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УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА 

 

Раздел I 

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ОБЩИ УСЛОВИЯ 

  

       

1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА на обществената поръчка - предоставяне на 

застрахователна услуга чрез сключване на договор/и по обособени позиции: 

ОП № 1 -  задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ на 

превозни средства, собственост на „Тролейбусни и  автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора. 

ОП № 2 - задължителна застраховка „Злополука на пътниците в обществения превоз“ на  

превозни средства, собственост на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора. 

ОП № 3 - задължителна застраховка „Трудова злополука“ на работниците и служителите на 

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора. 

ОП № 4 - застраховки „Живот“, „Злополука“ и „Заболяване“  на работниците и служителите на 

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора. 

ОП № 5 - застраховка „Обща Гражданска отговорност към трети лица“ за причинени 

имуществени и неимуществени вреди на трети лица от „Тролейбусни и автобусни превози“-

ЕООД, Стара Загора. 

ОП № 6 - застраховка „Имущества“ с предмет на застраховката ДМА на дружеството. 

 

Пълното описание на превозните средства по ОП № 1  е дадено в Приложение № 1 от 

настоящата документация.  

Пълното описание на превозните средства по ОП № 2  е дадено в Приложение № 2 от 

настоящата документация.  

Пълно описание на работниците и служителите по ОП № 3 е дадено в приложение № 3. 

Пълно описание на работниците и служителите по ОП № 4 е дадено в приложение № 4. 

 

Застраховката има действие на територията на Република България.  

Процедурата се открива на основание чл.103, ал.1, предл. първо и във връзка с чл.14, ал. 3, т. 2 

от ЗОП /опростени правила/. 

 

   2. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - Срокът на договорите за изпълнение на    

обществената поръчка е една година /дванадесет месеца/ и е  както следва: 

 По ОП №1 -  задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ на 

превозни средства: Полиците за застраховките „Гражданска отговорност на 

автомобилистите“ се сключват съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховането за срок 

от една година. Полиците се сключват в рамките на срока на действие на договора за 

възлагане на обществената поръчка. Началната дата на застрахователните полици е 

съобразно изтичане срока на действащите полици за съответните автомобили, съгласно 

Приложение № 1 от документацията или прекратяване на действащите полици. Полиците за 

застраховките „Гражданска отговорност на автомобилистите“ се сключват с начало на 

застрахователно покритие датата на подписване на договора, за МПС, които нямат 

сключена полица за Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, а за тези, 

които имат такава, от 00:00 ч. на датата следваща тази, на която изтича действието на 

полиците на посочените в Приложение № 1 МПС или датата, на която е прекратено 

покритието по действащата полица. 

     По ОП № 2 - задължителна застраховка „Злополука на пътниците в обществения превоз“ на  

превозни средства, собственост на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора: 



Полиците за застраховката „Злополука на пътниците в обществения превоз“ на  превозни 

средства се сключват за срок от една година. Полиците се сключват в рамките на срока на 

действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Началната дата на 

застрахователните полици е съобразно изтичане срока на действащите полици за този вид 

застраховка съгласно Приложение № 2 от документацията или прекратяване на 

действащите полици -  от 00:00 ч. на датата следваща тази, на която изтича действието на 

полиците по Приложение № 2 или датата, на която е прекратено покритието по 

действащата полица. . 

       По ОП № 3 - задължителна застраховка „Трудова злополука“ на работниците и служителите 

на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора: Полиците за задължителната 

застраховка „Трудова злополука“ се сключват за срок от една година. Полиците се сключват в 

рамките на срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Началната 

дата на застрахователните полици е съобразно изтичане срока на действащите полици за 

този вид застраховка съгласно Приложение № 3 от документацията - от 00:00 ч. на 

26.06.2016 г. 

     По ОП № 4  - застраховки „Живот“, „Злополука“ и „Заболяване“ на работниците и 

служителите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора: Полиците за 

застраховката се сключват за срок от една година. Полиците се сключват в рамките на срока 

на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Началната дата на 

застрахователните полици е съобразно изтичане срока на действащите полици за този вид 

застраховка съгласно Приложение № 4 от документацията -  от 00:00 ч. на 28.06.2016 г.  

   По ОП № 5 - застраховка „Обща Гражданска отговорност към трети лица“ за причинени 

имуществени и неимуществени вреди на трети лица от „Тролейбусни и автобусни превози“ 

ЕООД, Стара Загора: Полиците за застраховката се сключват за срок от една година. 

Полиците се сключват в рамките на срока на действие на договора за възлагане на 

обществената поръчка. Началната дата на застрахователните полици е съобразно изтичане 

срока на действащите полици за този вид застраховка - от 00:00 ч. на 06.08.2016 г. 

  По ОП № 6 - застраховка „Имущества“ с предмет на застраховката ДМА на дружеството: 

Полиците за застраховката се сключват за срок от една година. Полиците се сключват в 

рамките на срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Началната 

дата на застрахователните полици е съобразно изтичане срока на действащите полици за 

този вид застраховка  - от 00:00 ч. на 29.06.2016 г. 

 

3. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОКРИТИЯ: 

 По ОП № 1 – задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ 

на превозни средства, собственост на „Тролейбусни и  автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора: 

Покрити рискове – имуществени или неимуществени вреди, свързани с притежаването 

и/или използването на МПС на територията на  Република България, за които застрахования 

отговаря, съгласно действащото законодателство.  

Обект на застраховка – превозни средства по списък – Приложение № 1.  

 

По ОП № 2 - задължителна застраховка „Злополука на пътниците в обществения превоз“ 

на  превозни средства, собственост на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора: 

Обект на застраховане -  здравето, животът и телесната цялост на пътниците в средствата за 

обществен превоз на възложителя  – превозни средства по списък – Приложение № 2.  

Покрити рискове - здравето, животът и телесната цялост на пътниците в средствата за 

обществен превоз, както и лицата, намиращи се в превозни средства или в непосредствена 

близост до тях преди качването и след слизането. 

Застрахователна сума по задължителната застраховка "Злополука" на пътниците за всяко 

събитие за всеки пътник е 50 000.00 лв. Отговорността на застрахователя за изплащане на 

застрахователната сума или на съответната част от нея се поражда в случаите, когато вследствие 



на злополука, покрита по договора за застраховка по чл. 471, е причинена смърт или трайна 

загуба на работоспособност на пътник.  

 

По ОП № 3 – задължителна застраховка „Трудова злополука“ на работниците и 

служителите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора:  

 

Покрити рискове - смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука; трайно 

намалена работоспособност вследствие на трудова злополука; временна неработоспособност 

вследствие на трудова злополука. 

Обект на застраховката – работниците по сключен трудов договор със застраховащия, 

които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятието, 

принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния 

за страната. Застраховани работници и служители - средносписъчен общ брой - 373 души - 

Приложение № 3. 

Застрахователна сума: 1. При смърт на застраховано лице - седемкратния размер на 

годишната брутна работна заплата съгласно чл. 8 от НАРЕДБА за задължително застраховане на 

работниците и служителите за риска „трудова злополука“; 2. При трайно намалена 

работоспособност обезщетението е процент от застрахователната сума за съответния работник 

или служител, равен на процента трайно намалена работоспособност на работника или 

служителя, установен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на 

работоспособността; 3. При временна неработоспособност се изплаща процент от месечната 

брутна работна заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката, за 

всеки започнат месец временна неработоспособност в зависимост от продължителността на 

загубената работоспособност:  

1. над 10 до 30 календарни дни включително - 3 на сто; 

2. над 30 до 60 календарни дни включително - 5 на сто; 

3. над 60 до 120 календарни дни включително - 7 на сто; 

4. над 121 календарни дни - 10 на сто. 

 

 

По ОП № 4 - застраховки „Живот“, „Злополука“ и „Заболяване“  на работниците и 

служителите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора. 

Брой на застраховани работници и служители около 373, съгласно списък Приложение № 4. 

 Застрахователна сума за едно лице - е 2 000.00 лв.  

 

Покрити рискове: смърт на застрахования, вследствие на злополука; смърт на 

застрахования, вследствие на заболяване; трайна загуба на работоспособност, вследствие на 

злополука; временна загуба на работоспособност, вследствие на злополука или заболяване, като 

за непрекъснат период от 31 дни до 40 включително на застрахования се изплащат 5% от 

застрахователната сума, за  непрекъснат период от 41 дни до 60 включително на застрахования 

се изплащат 8% от застрахователната сума,  за  непрекъснат период над 60 на застрахования се 

изплащат 10% от застрахователната сума; 

дневни пари за болничен престой – на застрахования се изплащат по 5 лева за всеки ден 

болничен престой за максимум 20 дни в годината. 

 

По ОП № 5 -  застраховка „Обща Гражданска отговорност към трети лица“ за причинени 

имуществени и неимуществени вреди на трети лица от „Тролейбусни и автобусни превози“-

ЕООД, Стара Загора. 

Застраховани обекти: сгради по седалището на дружеството и контактна електрическа 

мрежа на тролейбусите в гр. Стара Загора. 



Покрити рискове - застраховката покрива изплащането на обезщетения за причинени 

имуществени щети и телесно увреждане/вкл. смърт, заболяване или загуба на работоспособност 

на трети лица, вследствие използването/стопанисването на сградите, находящи се в кв. 

Индустриален и на контактната електрическа тролейбусна мрежа,  собственост на „Тролейбусни 

и автобусни превози“ ЕООД Стара Загора и други събития настъпили през периода на 

застраховката. 

Лимит на отговорност за едно събитие – 50 000 лв. 

 

По ОП № 6 - застраховка „Имущества“ с предмет на застраховката ДМА на дружеството, 

материални запаси  

Предмет на застраховката /застраховани обекти/:  

 ДМА на дружеството с обща балансова стойност 5 543 040.73 лева., представляващи 

сгради, машини, съоръжения и оборудване, транспортни средства без ДКН. 

КЛАУЗИ: 1. „Пожар и други опасности“ С ОСНОВНО ПОКРИТИЕ пожар /включително  

последиците от гасенето на пожара/, експлозия и/или имплозия, удар от мълния, удар от самолет 

или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях и ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКРИТИЯ: 

природни бедствия - буря, ураган, проливен дъжд, градушка, замръзване,  падащи дървета и 

клони, вследствие природни бедствия; свличане или срутване на земни пластове; тежест от 

естествено натрупване на сняг или лед; измокряне в резултат на авария на водопроводна, 

канализационна, отоплителна и паропроводна инсталации и включените към тях уреди; удар от 

ППС или животно, непринадлежащо на застрахования или  на лица, работещи при него, със 

застрахованото имущество; злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/. Лимит на 

отговорност 5 543 040.73 лв. /балансовата стойност на ДМА - предмет на застраховката/. 

2. „Земетресение“ с обезщетение за пълна загуба или частично увреждане на 

застрахованото имущество вследствие на риска земетресение. Лимит на отговорност 5 543 

040.73 лева  /балансовата стойност на ДМА -  предмет на застраховката / 

3.„Стъкло“ с обезщетение за стъкло, счупване на стъкло, фиксирано на врати, прозорци 

или други рамкови конструкции, в резултат на покрития риск по Клауза  „Пожар и други 

опасности“, с лимит на отговорност 2500 лв. и лимит за 1 мl – 30,00 лева. 

 

Забележка, валидна за всички обособени позиции:   
От страна на Изпълнителя не може да се прилагат никакви по вид, характер и 

основание  ограничения в броя на възникналите застрахователни събития през периода на 

застраховката, за които се дължи застрахователно обезщетение,  независимо от характера 

на събитието, както и ограничения в размера на застрахователното обезщетение по 

договора  да се изисква дозастраховане за всяко превозно средство във връзка с предишни 

застрахователни събития за застрахования период. 

Избраният изпълнител има задължението да застрахова със застраховките, предмет на 

обособена позиция 1, 2, 3, 4 и 5 и превозните средства, придобити от Възложителя след 

сключване на договора, но през съответните срокове за застраховане, посочени по – горе, както 

и новоназначени работници и служители през този период.  Застрахователните премии на  

новопридобитите превозни средства и за новоназначени служители се определят при съответно 

приложение на тарифите, предложени в офертата на избрания изпълнител, за съответния вид 

застраховка пропорционално за следващия застрахователен период  /при разсрочено плащане/. 

За отчислено (бракувано) превозно средство и освободен служител застрахователната 

премия се намалява пропорционално за следващия застрахователен период /при разсрочено 

плащане/. 

 

4. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 

 



Застрахователните договори се сключват без самоучастие на „Тролейбусни и  

автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора 
Възложителя заплаща застрахователната премия по всички обособени позиции разсрочено, на 4 

четири/ равни вноски. 

Изпълнителят заплаща застрахователното обезщетение в срок от 15 календарни дни  след 

представяне от Възложителя на съответните документи, посочени от изпълнителя.  

 

 5. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ПО ОБОСОБЕНИ  ПОЗИЦИИ: 

 

ОП № 1 -  задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ на 

превозни средства, собственост на „Тролейбусни и  автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора. – 

30 000.00 лева 

ОП № 2 - задължителна застраховка „Злополука на пътниците в обществения превоз“ на  

превозни средства, собственост на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора. – 

24 000.00 лева 

ОП № 3 - задължителна застраховка „Трудова злополука“ на работниците и служителите на 

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора. – 4 500.00 лева 

ОП № 4 - застраховки „Живот“, „Злополука“ и „Заболяване“  на работниците и служителите на 

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора. – 4 000.00 лева 

ОП № 5 - застраховка „Обща Гражданска отговорност към трети лица“ за причинени 

имуществени и неимуществени вреди на трети лица от „Тролейбусни и автобусни превози“-

ЕООД, Стара Загора. – 1 000.00 лева 

ОП № 6 - застраховка „Имущества“ с предмет на застраховката ДМА на дружеството – 4 500.00 

лева. 

