Стефан Константинов  

Изпълнителен директор , УСБАЛО ЕАД  

 