 Предложения, които надвишават прогнозната стойност по  обособена позиция, за която 

участникът участва, ще бъдат отхвърлени и участниците отстранени от участие в процедурата. 

 В прогнозната стойност на отделните обособени позиции са включени дължимите 

застрахователни премии, вноски за Гаранционен фонд, стойност на стикери, 2 % данък върху 

застрахователната премия и всички други плащания, които Възложителят дължи към 

Изпълнителя по договора за застраховка. 

 

Раздел  II 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ДОСТЪП И ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 

УЧАСТИЕ И ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, 

следващ деня на публикуването на обявлението.  

2. Възложителят предоставя пълен достъп до нея на интернет страницата си в „Профил 

на купувача“ на линк http://www.tpsz.bg 

3. Закупуването на документация не е задължително. Възложителят предоставя 

документацията на хартиен носител на всяко лице, поискало това. Желаещите да закупят 

документацията за настоящата обществена поръчка могат да я получат в Административната 

сграда на „Тролейбусни и автобусни превози“  ЕООД, на адрес гр. Стара Загора, кв. 

„Индустриален“, Тролейбусно депо,  от 08.30 до 16.00  часа всеки работен ден до крайния срок 

за получаване на документация за участие, посочен в обявлението. Документацията за участие 

на хартиен носител се предоставя на лицето след представяне на документ за плащане. 

4. При поискване от заинтересовано лице, възложителят изпраща документацията за 

негова сметка, на посочен от него адрес, след заплащането й. 

5. В случай, че участник желае предоставяне на документ на хартиен носител, той 

заплаща посочената в обявлението цена на каса или по банкова сметка: 

Банка: Централна кооперативна банка АД – клон Стара Загора 



IBAN:  BG92 CECB 9790 10С6 2265 00 

BIС:  CECBBGSF 

6. Офертите трябва да се изготвят и представят в съответствие с изискванията, посочени 

в чл. 56 и чл. 57 от ЗОП. 

7. Всяка оферта трябва да се представи в запечатен непрозрачен плик от участника или от 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка. Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименованието на 

фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. 

 Този плик или пакет трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани 

плика, както следва: 

- плик № 1 с надпис „Документи за подбор“; 

- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“; 

- плик № 3 с надпис „Предлагана цена“. 

 

Забележка: Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, 

следва да представи отделни пликове № 2 и № 3 за всяка от позициите, за която участва с 

посочване за коя позиция се отнасят. В този случай броят на пликове № 2 и № 3 са 

толкова, колкото са позициите, за които се участва. 

 

8. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, в който се поставят документите, 

изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 – 6, 8, 11 - 14 от ЗОП, отнасящи се до 

критериите за подбор на участниците. Върху плика следва да се отбележи и фирмата на 

участника. 

8.1. Лицата, които ще представляват участниците в откритата процедура, и не са техни 

представители по закон, трябва да представят и да поставят в този плик нотариално заверено 

пълномощно, подписано от лицето (лицата), оторизирано/и по закон да представлява участника. 

Пълномощното на чуждестранните лица следва да бъде представено и в официален превод на 

български език. 

9. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който се поставят 

документите по чл. 56, ал. 1, т. 7, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от 

възложителя критерий и посочените в документацията изисквания. Върху плика следва да се 

отбележи и фирмата на участника. 

10. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, който съдържа ценовото предложение на 

участника за изпълнение на обществената поръчка. Върху плика следва да се отбележи и 

фирмата на участника. 

11. „Предложението за изпълнение на поръчката“ и „Предлаганата цена“ трябва да бъдат 

подписани от оторизираното лице съгласно търговската регистрация на участника или от 

пълномощника по нотариално заверено пълномощно. 

12. Подадените оферти се вписват във входящ регистър, като върху плика с офертата се 

отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава 

документ. 

13. В съответствие с чл. 57, ал. 5 от ЗОП възложителят няма да приема за участие в 

процедурата и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане 

на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, като тези обстоятелства се 

отбелязват в регистъра по т.12. 

14. Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура, 

следва да бъдат обективирани в писмен вид. 

            15. Участниците могат да изпращат писма и уведомления до възложителя по факс, с 

препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба или по електронен път при 

условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите 



следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено в обявлението за обществената 

поръчка. 

 16. Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на откритата процедура 

за възлагане на обществената поръчка ще се извършват по начин, който гарантира целостта, 

достоверността и поверителността на офертите на участниците. 

           17. Решенията на възложителя,  за  които  той  е  длъжен съгласно нормите на ЗОП да  

уведомява участниците, ще се връчват лично срещу подпис или ще се изпращат с препоръчано 

писмо с обратна  разписка, или по факс, или по електронен  път при  условията и по  реда на 

Закона за електронния документ и електронния подпис. 

 18. За получено писмо или уведомление  по  време  на откритата процедура ще се  счита 

това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес или факс или електронна поща. 

Когато адресатът е сменил своя адрес/факс/електронна поща и не е информирал своевременно 

затова възложителя или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено ще се счита 

уведомлението, което е достигнало до адреса/факса/електронната поща, известен на изпращача. 

19. Офертите на участниците ще бъдат отворени от комисия, назначена от възложителя, 

след изтичане на срока за приемане на офертите, в деня определен в обявлението за 

обществената поръчка. 

 

Раздел III 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА 

 

Общи изисквания към участниците 

 

1.1. В обявената открита процедура може да участва всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, 

предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в другите нормативни актове, 

приложими към предмета на обществената поръчка, както и на изискванията на Възложителя, 

посочени в настоящата документацията за участие. 

1.2. Когато участникът е обединение (консорциум), участниците в обединението трябва 

да сключат договор/споразумение помежду си.  

1.2.1. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 

 всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението 

на настоящата обществена поръчка;  

 съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата;  

 водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да 

получава указания за и от името на всеки член на обединението;  

 изпълнението на обществената поръчка, включително плащанията, са отговорност 

на водещия член на обединението/консорциума, и  

   обединението/консорциума е създадено със срок до окончателното изпълнение на    

обществената поръчка и всички членове на обединението са задължени да останат в  

него до окончателното  изпълнение на поръчката.  

   всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за 

качественото изпълнение на поръчката, до края на гаранционния срок съгласно 

подписания договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка, независимо от 

срока, за който е създадено обединението. 

1.2.2. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да 

представлява обединението при изпълнението на настоящата обществена поръчка.  

1.2.3. Когато участникът е обединение/консорциум, но не представи договора/ 

споразумението за създаването на обединението, или в представения договор липсват клаузи, 

гарантиращи изпълнението на посочените условия, или съставът на обединението е променен 



след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за 

възлагане на настоящата обществена поръчка. 

          1.3. Всеки участник може да представи само една оферта.  

          1.4. Не се допуска представянето на варианти.  

          1.5. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да 

участва само в едно обединение.  

           1.6. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да 

заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.  

  1.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. 

    1.8. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществената 

поръчка участник, който: 

           1.8.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс /НК/; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от НК; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; 

   1.8.2. е обявен в несъстоятелност; 

   1.8.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове. 

             1.8.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2,т. 1 от ДОПК към държавата и към 

община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато 

разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за 

социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен 

  1.9. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

участници: 

1.9.1. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със 

служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

1.9.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/; 

1.10. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по 

чл. 47, ал.1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал.1, т. 1,2  и 5 с една декларация по 

чл.47, ал. 9 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват кандидата или участника, 

отговаряща по съдържание на изр. 2 на ал. 9 от разпоредбата – образец № 1 към 

документацията - образец № 2 на Приложение № 1 към чл. 25а от ППЗОП.  
1.11. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. 

1.12. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 

удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 и на посочените в обявлението 

обстоятелства по ал. 2, т. 1, 2 и 5. 

1.13. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е 

налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или някое от посочените в обявлението 

обстоятелства по чл.47,ал.2 от ЗОП. 

1.14. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 

възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, и 
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посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването 

им. 

1.15. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията за 

отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 3 от ЗОП, се представя за всяко физическо или 

юридическо лице включено в обединението. 

1.16. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка лице, за 

което е налице забраната по чл. 3,т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици, освен ако е налице изключение по чл. 4 от същия 

закон. 

2. Специални изисквания към участниците, свързани с изпълнението на поръчката  

 

2.1. Участникът трябва да притежава лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден 

от Комисията по финансов надзор, валиден към момента на подаване на офертата и включващ 

застраховките, предмет на обществената поръчка по съответната обособена позиция или, 

съгласно чл. 49, ал. 3 от ЗОП, за участниците, установени в друга държава - членка на 

Европейския съюз - еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени. При 

участници, установени в друга държава членка на Европейския съюз, следва да са изпълнени 

относимите към участника специфични изискванията на чл. 52 – 55 от Кодекса на 

застраховането.  

2.2 Участникът следва да има присъден кредитен рейтинг от българска или международна 

рейтингова агенция за последните 7 години /включително 2015г./ не по-нисък от ВВ във връзка 

с доказване способността на участника за изплащане на искове. Изискването се доказва чрез 

представяне на четливо заверено копие на сертификат или чрез посочване на публичен 

регистър, в който е публикувана информация за присъдения кредитен рейтинг. 

2.3. Изисквания към участниците за техническите възможности и/или квалификация, 

включително нужните сертификати или други документи. 

        - Участникът следва да е изпълнил минимум две услуги, които са еднакви или сходни с 

предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, за която участва, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на 

офертата.          

 Възложителят ще отстранява от участие в тази процедура всеки участник, който не 

отговаря на изискванията, установени в ЗОП и другите нормативни актове, както и на 

изискванията, посочени в тази документацията за участие. 

 

Раздел IV 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА 

 

1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените 

от възложителя условия. 

2. Офертата трябва да бъде представена на български език. 

         2.1. Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат 

придружени с превод на български език, а в изрично посочените в ЗОП случаи, преводът трябва 

да бъде официален.  

3. Всички документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида, 

определен в настоящата документация за участие, а когато няма такова определяне – съобразно 

ЗОП.  

         3.1  При подаване на офертата участника трябва да спази стриктно разпоредбата на чл.57 

ал. 3 от ЗОП. 



         3.2. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална 

заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала" с 

подпис и печат на участника. 

4. Офертата трябва да бъде подписана от законно оторизирания представител на участника 

съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице или лица с 

нотариално заверено пълномощно. 

5. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си.  

5.1. Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 

условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде поставен надпис 

„Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер....” и фирмата на участника. 

    6. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на офертата, 

посочени в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата. 

         7. Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, 

както следва: 

А) плик № 1 с надпис „Документи за подбор“; 

Б) плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“; 

В) плик № 3 с надпис „Предлагана цена“. 

8. „Предложението за изпълнение на поръчката“ и „Предлаганата цена“ да бъдат 

подписани от лице, което представлява участника, съгласно търговската регистрация на 

участника или от изрично упълномощено за това лице. 

9. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 

и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в 

плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, 

същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това 

обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на 

останалите позиции. 

10. Всеки участник може да представи само една оферта по съответната обособена 

позиция. 

11. Документи за подбор (Плик № 1), в който се поставят документите, изисквани от 

Възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-5, т. 8, т. 11, т. 12-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите 

за подбор на участниците: 

11.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника. 

11.2. Представяне на участника съобразно чл. 56, ал. 1,т. 1 от ЗОП, вкл. прилагане на 

посочените в разпоредбата документи и доказателства - образец № 2 от документацията -  

Приложение № 1 към чл. 25а от ППЗОП. 

11.3. В случай, че участникът е обединение – копие от договора за обединение, а когато в 

договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, 

подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият 

11.4. За доказване на техническите си възможности и квалификация участникът трябва да 

представи следните документи: 

11.4.1. Списък по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП за договори за доставки и услуги като оператор,  

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата или сходни 

договори с предмета на поръчката, заедно с доказателство за извършената доставка съобразно 

чл. 51,ал. 4 от ЗОП – удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или 

посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.- образец № 

3 от документацията - образец № 5 на Приложение № 1 към чл. 25а от ППЗОП 

11.4.2. Във връзка с изискването на възложителя по чл. 49, ал. 1 от ЗОП, участниците 

следва да представят към офертата доказателства, както следва: 



1. Заверено копие от валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, за 

застраховките, предмет на настоящата обществена поръчка по съответната обособена позиция 

или еквивалентен документ, съгласно чл. 49, ал. 3 от ЗОП, за участниците, установени в друга 

държава - членка на Европейския съюз, издаден от държавата, в която са установени. 

При участници, установени в друга държава членка на Европейския съюз, следва да бъде 

представен документ, удостоверяващ изпълнение на относимите към участника специфични 

изискванията на чл. 52 – 55 от Кодекса на застраховането, в случай, че е относимо. 

2. Заверено копие на сертификат или посочване на публичен регистър, в който е 

публикувана информация за присъден кредитен рейтинг от българска или международна 

рейтингова агенция за последните 7 години /включително 2015г./, не по-нисък от ВВ във връзка 

с доказване способността на участника за изплащане на искове.  

11.5. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари — образец 

№ 4 

 

         11.6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55,ал. 7, както 

и за липса на обстоятелство по чл. 8,ал. 8,т. 2 от ЗОП – образец № 5 от документацията - 

образец № 3 на Приложение № 1 към чл. 25а от ППЗОП.  
           11.7. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат еквивалентен документ на 

съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. 

 11.8. Когато предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на обществената 

поръчка, участникът трябва да посочи в образец № 1 на Приложение № 1 към чл. 25а от 

ППЗОП видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители 

и съответващия на тези работи дял в процента от стойността на обществената поръчка и 

предвидените подизпълнители. В този случай  участникът следва да представи попълнена и 

подписана от подизпълнителя декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП — образец № 6 от 

документацията - образец № 4 на Приложение № 1 към чл. 25а от ППЗОП.  

11.9. Декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП за участие в обединение (Образец  № 7 от 

документацията на възложителя) 

11.10. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява 

участника в отношенията му с възложителя, не е негов представител по закон. Пълномощното 

трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника. 

  11.11. Участникът може да представи и други документи, доказващи икономическото и 

финансовото му състояние и техническите и квалификационни възможности за изпълнение на 

обществената поръчка, както и да се ползва от възможностите на едно или повече трети лица 

при условията на чл. 51а от ЗОП. 

11.12. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 

11.12.1. документите по  чл. 56,ал. 1,т. 1,б. “а” и “б” от ЗОП се представят за всяко 

физическо или юридическо лице, включено в обединението; 

11.12.2. документите по чл. 56,ал. 1,т. 1, б. „в“ и т. 4 и 5 се представят само за 

участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 

25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. 

11.13.  Други документи и информация по чл. 56, ал. 1, т. 1 – 5, 8, 11 - 14 от ЗОП, 

изискуеми се съгласно ЗОП, обявлението за обществена поръчка и указанията на възложителя за 

подготовка на офертата – декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - образец № 2 на Приложение № 1 

към чл. 25а от ППЗОП, декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с  дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – образец № 8 от 

документацията на възложителя и др. 



12. Предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 2) 

12.1. Техническото предложението на участника за изпълнение на поръчката следва да 

бъде изготвено съгласно Образец № 9 от документацията за участие в процедурата. 

Техническото предложение следва да съдържа предложение по всички параметри, посочени от 

възложителя в техническата спецификация по съответната обособена позиция, за която 

участникът представя оферта.  

12.2. Предложението за изпълнение на обществената поръчка и приложенията към него 

трябва да се представят в един оригинал, подписан от законния представител на съответния 

участник. 

13. Предлагана цена (Плик № 3) 

13.1. Участникът представя ценовото предложение в запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагана цена“ и фирмата на участника.  

13.2. Ценовото предложение трябва да съдържа попълнено, подписано и подпечатано 

ценово предложение по приложения към документацията образец - Образец № 10 и 

съответното приложение съобразно позицията, за която се участва /в случаите когато за 

позицията е предвидено в документацията Приложение/; 

13.3. „Предлагана цена“ следва да бъде подписана от лицето, което управлява и 

представлява участника по закон, или от пълномощник с изрично нотариално заверено 

пълномощно да подпише ценовото предложение; 

13.4. В ценовото предложение трябва да бъдат включени всички разходи, които 

участникът предвижда да направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка. 

Предлаганата цена за изпълнение на поръчката по всяка обособена позиция, за която участникът 

е представил оферта, следва да включва  съгласно чл. 15, ал. 2, т. 5 от ЗОП включва платимата 

застрахователна премия за съответния вид застраховка по обособената позиция,  както и др. 

дължими плащания по закон. В предлаганата цена за изпълнение на поръчката следва да са  

включени всички дължими вноски и такси, включително на вноската за Гаранционния фонд и 

данъка съгласно Закона за данък върху застрахователните премии. Всички предложени 

застрахователни премии, застрахователни суми и тарифни ставки трябва да са положителни 

числа. Застрахователните премии и застрахователни суми трябва да са записани най-много до 

втория знак след десетичната  запетая, а тарифните ставки в проценти – най-много до втория 

знак след десетичната запетая. Неспазването на условието е основание за отстраняване от 

участие в процедурата. 

13.5. Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има в каквато и да 

е форма извън този плик. 

14. Срок за валидност на офертите 

14.1. Офертите трябва да бъдат валидни най-малко 240 /двеста и четиридесет/ дни от 

крайния срок за получаване на офертите.  

14.2. Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в 

откритата процедура. 

14.3. При необходимост възложителят може да покани участниците да удължат 

срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в 

определения от нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от 

участие. 

 

Раздел  V ГАРАНЦИИ 



1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора 

 

1.1. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди 

подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от 

стойността на договора без ДДС. По всяка позиция се представя отделна гаранция.  

1.2. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена от участника в 

една от следните форми: 

- гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима по следната 

банкова сметка на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора: 

Банка: Централна кооперативна банка АД – клон Стара Загора 

IBAN:  BG92 CECB 9790 10С6 2265 00 

BIС:  CECBBGSF 

-  оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на 

възложителя, по образец и със срок на валидност, най-малко 30 дни след изтичане срока на 

договора.  

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

1.3. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение 

се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. 

1.4. Възложителят може да изисква от участника, определен за изпълнител, и други 

гаранции  за изпълнение в случаите, определени със закон. 

1.5. Разходите по откриването на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на 

договора са за сметка на участника съответно на определения изпълнител. 

Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати необходимите такси  по откриване и 

обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения 

в настоящата документация за участие. 

 

Раздел VІ 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

         

Офертите на участниците ще се оценяват и класират по критерия „най- ниска цена”  

 

По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Сключване на застраховка „Гражданска 

отговорност“ на превозни средства, собственост на „Тролейбусни и автобусни превози“- 

ЕООД, Стара Загора 

 Офертите ще бъдат оценявани по предложената обща цена за изпълнение на поръчката 

по обособената позиция за всички превозни средства по  приложение № 1, включваща 

застрахователната премия за срока на договора за съответния вид застраховка по обособената 

позиция и всички други дължими плащания по закон -  вноски и такси, включително на 

вноската за Гаранционния фонд и данъка съгласно Закона за данък върху застрахователните 

премии.  

 

По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Сключване на застраховка „Злополука на 

пътниците в обществения превоз”  на превозни средства, собственост на „Тролейбусни и 

автобусни превози“  ЕООД, Стара Загора 

Офертите ще бъдат оценявани по предложената обща цена за изпълнение на поръчката 

по обособената позиция за всички превозни средства по  приложение № 2, включваща 

застрахователната премия за срока на договора за съответния вид застраховка по обособената 

позиция и всички други дължими плащания по закон -  вноски и такси, включително на 

вноската за Гаранционния фонд и данъка съгласно Закона за данък върху застрахователните 

премии. 

 



По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Сключване на задължителна застраховка 

„Трудова злополука” на работниците и служителите на Тролейбусен транспорт ЕООД ” 

Офертите ще бъдат оценявани по предложената обща цена за изпълнение на поръчката 

по обособената позиция за всички работници и служители по  приложение № 3, включваща 

застрахователната премия за срока на договора за съответния вид застраховка по обособената 

позиция и всички други дължими плащания по закон -  вноски и такси, включително на 

вноската за Гаранционния фонд и данъка съгласно Закона за данък върху: застрахователните 

премии. 

 

По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Сключване на застраховки „Живот”, 

“Злополука“ и „Заболяване“  на работниците и служителите на “Тролейбусни и автобусни 

превози“ ЕООД, Стара Загора. 

        Офертите ще бъдат оценявани по предложената обща цена за изпълнение на поръчката по 

обособената позиция за всички работници и служители в групата по  приложение № 4, 

включваща застрахователната премия за срока на договора за съответния вид застраховка по 

обособената позиция и всички други дължими плащания по закон -  вноски и такси, 

включително на вноската за Гаранционния фонд и данъка съгласно Закона за данък върху: 

застрахователните премии. 

 

     По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „Сключване на застраховка „Обща Гражданска 

отговорност към трети лица” за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети 

лица от “Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора. 

      Офертите ще бъдат оценявани по предложената обща цена за изпълнение на поръчката по 

обособената позиция, включваща застрахователната премия за срока на договора за съответния 

вид застраховка по обособената позиция и всички други дължими плащания по закон -  вноски и 

такси, включително на вноската за Гаранционния фонд и данъка съгласно Закона за данък 

върху: застрахователните премии. 

 

   По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: „Сключване на застраховка „Имущества“ с предмет 

на застраховката ДМА на дружеството. 

      Офертите ще бъдат оценявани по предложената обща цена за изпълнение на поръчката по 

обособената позиция, включваща застрахователната премия за срока на договора за съответния 

вид застраховка по обособената позиция и всички други дължими плащания по закон -  вноски и 

такси, включително на вноската за Гаранционния фонд и данъка съгласно Закона за данък 

върху: застрахователните премии. 

 

За всички позиции  Максимална оценка от 50 т. получава участникът предложил най-

ниска цена за изпълнение на поръчката по обособената позиция, който се класира на първо 

място. Следващата по размер по - ниска цена за изпълнение на поръчката по обособената 

позиция в сравнение с цената на получилият максимална оценка получава 40 т. и се класира на 

второ място. Следващата по размер по - ниска цена за изпълнение на поръчката по обособената 

позиция в сравнение с цената на получилият 40 т. получава 30 т. и се класира на трето място. 

Следващата по размер по - ниска цена за изпълнение на поръчката по обособената позиция в 

сравнение с цената на получилият 30 т. получава 20 т. и се класира на четвърто място и т.н. 

Класираните след четвърто място получават по 10 т. и съответното място. 

 

  При предложени еднакви цени в две или повече оферти комисията провежда публичен 

жребий съгласно ЗОП и утвърдените правила на възложителя. 

 

Раздел VІІ 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 



1. При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите, включени в 

настоящата документация, ще се прилагат документите с по-висок приоритет в следната 

последователност:  

а) Решение за откриване на откритата процедура;  

б) Обявление за обществена поръчка; 

в) Част втора от настоящата документация - Указания към участниците в откритата 

процедура; 

г) Проект на Договор; 

д) Приложенията в Раздел ІХ от документацията.  

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 

 

 За всички неуредените въпроси в настоящата документация за участие ще се прилагат 

разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, Кодекс на застраховането, Търговския закон и другите 

действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка.   

                      

Раздел VІІІ 

ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ 

 

Приложение № 1 към ОП № 1 

 

Приложение № 2 към ОП № 2 

 

Приложение № 3 към ОП № 3 

 

Приложение № 4 към ОП №4 

 

 

 

Образец № 1 - образец № 2 на Приложение № 1 към чл. 25а от  ППЗОП. 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 9 ОТ ЗОП 

за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1 и ал.5, и ал. 2, т.1 и 2 от ЗОП 

 

Долуподписаният/ата .............., от гр./с....................., ЕГН: .................., ЛК №.............., изд. 

на ............... от ..................., в качеството си на ................../управител, директор, др./ на 

....................../наименование на участника/ и със седалище и адрес на управление: ..................... 

във връзка с участието в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

......................................................................, позиция/и .......... 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

І. Долуподписаният/те: 

1.1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда, /реабилитиран/а съм/  за: 

 а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  

 б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  

 в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс;  

 г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;  



 д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;  

1.2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация. 

1.3. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси.  

 

ІІ. Представляваният от мен участник: 

2.1. Не е обявен в несъстоятелност. 

2.2. Не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове;  

2.3.Няма задължения /нямам задължения/ по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт 

на компетентен орган /ако има- допуснато е разсрочване или отсрочване на задълженията/; няма 

задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на 

държавата, в която съм установен.  

2.4. не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение 

с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или 

участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните 

закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, 

или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 

2.5. не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, 

свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя 

възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.   

Декларирам/ме, че горепосочената информация се съдържа в следния/те публичен/ни 

регистър/ри………………… или .............................................. (посочете компетентния орган, 

който е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на 

възложителя). 

    Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.  

   Дата:....................... 

                                                                           Декларатор:........................................ 

                  (подпис и печат) 

 

Забележка: Декларацията се подписва от всички лица, представляващи участника 

съгласно чл.47, ал.4 от ЗОП. 

 

 

 

 

 

Образец № 2 - образец №1 на Приложение №1 към чл.25а от ППЗОП.  
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ДО 

  

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

  

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

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК  

 

в …. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „……………………..“ 

 

Административни сведения 

 

Наименование на участника: 
 

 

 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН  

(или друга идентифицираща информация в съответствие на 

държавата, в която участникът е установен)  

 

 

 със законодателството 

Седалище: 

 

 –  пощенски код, населено място: 

 

 

 –  ул./бул. №, блок №, вход, етаж: 

 

 

Адрес за кореспонденция: 

 

 –  пощенски код, населено място: 

 

 

 –  ул./бул. №, блок №, вход, етаж: 

 

 

Телефон: 

 

 

Факс: 

 

 

E-mail адрес: 

 

 

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в 

обединението, като се добавя необходимият брой полета) 

 

Лица, представляващи участника по учредителен акт: 

 (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес 

 

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес 

 

 

 

 

  



Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес  

 

 

 

Участникът се представлява заедно или поотделно 

(невярното се зачертава) от следните лица: 

 

1....................................          

2.................................... 

 

Данни за банковата сметка:  

Обслужваща банка:…………………… 

 IBAN.......................................................... 

 BIC............................................................. 

 Титуляр на сметката:............................................ 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ............................................................……............., 

 

1.  Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„…………………………….“, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията 

за участие и приети от нас. 

 ______________________ 

 1 Документът се адресира до възложителя на конкретната обществена поръчка, 

като е достатъчно посочване на длъжност.  

2 Документът е задължителна част от офертата. Прилага се в Плик № 1. 

 

 

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че 

същата ни бъде възложена. 

 

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, 

заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.  

 

4. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на 

заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда. 3, 4  

 

5. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме 

(относимото се подчертава) следните подизпълнители: 

 

1. ………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ………………………………………………………………………………………………. 

 

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял 

от стойността на обществената поръчка (в %) 

 

6. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде ……. календарни дни 

считано от крайния срок за подаване на оферти. 

 

Неразделна част от настоящия документ са:  

 



а) декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2  и 5 ЗОП, 

подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация; 

 

б) изисканите от възложителя доказателства за упражняване на професионална дейност 

по чл. 49, ал. 1 и/или 2 ЗОП. 

 

 

Дата  

 

............................/ ............................/ ............................ 

 

Име и фамилия 

 

....................................................................... 

 

Подпис на лицето (и печат) 

 

........................................................................ 

  

 

Образец № 3 - образец № 5 на Приложение № 1 към чл. 25а от ППЗОП 

 

 

 

 

СПИСЪК по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП  

Подписаният/ата 

.......................................................................................................................................................................

......  

(трите имена)) 

данни по документ за самоличност 

...........................................................................................................................................  

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на 

.......................................................................................................................................................................

....  

(длъжност) 

на 

.......................................................................................................................................................................

................................. ,  

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ  – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„……………………“, заявяваме, че през последните 3 (три) години считано до датата на 



подаване на нашата оферта сме изпълнили описаните по-долу доставки/услуги (посочва се 

вярното с оглед обекта на конкретната обществена поръчка), еднакви или сходни с предмета 

на конкретната обществена поръчка, както следва: 

№ 

Предмет на 

изпълнената 

доставка/услуга и 

кратко описание 

Стойност/цена (без ДДС) 

и количество/брой/обем 

на изпълнената 

доставка/услуга19 

Крайна дата на 

изпълнение на 

доставката/услугата 

Получател на 

доставката/ 

услугата  

1.         

2.         

 

 

В подкрепа на посочените в списъка доставки или услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните 

доказателства по чл. 51, ал. 4 ЗОП[20]: 

1.....................................................................................................................................................................

.... ……………………… 

2.....................................................................................................................................................................

.... ……………………… 

Дата  
............................/ ............................/ 

............................ 

Име и фамилия 
.................................................................................

......... 

Подпис (и печат)  
.................................................................................

.......... 

 

[18] Образецът може да се използва, когато при обществена поръчка за доставка или услуга 

възложителят е поставил изискване за представяне на списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП. 

Документът се прилага в Плик № 1. 

[19] Колоната се включва в списъка, когато възложителят е поставил изискване за доказване на 

опит в изпълнение на еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка 

доставки/услуги на определена стойност и/или в определен обем/количество, съобразено със 

стойността и обема на конкретната обществена поръчка. 

[20] Изброяват се конкретните приложени от участника документи или конкретните регистри, на 

които той се позовава. Участникът може да прилага или да се позовава на едно или повече от 

изброените в чл. 51, ал. 4 ЗОП доказателства.  



   Образец № 4  

Д Е К Л А Р А Ц И Я* 

по чл. 6, ал. 2 от Закона  

за мерките срещу изпирането на пари 

Долуподписаният/ата: ____________________________________________________________, 

                                                                               (име, презиме, фамилия) 

с ЕГН: ____________________, постоянен адрес ______________________________________,  

гражданство ___________, документ за самоличност _______________________, в качеството ми 

на ______________________   на _________________________________________________ 

 (наименование и правна форма на лицето) 

_____________________________________________________________________________ 

(седалище и адрес на управление/ за кореспонденция, ЕИК/Булстат/фирмено дело) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането 

на пари (ЗМИП) във връзка с чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (ППЗМИП) на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо 

лице/следните физически лица: 

 

1. ___________________________________________________________________________ 

/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН: ________________, Постоянен адрес: _________________, гражданство: __________ 

документ за самоличност: _______________________________________________________ 

 

2. ____________________________________________________________________________ 

/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН: ________________, Постоянен адрес: _________________, гражданство: __________ 

документ за самоличност: _______________________________________________________ 

 

3. ____________________________________________________________________________ 

/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН: ________________, Постоянен адрес: _________________, гражданство: __________ 

документ за самоличност: _______________________________________________________ 

 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 

7-дневен срок от настъпването им. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

_______________       

 (място на подписване) 

          г.                    Декларатор:      

(дата на подписване)       (име, длъжност, подпис) 

 

* Декларацията се представя от участника, в това число и от всеки член на 

обединение/консорциум, при участие на неперсонифицирани обединения. Съгласували: 



Образец № 5 - образец № 3 на Приложение № 1 към чл. 25а от ППЗОП 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на 

обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП[15] 

Подписаният/ата ....................................................................................................................................... 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност ....................................................................................................... 

                                                  (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на 

......................................................................................................................................................... 

                                     (длъжност) 

на .......................................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ .....................................................................................................  – участник в 

процедура за възлагане на  

обществена поръчка с предмет 

„............................................................................................................................................... “ 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от 

допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от 

допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура. 

2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по 

отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.  

Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни. 

Дата  
............................/ ............................/ 

............................ 



Име и фамилия 
..................................................................................

........ 

Подпис (и печат)16  
..................................................................................

......... 

 

[15] Декларацията е задължителна част от офертата и се прилага в Плик № 1. 

[16] Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно 

упълномощено лице, което подава офертата.  

 

 

 

 

Образец № 6 - образец № 4 на Приложение № 1 към чл. 25а от ППЗОП 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител 

Подписаният ........................................................................................................................................... 

 (трите имена) 

данни по документ за самоличност  

  

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на 

...........................................................................................................................................................................   

(длъжност) 

на 

..............................................................................................................................................................................

...........................  

(наименование на подизпълнителя) 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, 



юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава):  

..............................................................................................................................................................................

.................................  

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ) 

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на 

........................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................

.................................  

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител) 

при изпълнение на обществена поръчка с предмет 

„......................................................................................................... “ 

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: 

..............................................................................................................................................................................

.................................  

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат 

изпълнени от подизпълнителя) 

..............................................................................................................................................................................

.................................  

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки 

желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се 

явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта. 

Дата  
............................/ ............................/ 

............................ 

Име и фамилия 
..................................................................................

........ 

Подпис (и печат)  
..................................................................................

......... 

 

[17] Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва 

подизпълни- тели. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от 

един.  

 

 

 



 

Образец № 7 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

(образец) 

 

по чл. 55, ал. 5 от ЗОП  

за участие в обединение 

 

 

 

 

Долуподписаният /-ната/     ........................................ ......................................................... с    

ЕГН......................, в качеството на ...................................... ............ на........................................... 
................................... (посочва се лицето, което представлявате), с ЕИК …………………, във 

връзка с участието на ........................................................................ (посочва се наименованието на 

участника) в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

......................................................ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №...........................................   

 

Д Е К Л А Р И Р А М : 

 

В съответствие с нормативно установената забрана в чл. 55, ал. 5 от ЗОП, представляваното 

от мен лице няма да подава самостоятелна оферта за участие в обявената процедура за възлагане на 

посочената обществена поръчка. 
  

        Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи: 

1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона 

за търговския регистър и  Удостоверение за актуално състояние /регистрация № ……...............от 

……………..................г. или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на 

чуждестранните лица. 

*** Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е регистриран 

или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този 

случай е достатъчно да се посочи ЕИК на дружеството. 

2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на 

нашето участие: ………………………………………………………………….… 

3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на 

нашето участие: ……………………………………………………………… 

4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП 

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като 

изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат 

такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал); 

 5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация 

за участие: …………………………………………………………………… 

 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.   

  

.......................г.               Декларатор:                                      

гр. ...................  (подпис и печат) 

 

 



 

Образец № 8 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици 

от участник / подизпълнител 

 

Долуподписаният/ата/           , 
/собствено бащино фамилно име / 

ЕГН     , притежаващ/а лична карта №      , 

издадена на     от       , с постоянен адрес:   

          ____ 

в качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП а именно:       
/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./ 

в               
/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/ 

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ 

__________________________ 

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

….........................................................................................................................................ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ №............................................................................................. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с  

                                                                  /ненужното се зачертава/ 

преференциален данъчен режим, а именно: _________________________________. 

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в  

                                                                   /ненужното се зачертава/ 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: _____________________. 

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. 

______________________________________________________________________ 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици. 

 Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим. 

 4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр. 

§7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия. 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

Дата    2016 г.       ДЕКЛАРАТОР:   _________ 

Гр.                        /подпис/ 



 

В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се 

представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

     

 Чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици 

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар 

в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за 

социално осигуряване,Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за 

дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно 

инвестиране, и действителните собственици - физически лица, са обявени по реда на 

съответния специален закон; 

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част 

от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с 

която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно 

облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация; 

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част 

от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно 

лице и неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на 

регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство; 

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения 

и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на 

Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. 

 

 

Образец № 9 

 

До                           

«Тролейбусни и автобусни превози“- ЕООД, Стара Загора 

кв. „Индустриален“, Тролейбусно депо  

 

  

ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

 

за изпълнение на обществената поръчка с предмет: 

“..............................................................................., ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ....................... 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Заявявам, че желаем да участваме в обявената от Вас обществена поръчка  съгласно 

условията на ЗОП и документацията за участие. Приемаме и се считаме за обвързани от 

задълженията и условията, поети с настоящата оферта. Заявяваме, че до подписване на договора 

настоящето предложение ведно с представената ценова оферта ще представлява споразумение 

между нас и „Тролейбусни и автобусни превози“-ЕООД, Стара Загора. Заявяваме, че сме 



запознати с всички условия и документи за участие в процедурата, с изискванията за изготвяне 

и представяне на оферта, с изискванията към участниците и към изпълнението на поръчката, 

които приемаме. Застрахователните договори ще се сключат без самоучастие на „Тролейбусни и  

автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора. 

Заявяваме, че ще изпълним в срок обществената поръчка и ще изпълняваме всички 

задължения по договора за срока на неговото действие съгласно указаните от Възложителя 

срокове в Част втора, раздел първи от документацията и съгласно всички други условия в 

документацията. 

      Предлагаме да изпълним обществената поръчка по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №.............. при 

следните условия и параметри по Част втора, раздел първи от  документацията: /Техническото 

предложение следва да съдържа предложение по всички параметри, посочени от възложителя в 

техническата спецификация по съответната обособена позиция, за която участникът представя 

оферта./  

1. Покрити рискове:................................................................................ 

2. Обект на застраховката:....................................................................... 

        3. Застрахователна сума за едно събитие:  .............................................. 

4.Начин на плащане на застрахователната премия:................................ 

        5. Друго:.................................................................................................     

 

 

Срок и начин на изплащане на застрахователното обезщетение е както следва: В срок от 15 

календарни дни от представяне от Възложителя на списък с  документи, приложен към 

настоящето предложение. По време на действие на договора се задължаваме да не променяме, 

допълваме този списък, както и да не изискваме други допълнителни документи. 

 

Към настоящото техническо предложение представяме: 

 Общите ни условия, валидни за застраховките, предмет на възлагането по настоящата 

поръчка, с декларация, че при противоречие между техническо предложение, условията 

на договора за обществена поръчка, на застрахователния договор и общите условия, 

преимущество имат техническото предложение и условията на договора за обществена 

поръчка и застрахователния договор; 

 Списък с необходимите документи за изплащане на обезщетение, който списък заедно с 

настоящето предложение, ще бъде неразделна част от договора за обществена поръчка   

 

 

.................................г.     Участник: 

гр. ...............................              (подпис) 

 

 

 

Образец № 10 

                           

До                           

„Тролейбусни и автобусни превози“  ЕООД, Стара Загора 

кв. „Индустриален“, Тролейбусно депо  

 

 

       ЦЕНОВО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от 



 

................................................................................................................................................................ 

(пълно наименование, ЕИК и адрес на управление на участника) 

 

представляван от .................................................. /име на представляващият участника/ 

 

 

                                          УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 След проучване и запознаване с документацията за участие в настоящата открита 

процедура предлагаме да изпълним обществена поръчка с предмет: ..........., обособена позиция 

№.........., при следните финансови условия:  

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция №......... е 

……………………….……… лева (…….)., която, съгласно чл. 15, ал. 2, т. 5 от ЗОП, включва 

платимата застрахователна премия за всички видове застраховки, посочени от Възложителя по 

обособената позиция, както и др. дължими плащания по закон,  съгласно Приложение № ..... 

/съобразно позицията за която се участва/, което прилагаме.. 

          /предлаганата цена се посочва с цифри и думи,  общо сумарно за съответната обособена 

позиция, за целия срок на полицата – 12/дванадесет/ месеца, в лева, до втори знак след 

десетичната запетая. В предлаганата цена за изпълнение на поръчката следва да са  включени 

всички дължими вноски и такси, включително на вноската за Гаранционния фонд и данъка 

съгласно Закона за данък върху застрахователните премии. Всички предложени 

застрахователни премии, застрахователни суми и тарифни ставки трябва да са положителни 

числа. Застрахователните премии и застрахователни суми трябва да са записани най-много 

до втория знак след десетичната  запетая, а тарифните ставки в проценти – най-много до 

втория знак след десетичната запетая. Неспазването на условието е основание за 

отстраняване от участие в процедурата./ 

 

................................г.                                                        Участник: 

            (подпис и печат) 

 

Образец  № 11 

 

 

До 

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора 

 

 Ние, ....................................................... (банка) със седалище и адрес на управление 

..........................................................., сме уведомени, че на .................. (дата) между „Тролейбусни 

и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора, като Възложител, и фирма 

......................................................., ЕИК ............................,  със седалище и адрес на управление 

..............................................., като Изпълнител, предстои да бъде сключен договор за възлагане 

на обществена поръчка с предмет:......................................., обособена позиция №................  

 В съответствие с условията на договора Изпълнителят следва да представи във Ваша 

полза банкова гаранция за изпълнение на този договор  за сума в размер на 5%/пет процента/ от 

стойността на договора на обща стойност ................... (....................................... с думи) лева без  

ДДС. 

 Във връзка с изложеното до тук и по нареждане на фирма ...................................  ние, 

......................................................... (банка) се задължаваме неотменяемо и безусловно, 

независимо от валидността и действието на посочения договор, да Ви заплатим всяка сума 

максимум до .................( ............................... с думи ) лева при получаване на Ваше надлежно 



подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма …............................... не е 

изпълнила частично или изцяло задълженията си по договора. 

 Вашето писмено искане за плащане трябва да бъде представено чрез посредничеството 

на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви 

задължават съгласно закона. 

Настоящата гаранция е валидна най-малко 30 (тридесет/ дни след изтичане срока на 

застрахователната полица и изтича изцяло и автоматично в случай, че до .............. часа на 

........................ (дата) искането Ви, предявено при посочените условия не е постъпило в 

........................................... (банка). След тази дата ангажиментът на банката се обезсилва, 

независимо дали оригиналът на банковата гаранция е върнат или не. 

 Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след 

връщане на оригинала на същата. 

 

 

............................. г.                                      Подпис: 

гр. ........................               (име, длъжност, печат)   

 

 

Образец № 12 - проекти на договори за възлагане на обществената поръчка.  

 

Д О Г О В О Р 

/ПРОЕКТ/ 

За възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Тролейбусни и автобусни 

превози“-ЕООД, Стара Загора“,  обособена позиция № 1 - „Сключване на задължителна 

застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” на превозни средства, собственост 

на “Тролейбусни и автобусни превози“-ЕООД, Стара Загора 

 

 

Днес, ............... 2016г. в гр. Стара Загора, на основание чл. 41 и чл. 74, ал.1 от Закона за 

обществените поръчки и във връзка с влязло в сила Решение № ................ от ........ 2016г. на 

Възложителя се сключи настоящия договор, с предмет „Предоставяне на услуги по 

застраховане за нуждите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора“,  

обособена позиция №1 - „Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на 

автомобилистите” на превозни средства, собственост на “Тролейбусни и автобусни 

превози“-ЕООД, Стара Загора. 

между страните, както следва: 

 

1. “ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ - ЕООД,  със седалище и адрес на 

управление: гр. Стара Загора, кв.“Индустриален“, Тролейбусно депо, ЕИК 123732117, 

представлявано от Управител инж. Димитър Добрев Авджиев, наричано за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  от една страна и 

от друга страна 

 

2................................................................................................................................. 

..............................................., с ИН по ДДС……………, ЕИК/БУЛСТАТ ................., банкова 

сметка ......................................., със седалище и адрес на управление гр. 

..............................................................., представлявано от ........................................... 

.................................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 



І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да предоставя услуги по 

застраховане за нуждите на “Тролейбусни и автобусни превози“-ЕООД, Стара Загора, по задължителна 

застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” на превозни средства, собственост на 

Възложителя, при условията, посочени в Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя 

(Приложение № 1 и Приложение № 2), и в съответствие с изискванията на настоящия договор и 

условията на общите условия на Застрахователя по съответната застраховка (Приложение № 3), които 

представляват неразделна част от този договор.  

(2) Застрахователят се задължава да поеме определените в Техническото предложение рискове 

срещу плащане на застрахователна премия и при настъпване на застрахователно събитие да заплати на 

застрахованите лица застрахователно обезщетение. 

(3)Обект на застраховане са превозни средства /ПС/ собственост на възложителя, чиито 

брой, марките (моделите) и технически характеристики се съдържат в Приложение  № 1 от 

документацията за участие в процедурата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1 към договора 

като част от ценовата оферта на изпълнителя). 

Чл.2. (1) Застраховането се извършва съобразно изискванията на Възложителя, посочени в 

документацията за обществената поръчка, включително техническите спецификации, като в 

полиците се включват задължително всички условия, предложени от Изпълнителя в офертата 

му, които са неразделна част от настоящия договор.  

(2) При промяна на някои от параметрите, към съответната застрахователна полица се 

издава добавък. 

Чл.3. Срокът за изпълнение на договора е  12 (дванадесет) месеца, считано от датата на 

подписването му.  

  

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

   

Чл.4.(1) Възложителят заплаща на Изпълнителя застрахователна премия в размера съгласно 

Ценовото предложение на Изпълнителя - Приложение № 2, неразделна част от договора, по 

банков път по следната банкова сметка на Изпълнителя: 

Банка: 

IBAN 

           BIC:         

(2) Стойността на договора е в размер на ...........................................................лв., без включен ДДС.  

(3) Възложителят заплаща застрахователна премия разсрочено на тримесечие, след 

предоставяне от Изпълнителя на издадената/ите от него застрахователна/и полица/и, придружени от 

приемно-предавателни протоколи, удостоверяващи приемането им, подписани от представители на 

Изпълнителя и Възложителя. Протоколите се съставят в два екземпляра-един за Изпълнителя и 

един за Възложителя. 

(4) Полиците  се издават в рамките на действие на договора за възлагане на обществената 

поръчка, в срок до 5 (пет) дни преди изтичане на действащите полици и се предават на 

определено от Възложителя длъжностно лице с подписване на приемно-предавателен протокол, 

в деня на издаването им. Полиците се сключват за всяко МПС поотделно. 

(5) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят 

извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че 

Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, 

които са приети по реда на чл. 4. ал. 7.  

(6) Предаването на застрахователните полици (Сертификати или добавъци) се извършва в 

работното време на Възложителя, в  административната му сграда,  на определено от 

Възложителя длъжностно лице. 



(7) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя. 

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.5. (1) Възложителят или лицето в чиято полза е сключен застрахователният  договор 

има право да получи уговореното застрахователно обезщетение при настъпване на 

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

офертата на Изпълнителя. 

(2) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи 

договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

Чл.6. (1) Възложителят се задължава: 

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

уговорени в настоящия  договор, както и други суми,  посочени в ценовото предложение. 

т. 2 непосредствено след сключване на договора да предостави и осигури достъп на 

Изпълнителя до информацията, необходима за изпълнение предмета на договора в случай, че тя 

не се съдържа в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка. 

Чл. 7. (1)  Възложителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за 

пълното и точно изпълнение на договора: 

-..................................................................................................................................... 

(2) Възложителят определя следното длъжностно лице, което да подписва приемно-

предавателните протоколи по чл. 4, ал. 3 и ал. 4 от договора. 

-……………………………………………………………………………………….. 

 Чл. 8. (1)  Изпълнителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за 

пълното и точно изпълнение на договора и да подписва премно-предавателните протоколи за 

предаването на полиците (сертификатите): 

-........................................................................................................................................ 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 9. (1) Изпълнителят има право: 

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

изпълнение на настоящия договор, както и другите суми, посочени в ценовото педложение.  

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

осъществяване предмета на договора. 

Чл.10. (1) Изпълнителят е длъжен да издаде застрахователните полици (сертификати).  

(2) Изпълнителят се задължава да даде необходимите указания на своите структурни звена 

по места, за обслужване на застраховката. 

(3) При настъпване на застрахователно събитие, Изпълнителят е длъжен да предостави на 

представителя на Възложителя пакет от необходимите за попълване образци на документи.  

(4) Изпълнителят е длъжен да изплаща/отстранява дължимите застрахователни 

обезщетения/щети в срок от 15 календарни дни  след представяне от Възложителя на 

съответните документи, посочени от изпълнителя.  

(5) Изпълнителят е длъжен да изпълнява поръчката добросъвестно, точно, качествено и в 

срокове, съгласно условията на настоящия договор. 

(6) Изпълнителят е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в 

офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да 

предостави оригинален екземпляр на Възложителя в 3-дневен срок. 



Чл.11. Изпълнителят се задължава да не използва данните, съдържащи се в приложенията 

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. 

 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 

 

Гаранция за изпълнение 

Чл.12. (1) Изпълнителят представя при подписването на договора гаранция за изпълнение 

на настоящия договор - парична сума в размер на .......лева, преведена по банкова сметка на 

Възложителя в ЦКБ:  

IBAN:  BG92 CECB 9790 10С6 2265 00 

BIС:  CECBBGSF 

 или  безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на настоящия договор в 

оригинал за сума в размер на  .........лева, издадена от банка в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(посочва се в зависимост от вида на представената гаранция за изпълнение на договора).  

(2) Размерът на гаранцията за изпълнение по ал. 1 е 5% от стойността на договора, без 

включен ДДС, и е със срок на валидност най-малко 30 (дни) след изтичане срока на 

застрахователната полица. 

(3) Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане 

на обществената поръчка. 

Освобождаване на гаранцията. 

Чл.13. (1) При неизпълнение на услугата, предмет на настоящия договор от страна на 

Изпълнителя, Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора. 

(2) Гаранцията за изпълнение на договора по чл. 12 се освобождава в 30 (тридесет) дневен 

срок от прекратяването на договора. Когато е представен документ за банкова гаранция, той се 

връща на Изпълнителя. 

Чл.14. При доказано неточно изпълнение на договора или при неизпълнение на някое от 

задълженията от страна на Изпълнителя по договора, Възложителят има право да задържи 

гаранцията за изпълнение по чл. 12 от настоящия договор. 

Неустойки 

Чл.15. В случай на забава на Възложителя при плащането на застрахователната премия по 

чл.4, ал. 3 от договора, той дължи неустойка в размер на 0.5 % / нула цяло и пет процента / на 

ден върху размера на дължимата премия. 

Чл.16. При забава от страна на Изпълнителя за заплащане в срока по чл.10, ал.4 от договора 

на дължимото застрахователно обезщетение, същият дължи неустойка в размер на 0.5 % /нула 

цяло и пет процента/ за всеки просрочен ден върху неиздължената сума. 

Чл.17. Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава изправната 

страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.  

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.18.(1) Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока на договора. 

 Настоящият договор се прекратява преди изтичане на уговорения срок,  при следните 

хипотези: 

1. По взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на 

двустранно споразумение. 



2. Едностранно от Възложителя, с 30 (тридесетдневно) 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.  

3. Едностранно от изправната страна, с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие, 

при неизпълнение на задълженията на другата страна. 

4. При достигане на стойността на договора преди изтичане на срока му. 

5. Едностранно от Възложителят с писмено уведомление до Изпълнителя, когато 

Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за 

обявяването му в несъстоятелност или ликвидация. 

6. Едностранно от Възложителят с писмено уведомление до Изпълнителя, когато 

установи, че той ползва подизпълнители при изпълнение на договора без да е 

декларирал това в офертата си. (когато е посочено ползване на подизпълнители от 

Изпълнителя при изпълнение на поръчката, т. 6  се променя така: 

6. Едностранно от Възложителят с писмено уведомление до изпълнителя, когато установи, 

че той ползва други подизпълнители при изпълнение на договора, различни от тези, 

посочени в офертата, или подизпълнителите изпълняват друг вид работа или участие от 

предвиденото в офертата.) 

 

VІІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
1
  

 

Чл. 19. (1) За извършване на дейностите по договора Изпълнителят има право да наема 

само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за 

Изпълнител. 

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може 

да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 

(3) Изпълнителят не може да извършва промяна на посочените подизпълнители за 

изпълнение на договора, както и да привлича нови подизпълнители, освен в предвидените в 

закона случаи. 

(4) Изпълнителят отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия. 

(5) В случай че Възложителят установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му 

дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от Изпълнителя последният 

незабавно сам да извърши тези работи. 

(6) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 

Изпълнителя или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, 

обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на договора и е основание за 

едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя. 

Чл.20. (1) При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 

Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

- приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите; 

                                                           
1
    Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

е предвидил използването на подизпълнители. 



- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на 

договора; 

- при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може 

безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите. 

 

  

VІІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 21. Техническото предложение и Ценовото предложение на Изпълнителя, 

Техническите спецификации, както и Общите условия на Изпълнителя са неразделна част от 

настоящия договор. 

Чл. 22. (1) Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този 

договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс 

или с препоръчана поща с обратна разписка на следния адрес:   

1. за Възложителя: ...............................   

2. за Изпълнителя: …………………….. 

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по 

ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за 

кореспонденция. 

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че 

уведомленията  по ал. 1 са връчени редовно. 

Чл. 23. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП. 

Чл. 24. Споровете, възникнали по повод изпълнението и тълкуването на договора ще се 

решават по взаимно съгласие, а при разногласие – по реда на гражданското производство на 

Република България от компетентния съд. 

Чл. 25. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Кодекса 

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

законодателство. 

Чл. 26. Изменение на настоящия договор се допуска само по изключение в случаите на чл. 

43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра един за 

Възложителя и един за Изпълнителя. 

 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

Приложение № 1 -  Техническо предложение; 

Приложение № 2 – Ценово предложение; 

Приложение № 3 – Общи условия на Изпълнителя; 

Приложение № 4 - Техническа спецификация.   

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

Д О Г О В О Р 

/ПРОЕКТ/ 

За възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Тролейбусни и автобусни 

превози“ ЕООД, Стара Загора“,  обособена позиция № 2 - „Сключване на задължителна 



застраховка „Злополука на пътниците в обществения превоз” на  превозни средства, собственост 

на “Тролейбусни и автобусни превози“-ЕООД, Стара Загора. 

 

 

Днес, ............... 2016г. в гр. Стара Загора, на основание чл. 41 и чл. 74, ал.1 от Закона за 

обществените поръчки и във връзка с влязло в сила Решение № ................ от ........ 2016г. на 

Възложителя се сключи настоящия договор, с предмет „Предоставяне на услуги по 

застраховане за нуждите на „Тролейбусни и автобусни превози“-ЕООД, Стара Загора“,  

обособена позиция №2 - „Задължителна застраховка „Злополука на пътниците в 

обществения превоз” на  превозни средства, собственост на “Тролейбусни и автобусни 

превози“-ЕООД, Стара Загора. 

между страните, както следва: 

 

2. “ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ - ЕООД,  със седалище и адрес на 

управление: гр. Стара Загора, кв.“Индустриален“, Тролейбусно депо, ЕИК 123732117, 

представлявано от Управител инж. Димитър Добрев Авджиев, наричано за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  от една страна и 

от друга страна 

 

2................................................................................................................................. 

..............................................., с ИН по ДДС……………, ЕИК/БУЛСТАТ ................., банкова 

сметка ......................................., със седалище и адрес на управление гр. 

..............................................................., представлявано от ........................................... 

.................................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да предоставя услуги по 

застраховане за нуждите на “Тролейбусни и автобусни превози“-ЕООД, Стара Загора, по задължителна 

застраховка  „Злополука на пътниците в обществения превоз” на  превозни средства, собственост на 

“Тролейбусни и автобусни превози“-ЕООД, Стара Загора, посочени в Приложение №2 към 

документацията на обществената поръчка, при условията, посочени в Техническото и Ценовото 

предложение на Изпълнителя (Приложение № 1 и Приложение № 2), и в съответствие с изискванията на 

настоящия договор и условията на общите условия на Застрахователя по съответната застраховка 

(Приложение № 3), които представляват неразделна част от този договор.  

(2) Застрахователят се задължава да поеме определените в Техническото предложение рискове срещу 

плащане на застрахователна премия и при настъпване на застрахователно събитие да заплати на 

застрахованите лица застрахователно обезщетение. 

(3) Обект на застраховане са местата посочени в свидетелствата за регистрация, включително и 

на водача, в превозните средства /ПС/ собственост на възложителя като броя на местата, 

марките (моделите) и технически характеристики на ПС се съдържат в Приложение  № 2 от 

документацията за участие в процедурата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 2 към договора 

като част от ценовата оферта на изпълнителя). 

(4) Застрахователното покритие включва всички места, посочени в свидетелството за 

регистрация на МПС, включително мястото на водача при: 

4.1. смърт вследствие на злополука; 

4.2.трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука; 

4.3. временна загуба на трудоспособност вследствие на злополука; 

4.4.медицински разноски вследствие на злополука. 



Чл.2. (1) Застраховането се извършва съобразно изискванията на Възложителя, посочени в 

документацията за обществената поръчка, включително техническите спецификации, като в 

полиците се включват задължително всички условия, предложени от Изпълнителя в офертата 

му, които са неразделна част от настоящия договор.  

(2) При промяна на някои от параметрите, към съответната застрахователна полица се 

издава добавък. 

Чл.3.(1) Срокът за изпълнение на договора е  12 (дванадесет) месеца, считано от датата на 

подписването му. 

 (2)Сроковете на издадените от изпълнителя застрахователни полици е 12 (дванадесет) 

месеца. 

 

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

   

Чл.4.(1) Възложителят заплаща на Изпълнителя застрахователна премия в размера съгласно 

Ценовото предложение на Изпълнителя-Приложение № 2, неразделна част от договора, по 

банков път по следната банкова сметка на Изпълнителя: 

Банка: 

IBAN 

           BIC:         

(2) Стойността на договора е в размер на ...........................................................лв., без включен ДДС.  

(3) Възложителят заплаща застрахователна премия разсрочено на тримесечие, след 

предоставяне от Изпълнителя на издадената/ите от него застрахователна/и полица/и, придружени от 

приемно-предавателни протоколи, удостоверяващи приемането им, подписани от представители на 

Изпълнителя и Възложителя. Протоколите се съставят в два екземпляра-един за Изпълнителя и 

един за Възложителя. 

(4) Полиците  се издават в рамките на действие на договора за възлагане на обществената 

поръчка, в срок до 5 (пет) дни преди изтичане на действащите полици и се предават на 

определено от Възложителя длъжностно лице с подписване на приемно-предавателен протокол, 

в деня на издаването им. Полиците се сключват за всяко МПС поотделно. 

(5) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят 

извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че 

Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, 

които са приети по реда на чл. 4. ал. 7.  

(6) Предаването на застрахователните полици (Сертификати или добавъци) се извършва в 

работното време на Възложителя, в  административната му сграда,  на определено от 

Възложителя длъжностно лице. 

(7) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя. 

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.5. (1) Възложителят или лицето в чиято полза е сключен застрахователният  договор 

има право да получи уговореното застрахователно обезщетение при настъпване на 

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

офертата на Изпълнителя. 

(2) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи 

договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

Чл.6. (1) Възложителят се задължава: 

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

уговорени в настоящия  договор, както и други суми,  посочени в ценовото предложение. 



т. 2 непосредствено след сключване на договора да предостави и осигури достъп на 

Изпълнителя до информацията, необходима за изпълнение предмета на договора в случай, че тя 

не се съдържа в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка. 

Чл. 7. (1)  Възложителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за 

пълното и точно изпълнение на договора: 

-..................................................................................................................................... 

(2) Възложителят определя следното длъжностно лице, което да подписва приемно-

предавателните протоколи по чл. 4, ал. 3 и ал. 4 от договора. 

-……………………………………………………………………………………….. 

 Чл. 8. (1)  Изпълнителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за 

пълното и точно изпълнение на договора и да подписва премно-предавателните протоколи за 

предаването на полиците (сертификатите): 

-........................................................................................................................................ 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 9. (1) Изпълнителят има право: 

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

изпълнение на настоящия договор, както и другите суми, посочени в ценовото предложение.  

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

осъществяване предмета на договора. 

Чл.10. (1) Изпълнителят е длъжен да издаде застрахователните полици (сертификати).  

(2) Изпълнителят се задължава да даде необходимите указания на своите структурни звена 

по места, за обслужване на застраховката. 

(3) При настъпване на застрахователно събитие, Изпълнителят е длъжен да предостави на 

представителя на Възложителя пакет от необходимите за попълване образци на документи.  

(4) Изпълнителят е длъжен да изплаща/отстранява дължимите застрахователни 

обезщетения/щети в срок от 15 календарни дни  след представяне от Възложителя на 

съответните документи, посочени от изпълнителя.  

(5) Изпълнителят е длъжен да изпълнява поръчката добросъвестно, точно, качествено и в 

срокове, съгласно условията на настоящия договор. 

(6) Изпълнителят е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в 

офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да 

предостави оригинален екземпляр на Възложителя в 3-дневен срок. 

Чл.11. Изпълнителят се задължава да не използва данните, съдържащи се в приложенията 

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. 

 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 

 

Гаранция за изпълнение 

Чл.12. (1) Изпълнителят представя при подписването на договора гаранция за изпълнение 

на настоящия договор - парична сума в размер на .......лева, преведена по банкова сметка на 

Възложителя в ЦКБ:  

IBAN:  BG92 CECB 9790 10С6 2265 00 

BIС:  CECBBGSF 



 или  безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на настоящия договор в 

оригинал за сума в размер на  .........лева, издадена от банка в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(посочва се в зависимост от вида на представената гаранция за изпълнение на договора).  

(2) Размерът на гаранцията за изпълнение по ал. 1 е 5% от стойността на договора, без 

включен ДДС, и е със срок на валидност най-малко 30 (   дни) след изтичане срока на 

застрахователната полица. 

(3) Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане 

на обществената поръчка. 

Освобождаване на гаранцията. 

Чл.13. (1) При неизпълнение на услугата, предмет на настоящия договор от страна на 

Изпълнителя, Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора. 

(2) Гаранцията за изпълнение на договора по чл. 12 се освобождава в 30 (тридесет) дневен 

срок от прекратяването на договора. Когато е представен документ за банкова гаранция, той се 

връща на Изпълнителя. 

Чл.14. При доказано неточно изпълнение на договора или при неизпълнение на някое от 

задълженията от страна на Изпълнителя по договора, Възложителят има право да задържи 

гаранцията за изпълнение по чл. 12 от настоящия договор. 

Неустойки 

Чл.15. В случай на забава на Възложителя при плащането на застрахователната премия по 

чл.4, ал. 3 от договора, той дължи неустойка в размер на 0.5 % / нула цяло и пет процента / на 

ден върху размера на дължимата премия. 

Чл.16. При забава от страна на Изпълнителя за заплащане в срока по чл.10, ал.4 от договора 

на дължимото застрахователно обезщетение, същият дължи неустойка в размер на 0.5 % /нула 

цяло и пет процента/ за всеки просрочен ден върху неиздължената сума. 

Чл.17. Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава изправната 

страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.  

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.18.(1) Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока на договора. 

 Настоящият договор се прекратява преди изтичане на уговорения срок,  при следните 

хипотези: 

1. По взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно 

споразумение. 

2. Едностранно от Възложителя, с 30 (тридесетдневно) 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.  

3. Едностранно от изправната страна, с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие, 

при неизпълнение на задълженията на другата страна. 

4. При достигане на стойността на договора преди изтичане на срока му. 

5. Едностранно от Възложителят с писмено уведомление до Изпълнителя, когато 

Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за 

обявяването му в несъстоятелност или ликвидация. 

6. Едностранно от Възложителят с писмено уведомление до Изпълнителя, когато установи, 

че той ползва подизпълнители при изпълнение на договора без да е декларирал това в 



офертата си. (когато е посочено ползване на подизпълнители от Изпълнителя при 

изпълнение на поръчката, т. 6  се променя така: 

6. Едностранно от Възложителят с писмено уведомление до изпълнителя, когато установи, 

че той ползва други подизпълнители при изпълнение на договора, различни от тези, 

посочени в офертата, или подизпълнителите изпълняват друг вид работа или участие от 

предвиденото в офертата.) 

 

VІІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
2
  

 

Чл. 19. (1) За извършване на дейностите по договора Изпълнителят има право да наема 

само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за 

Изпълнител. 

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може 

да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 

(3) Изпълнителят не може да извършва промяна на посочените подизпълнители за 

изпълнение на договора, както и да привлича нови подизпълнители, освен в предвидените в 

закона случаи. 

(4) Изпълнителят отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия. 

(5) В случай че Възложителят установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му 

дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от Изпълнителя последният 

незабавно сам да извърши тези работи. 

(6) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 

Изпълнителя или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, 

обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на договора и е основание за 

едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя. 

Чл.20. (1) При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 

Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

- приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите; 

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на 

договора; 

- при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може 

безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите. 

 

  

VІІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 21. Техническото предложение и Ценовото предложение на Изпълнителя, 

Техническите спецификации, както и Общите условия на Изпълнителя са неразделна част от 

настоящия договор. 

Чл. 22. (1) Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този 

договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс 

или с препоръчана поща с обратна разписка на следния адрес:   

1. за Възложителя: ...............................   

2. за Изпълнителя: …………………….. 

                                                           
2
    Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

е предвидил използването на подизпълнители. 



(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по 

ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за 

кореспонденция. 

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че 

уведомленията  по ал. 1 са връчени редовно. 

Чл. 23. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП. 

Чл. 24. Споровете, възникнали по повод изпълнението и тълкуването на договора ще се 

решават по взаимно съгласие, а при разногласие – по реда на гражданското производство на 

Република България от компетентния съд. 

Чл. 25. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Кодекса 

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

законодателство. 

Чл. 26. Изменение на настоящия договор се допуска само по изключение в случаите на чл. 

43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра един за 

Възложителя и един за Изпълнителя. 

 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

Приложение № 1 -  Техническо предложение; 

Приложение № 2 – Ценово предложение; 

Приложение № 3 – Общи условия на Изпълнителя; 

Приложение № 4 - Техническа спецификация.   

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                               ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

 

 

 

 

Д О Г О В О Р 

/ПРОЕКТ/ 

За възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Тролейбусни и автобусни 

превози“-ЕООД, Стара Загора“,  обособена позиция № 3 - „Сключване на задължителна 

застраховка „Сключване на задължителна застраховка „Трудова злополука” на работниците и 

служителите на “Тролейбусни и автобусни превози“-ЕООД, Стара Загора 

 

 

Днес, ............... 2016г. в гр. Стара Загора, на основание чл. 41 и чл. 74, ал.1 от Закона за 

обществените поръчки и във връзка с влязло в сила Решение № ................ от ........ 2016г. на 

Възложителя се сключи настоящия договор, с предмет „Предоставяне на услуги по 

застраховане за нуждите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора“,  

обособена позиция №3 - „Задължителна застраховка „Трудова злополука” на работниците 

и служителите на “Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора 

между страните, както следва: 



 

1. “ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ - ЕООД,  със седалище и адрес на 

управление: гр. Стара Загора, кв.“Индустриален“, Тролейбусно депо, ЕИК 123732117, 

представлявано от Управител инж. Димитър Добрев Авджиев, наричано за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  от една страна и 

от друга страна 

 

2................................................................................................................................. 

..............................................., с ИН по ДДС……………, ЕИК/БУЛСТАТ ................., банкова 

сметка ......................................., със седалище и адрес на управление гр. 

..............................................................., представлявано от ........................................... 

.................................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да предоставя услуги по 

застраховане за нуждите на “Тролейбусни и автобусни превози“-ЕООД, Стара Загора, по задължителна 

застраховка „Трудова злополука” на работниците и служителите на “Тролейбусни и автобусни превози“-

ЕООД, Стара Загора, посочени в Приложение №3 към документацията на обществената поръчка, при 

условията, посочени в Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя (Приложение № 1 и 

Приложение № 2), и в съответствие с изискванията на настоящия договор и условията на общите 

условия на Застрахователя по съответната застраховка (Приложение № 3), които представляват 

неразделна част от този договор.  

(2) Застрахователят се задължава да поеме определените в Техническото предложение рискове срещу 

плащане на застрахователна премия и при настъпване на застрахователно събитие да заплати на 

застрахованите лица застрахователно обезщетение. 

(3)  Обект на застраховане са работниците и служителите наети от възложителя като техният 

брой се съдържат в Приложение  №3 от документацията за участие в процедурата на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение №2 към договора като част от ценовата оферта на изпълнителя). 

(4)  Застрахователното покритие включва смърт в резултат на трудова  злополука; трайно 

намалена работоспособност в резултат на трудова злополука, временна неработоспособност в 

резултат на трудова злополука, 

Чл.2. (1) Застраховането се извършва съобразно НАРЕДБА за задължително застраховане 

на работниците и служителите за риска “трудова злополука и изискванията на Възложителя, 

посочени в документацията за обществената поръчка, включително техническите 

спецификации, като в полиците се включват задължително всички условия, предложени от 

Изпълнителя в офертата му, които са неразделна част от настоящия договор.  

(2) При промяна на някои от параметрите, към съответната застрахователна полица се 

издава добавък. 

Чл.3.(1) Срокът за изпълнение на договора е  12 (дванадесет) месеца, считано от датата на 

подписването му. 

 (2)Сроковете на издадените от изпълнителя застрахователни полици е 12 (дванадесет) 

месеца. 

 

 

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

   

Чл.4.(1) Възложителят заплаща на Изпълнителя застрахователна премия в размера съгласно 

Ценовото предложение на Изпълнителя-Приложение № 2, неразделна част от договора, по 

банков път по следната банкова сметка на Изпълнителя: 



Банка: 

IBAN 

           BIC:         

(2) Стойността на договора е в размер на ...........................................................лв., без включен ДДС.  

(3) Възложителят заплаща застрахователна премия разсрочено на тримесечие, след 

предоставяне от Изпълнителя на издадената/ите от него застрахователна/и полица/и, придружени от 

приемно-предавателни протоколи, удостоверяващи приемането им, подписани от представители на 

Изпълнителя и Възложителя. Протоколите се съставят в два екземпляра-един за Изпълнителя и 

един за Възложителя. 

(4) Полиците  се издават в рамките на действие на договора за възлагане на обществената 

поръчка, в срок до 5 (пет) дни преди изтичане на действащите полици и се предават на 

определено от Възложителя длъжностно лице с подписване на приемно-предавателен протокол, 

в деня на издаването им.  

(5) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят 

извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че 

Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, 

които са приети по реда на чл. 4. ал. 7.  

(6) Предаването на застрахователните полици (Сертификати или добавъци) се извършва в 

работното време на Възложителя, в  административната му сграда,  на определено от 

Възложителя длъжностно лице. 

(7) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя. 

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.5. (1) Възложителят или лицето в чиято полза е сключен застрахователният  договор 

има право да получи уговореното застрахователно обезщетение при настъпване на 

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

офертата на Изпълнителя. 

(2) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи 

договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

Чл.6. (1) Възложителят се задължава: 

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

уговорени в настоящия  договор, както и други суми,  посочени в ценовото предложение. 

т. 2 непосредствено след сключване на договора да предостави и осигури достъп на 

Изпълнителя до информацията, необходима за изпълнение предмета на договора в случай, че тя 

не се съдържа в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка. 

Чл. 7. (1)  Възложителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за 

пълното и точно изпълнение на договора: 

-..................................................................................................................................... 

(2) Възложителят определя следното длъжностно лице, което да подписва приемно-

предавателните протоколи по чл. 4, ал. 3 и ал. 4 от договора. 

-……………………………………………………………………………………….. 

 Чл. 8. (1)  Изпълнителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за 

пълното и точно изпълнение на договора и да подписва премно-предавателните протоколи за 

предаването на полиците (сертификатите): 

-........................................................................................................................................ 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 



 

Чл. 9. (1) Изпълнителят има право: 

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

изпълнение на настоящия договор, както и другите суми, посочени в ценовото предложение.  

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

осъществяване предмета на договора. 

Чл.10. (1) Изпълнителят е длъжен да издаде застрахователните полици (сертификати).  

(2) Изпълнителят се задължава да даде необходимите указания на своите структурни звена 

по места, за обслужване на застраховкaта. 

(3) При настъпване на застрахователно събитие, Изпълнителят е длъжен да предостави на 

представителя на Възложителя пакет от необходимите за попълване образци на документи.  

(4) Изпълнителят е длъжен да изплаща дължимите застрахователни обезщетения в срок от 

15 календарни дни  след представяне от Възложителя на съответните документи, посочени от 

изпълнителя.  

(5) Изпълнителят е длъжен да изпълнява поръчката добросъвестно, точно, качествено и в 

срокове, съгласно условията на настоящия договор. 

(6) Изпълнителят е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в 

офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да 

предостави оригинален екземпляр на Възложителя в 3-дневен срок. 

Чл.11. Изпълнителят се задължава да не използва данните, съдържащи се в приложенията 

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. 

 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 

 

Гаранция за изпълнение 

Чл.12. (1) Изпълнителят представя при подписването на договора гаранция за изпълнение 

на настоящия договор - парична сума в размер на .......лева, преведена по банкова сметка на 

Възложителя в ЦКБ:  

IBAN:  BG92 CECB 9790 10С6 2265 00 

BIС:  CECBBGSF 

или  безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на настоящия договор в 

оригинал за сума в размер на  .........лева, издадена от банка в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(посочва се в зависимост от вида на представената гаранция за изпълнение на договора).  

(2) Размерът на гаранцията за изпълнение по ал. 1 е 5% от стойността на договора, без 

включен ДДС, и е със срок на валидност най-малко 30 (   дни) след изтичане срока на 

застрахователната полица. 

(3) Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане 

на обществената поръчка. 

Освобождаване на гаранцията. 

Чл.13. (1) При неизпълнение на услугата, предмет на настоящия договор от страна на 

Изпълнителя, Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора. 

(2) Гаранцията за изпълнение на договора по чл. 12 се освобождава в 30 (тридесет) дневен 

срок от прекратяването на договора. Когато е представен документ за банкова гаранция, той се 

връща на Изпълнителя. 

Чл.14. При доказано неточно изпълнение на договора или при неизпълнение на някое от 

задълженията от страна на Изпълнителя по договора, Възложителят има право да задържи 

гаранцията за изпълнение по чл. 12 от настоящия договор. 

Неустойки 



Чл.15. В случай на забава на Възложителя при плащането на застрахователната премия по 

чл.4, ал. 3 от договора, той дължи неустойка в размер на 0.5 % / нула цяло и пет процента / на 

ден върху размера на дължимата премия. 

Чл.16. При забава от страна на Изпълнителя за заплащане в срока по чл.10, ал.4 от договора 

на дължимото застрахователно обезщетение, същият дължи неустойка в размер на 0.5 % /нула 

цяло и пет процента/ за всеки просрочен ден върху неиздължената сума. 

Чл.17. Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава изправната 

страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.  

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.18.(1) Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока на договора. 

 Настоящият договор се прекратява преди изтичане на уговорения срок,  при следните 

хипотези: 

1. По взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно 

споразумение. 

2. Едностранно от Възложителя, с 30 (тридесетдневно) 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.  

3. Едностранно от изправната страна, с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие, 

при неизпълнение на задълженията на другата страна. 

4. При достигане на стойността на договора преди изтичане на срока му. 

5. Едностранно от Възложителят с писмено уведомление до Изпълнителя, когато 

Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за 

обявяването му в несъстоятелност или ликвидация. 

6. Едностранно от Възложителят с писмено уведомление до Изпълнителя, когато 

установи, че той ползва подизпълнители при изпълнение на договора без да е 

декларирал това в офертата си. (когато е посочено ползване на подизпълнители от 

Изпълнителя при изпълнение на поръчката, т. 6  се променя така: 

6. Едностранно от Възложителят с писмено уведомление до изпълнителя, когато установи, 

че той ползва други подизпълнители при изпълнение на договора, различни от тези, 

посочени в офертата, или подизпълнителите изпълняват друг вид работа или участие от 

предвиденото в офертата.) 

 

VІІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
3
  

 

Чл. 19. (1) За извършване на дейностите по договора Изпълнителят има право да наема 

само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за 

Изпълнител. 
                                                           
3
    Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

е предвидил използването на подизпълнители. 



(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може 

да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 

(3) Изпълнителят не може да извършва промяна на посочените подизпълнители за 

изпълнение на договора, както и да привлича нови подизпълнители, освен в предвидените в 

закона случаи. 

(4) Изпълнителят отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия. 

(5) В случай че Възложителят установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му 

дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от Изпълнителя последният 

незабавно сам да извърши тези работи. 

(6) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 

Изпълнителя или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, 

обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на договора и е основание за 

едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя. 

Чл.20. (1) При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 

Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

- приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите; 

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на 

договора; 

- при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може 

безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите. 

 

  

VІІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 21. Техническото предложение и Ценовото предложение на Изпълнителя, 

Техническите спецификации, както и Общите условия на Изпълнителя са неразделна част от 

настоящия договор. 

Чл. 22. (1) Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този 

договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс 

или с препоръчана поща с обратна разписка на следния адрес:   

1. за Възложителя: ...............................   

2. за Изпълнителя: …………………….. 

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по 

ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за 

кореспонденция. 

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че 

уведомленията  по ал. 1 са връчени редовно. 

Чл. 23. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП. 

Чл. 24. Споровете, възникнали по повод изпълнението и тълкуването на договора ще се 

решават по взаимно съгласие, а при разногласие – по реда на гражданското производство на 

Република България от компетентния съд. 

Чл. 25. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Кодекса 

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

законодателство. 

Чл. 26. Изменение на настоящия договор се допуска само по изключение в случаите на чл. 

43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра един за 

Възложителя и един за Изпълнителя. 



 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

Приложение № 1 -  Техническо предложение; 

Приложение № 2 – Ценово предложение; 

Приложение № 3 – Общи условия на Изпълнителя; 

Приложение № 4 - Техническа спецификация.   

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                               ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

 

 

 

Д О Г О В О Р 

/ПРОЕКТ/ 

За възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Тролейбусни и автобусни 

превози“-ЕООД, Стара Загора“,  обособена позиция № 4 -   „Застраховки „Живот”, 

“Злополука“ и „Заболяване“  на работниците и служителите на “Тролейбусни и автобусни 

превози“-ЕООД, Стара Загора 

 

 

Днес, ............... 2016г. в гр. Стара Загора, на основание чл. 41 и чл. 74, ал.1 от Закона за 

обществените поръчки и във връзка с влязло в сила Решение № ................ от ........ 2016г. на 

Възложителя се сключи настоящия договор, с предмет „Предоставяне на услуги по 

застраховане за нуждите на „Тролейбусни и автобусни превози“-ЕООД, Стара Загора“,  

обособена позиция №4 - „Застраховки „Живот”, “Злополука“ и „Заболяване“  на 

работниците и служителите на “Тролейбусни и автобусни превози“-ЕООД, Стара Загора 

между страните, както следва: 

 

7. “ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ - ЕООД,  със седалище и адрес на 

управление: гр. Стара Загора, кв.“Индустриален“, Тролейбусно депо, ЕИК 123732117, 

представлявано от Управител инж. Димитър Добрев Авджиев, наричано за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  от една страна и 

от друга страна 

 

2................................................................................................................................. 

..............................................., с ИН по ДДС……………, ЕИК/БУЛСТАТ ................., банкова 

сметка ......................................., със седалище и адрес на управление гр. 

..............................................................., представлявано от ........................................... 

.................................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да предоставя услуги по 

застраховане за нуждите на “Тролейбусни и автобусни превози“-ЕООД, Стара Загора, по  застраховки 

„Живот”, “Злополука“ и „Заболяване“  на работниците и служителите на “Тролейбусни и автобусни 

превози“-ЕООД, Стара Загора посочени в Приложение №4 към документацията на обществената 



поръчка, при условията, посочени в Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя 

(Приложение № 1 и Приложение № 2), и в съответствие с изискванията на настоящия договор и 

условията на общите условия на Застрахователя по съответната застраховка (Приложение № 3), които 

представляват неразделна част от този договор.  

(2) Застрахователят се задължава да поеме определените в Техническото предложение рискове срещу 

плащане на застрахователна премия и при настъпване на застрахователно събитие да заплати на 

застрахованите лица застрахователно обезщетение. 

(3) Обект на застраховане са живота и работоспособността  на работниците и служителите наети 

от възложителя като техният брой се съдържат в Приложение № 4 от документацията за участие 

в процедурата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение №4 към договора като част от ценовата оферта 

на изпълнителя). 

(4)  Застрахователното покритие включва: смърт на застрахования, вследствие на злополука; 

смърт на застрахования, вследствие на заболяване; трайна загуба на работоспособност, 

вследствие на злополука; временна загуба на работоспособност, вследствие на злополука или 

заболяване, като за непрекъснат период от 31 дни до 40 включително на застрахования се 

изплащат 5% от застрахователната сума, за  непрекъснат период от 41 дни до 60 включително на 

застрахования се изплащат 8% от застрахователната сума,  за  непрекъснат период над 60 на 

застрахования се изплащат 10% от застрахователната сума; 

дневни пари за болничен престой – на застрахования се изплащат по 5 лева за всеки ден 

болничен престой за максимум 20 дни в годината. 

Чл.2. (1) Застраховането се извършва съобразно  изискванията на Възложителя, посочени в 

документацията за обществената поръчка, включително техническите спецификации, като в 

полиците се включват задължително всички условия, предложени от Изпълнителя в офертата 

му, които са неразделна част от настоящия договор.  

(2) При промяна на някои от параметрите, към съответната застрахователна полица се издава 

добавък. 

Чл.3. Изпълнителят издава  застрахователни полици в съответствие с изискванията на 

Възложителя и офертата си, в които 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 разсроченото й изплащане; 

 

РАЗДЕЛ II. СРОК НА ДОГОВОРА. 

Чл. 4. Договорът се сключва за срок една година – от 00.00 ч. на 28.06.2016 г. до 24.00 ч. на 

27.06.2017г. 

Чл. 5. Сроковете на издадените от изпълнителя застрахователни полици съответстват на срока 

по чл. 4 от настоящия договор. 

 

РАЗДЕЛ III. ЦЕНИ, ПЛАЩАНИЯ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ 

Чл. 6. Размерите на застрахователните суми и на съответната им застрахователна премия са в 

съответствие с предложението на изпълнителя и са определени в приложение № 5- неразделна 

част от настоящия договор. 

6.1.Застрахователните премии се определят съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, 

неразделна част от настоящия договор.  

 Общият размер на застрахователната премия за всички работници и служители се определя в 

размер на: ………………….. 



 Размерът на застрахователната премия може да бъде  променен при възможност за 

намаляването й от страна на Изпълнителя при благоприятно развитие на застрахователния риск. 

 заплащането на застрахователните премии се извършва по банкова сметка на 

изпълнителя посочената в полицата и съобразно начините, сроковете и условията съгласно 

предложението на изпълнителя- образец № 9, неразделна част от договора. 

 При направено от Възложителя искане Изпълнителя има задължението да застрахова и 

работниците и служителите назначени от Възложителя след сключване на настоящият договор, 

но по време на срока по чл. 4. Застрахователните премии на новоназначените служители се 

определят при съответно приложение на премиите, предложени в офертата на изпълнителя 

пропорционално в размери към датата на назначаването и за следващия застрахователен период  

/при разсрочено плащане/. 

 За освободен служител застрахователната премия се намалява пропорционално от датата 

на освобождаването му и за следващия застрахователен период. 

 

РАЗДЕЛ ІV .ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ  

Чл. 7. Изпълнителят заплаща дължимото застрахователно обезщетение в срок от 15 календарни 

дни от представяне от възложителя на списък с документи, съгласно образец № 9, неразделна 

част от договора. 

Чл. 8. По време на действие на договора изпълнителят се задължава да не променя и допълва 

този списък, както и да не изисква други допълнителни документи, и да не поставя нови 

условия. 

Чл. 9. При поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на справка относно изплатените обезщетения 

справката се предоставя от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 10 /десет/ дневен срок от поискването й. 

 

РАЗДЕЛ V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.10. Гаранцията за изпълнение на договора е (парична сума или банкова гаранция) в размер 

на ............................................ лв. /5% от стойността на договора без ДДС/. При представяне от 

страна на изпълнителят на банкова гаранция, същата трябва да бъде в оригинал със срок на 

валидност поне 30 дни след изтичане крайния срок на действие на договора. Паричната сума се 

внася по сметка на Банка: Централна кооперативна банка АД – клон Стара Загора 

IBAN:  BG92 CECB 9790 10С6 2265 00 

BIС:  CECBBGSF 

Чл.11. Гаранцията за изпълнение се задържа в случай на установено нарушаване или 

неизпълнение на договорните условия от страна на изпълнителя за: компенсиране на разходи, 

при налагане на санкции и неизпълнение на договора. 

Чл.12. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок от десет работни дни след 

съставяне на протокол подписан от двете страни за добро изпълнение на договора.  

 

РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

13.1. Да получи уговореното застрахователно обезщетение при настъпване на застрахователно 

събитие при спазване изискванията на настоящия договор; 

13.2. Да получи качествена и срочна застрахователна защита. 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

14.1. Да заплати на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ застрахователната премия в сроковете и при 

условията, уговорени в договора; 



14.2. 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. 

Чл. 15. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има следните права: 

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

изпълнение на настоящия договор.  

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

осъществяване предмета на договора. 

Чл. 16.  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава:  

16.1. Да предоставя пълна застрахователна защита на работници и служители подробно описани 

в Приложение  № 5. 

16.2. Към датата на подписване на настоящият договор да издаде застрахователните полици. 

16.3. Да даде необходимите указания на своите клонове за обслужване на съответните 

застраховки; 

16.4. Да осигури ликвидация на щетите по всички застраховки в клоновата си мрежа 

16.5. Да изплаща дължимите застрахователни обезщетения в срока по чл. 7, считано от датата на 

представяне на всички необходими документи, определени в представената от изпълнителя 

оферта /образец № 10, по посочената банкова сметка.  

16.6. Да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за размера на застрахователните 

обезщетения за всяко застрахователно събитие. 

16.7. 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 

Чл. 17. Изпълнителят и лицата, определени от него да извършат услугите, предмет на този 

договор, се задължават за срока на действието му и след неговото изпълнение, разваляне или 

прекратяване, да не разкриват пред трети лица информацията, станала им известна във връзка с 

изпълнението на договора и/или представляваща търговска или служебна тайна за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен с неговото предварително писмено съгласие. Изпълнителят носи 

солидарна отговорност за причинените вреди с лицето, предоставило съответната 

конфиденциална информация.   

РАЗДЕЛ VII. НЕУСТОЙКИ 

чл. 18. За закъснение при изпълнение на задълженията си по договора, изпълнителят заплаща 

неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от стойността на договора за всеки ден 

забавяне, но не повече от 15% (петнадесет процента). възложителят има право да задържи 

съответната сума, покриваща загуби предизвикани от неизпълнение на договора от страна на 

изпълнителя от гаранцията за изпълнение на договора. 

чл. 19. Всяко закъснение на едната страна удължава срока за изпълнение на следващите 

задължения на другата с период, равен на закъснението. 

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка за всяко забавено плащане на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 

размер на законната лихва, към съответния момент на забава на плащането на договореното 

възнаграждение. 

 

РАЗДЕЛ VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 



Чл. 21. (1) За извършване на дейностите по договора Изпълнителят има право да наема 

само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за 

Изпълнител. 

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може 

да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 

(3) Изпълнителят не може да извършва промяна на посочените подизпълнители за 

изпълнение на договора, както и да привлича нови подизпълнители, освен в предвидените в 

закона случаи. 

(4) Изпълнителят отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия. 

(5) В случай че Възложителят установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му 

дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от Изпълнителя последният 

незабавно сам да извърши тези работи. 

(6) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 

Изпълнителя или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, 

обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на договора и е основание за 

едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя. 

Чл.22. (1) При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 

Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

- приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите; 

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на 

договора; 

- при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може 

безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите. 

 

РАЗДЕЛ IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.23. Настоящият договор се прекратява при наличието на някой от следните случаи: 

 (1) По взаимно съгласие. В този случай никоя от страните не дължи на другата обезщетение. 

(2) С изтичане на срока. 

(3) При отнемане на сертификат за извършване на застрахователна дейност  

(4) При прекратяване на юридическото лице ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

(5) При влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(6) Възложителят може да прекрати договора за обществена поръчка, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 

задължения  

(7) При други предвидени в законодателството основания. 

(8) Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с едномесечно писмено предизвестие.  

(9) Договорът може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при нарушения на 

задълженията по настоящия договор от другата страна. 

 

РАЗДЕЛ X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.24. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не  

разпространяват информация относно финансовите си, икономически и други отношения, 

които биха засегнали интересите на всяка от тях пред трети лица. 

Чл.25. Всяка една от страните се задължава писмено, в едномесечен срок, при настъпили 

изменения в наименованието на фирмата, представляващите я лица,търговски адрес, банкова 

сметка, откриване процедура по ликвидация, приватизация, закриване или несъстоятелност - да 

уведоми другата. При неизпълнение на това задължение, неизправната страна дължи на 

изправната, обезщетение в размер на нанесените щети, но не по-малко от 1 000 /хиляда/ лева. 

Чл.26. За неуредените отношения между страните се прилагат съответно разпоредбите на ЗОП 

и действащото законодателство на Р България и нормативни актове, уреждащи тази материя. 



Чл.27. Споровете между страните се решават по споразумение, а при непостигането му- по 

съдебен ред пред компетентния съд по местоседалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно 

разпоредбите на чл. 117, ал. 2 от ГПК. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, всеки със силата на 

оригинал, по един за всяка от страните. 

 

Неразделна част от Договора са: 

1. Приложение №4 като част от ценовата оферта /предлагана цена/ на изпълнителя 

2. Ценово предложение - Образец № 10 

3. Всички застрахователни полици и добавъци към тях, сключени въз основа на настоящият 

договор.  

4. Техническо предложение -  образец №9 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един 

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

         

          ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

 

 

 

Д О Г О В О Р 

/ПРОЕКТ/ 

За възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Тролейбусни и автобусни 

превози“-ЕООД, Стара Загора“,  обособена позиция № 5 -   „Застраховка „Обща Гражданска 

отговорност към трети лица” за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети 

лица от “Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора. 

 

 

Днес, ............... 2016г. в гр. Стара Загора, на основание чл. 41 и чл. 74, ал.1 от Закона за 

обществените поръчки и във връзка с влязло в сила Решение № ................ от ........ 2016г. на 

Възложителя се сключи настоящия договор, с предмет „Предоставяне на услуги по 

застраховане за нуждите на „Тролейбусни и автобусни превози“-ЕООД, Стара Загора“,  

обособена позиция №5 - „Застраховка „Обща Гражданска отговорност към трети лица” за 

причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от “Тролейбусни и 

автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора 

между страните, както следва: 

 

8. “ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“  ЕООД,  със седалище и адрес на 

управление: гр. Стара Загора, кв.“Индустриален“, Тролейбусно депо, ЕИК 123732117, 

представлявано от Управител инж. Димитър Добрев Авджиев, наричано за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  от една страна и 

от друга страна 

 

2................................................................................................................................. 

..............................................., с ИН по ДДС……………, ЕИК/БУЛСТАТ ................., банкова 

сметка ......................................., със седалище и адрес на управление гр. 



..............................................................., представлявано от ........................................... 

.................................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

    РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. Възложителят възлага, а изпълнителят приема да предостави застрахователна услуга и 

защита при настъпили на територията на Р България застрахователни събития, при ред и 

условия, посочени в документацията за обществена поръчка, настоящият договор и 

приложенията към него. 

1.1. Обект на застраховане са трети лица претърпели имуществени щети и телесно увреждане от 

собствени на възложителя съоръжения. 

Чл. 2. Застрахователното покритие включва причинени имуществени щети и телесно 

увреждане/вкл. смърт, заболяване или загуба на работоспособност/ на трети лица, нанесени 

вследствие използването/стопанисването на сградите находящи се в кв. Индустриален и на 

контактната електрическа тролейбусна мрежа,  собственост на Тролейбусни и автобусни 

превози ЕООД Стара Загора и други събития настъпили през периода на застраховката. 

Чл. 3. Изпълнителят издава  застрахователни полици в съответствие с изискванията на 

Възложителя и офертата си, в които 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 разсроченото й изплащане; 

 

РАЗДЕЛ II. СРОК НА ДОГОВОРА. 

Чл.4. Договорът се сключва за срок една календарна година – от 00.00 ч. На 06.08.2016 г. до 

24.00 ч. на 05.08.2017г. 

Чл.5. Сроковете на издадените от изпълнителя застрахователни полици съответстват на срока 

по чл. 4 от настоящия договор. 

 

 

РАЗДЕЛ III. ЦЕНИ, ПЛАЩАНИЯ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ 

Чл. 6. Размерите на застрахователните суми и на съответната им застрахователна премия са в 

съответствие с предложението на изпълнителя. 

6.1.Застрахователните премии се определят съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, 

неразделна част от настоящия договор.  

- Общият размер на застрахователната премия се определя в размер на: ………… 

 Размерът на застрахователната премия може да бъде  променен при възможност за 

намаляването й от страна на Изпълнителя при благоприятно развитие на застрахователния риск. 

 заплащането на застрахователните премии се извършва по банкова сметка на 

изпълнителя посочената в полицата и съобразно начините, сроковете и условията съгласно 

предложението на изпълнителя- образец №9, неразделна част от договора. 

 

РАЗДЕЛ ІV .ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ  
 

Чл. 7. Изпълнителят заплаща дължимото застрахователно обезщетение в срок от 15 

календарни дни от представяне от възложителя на списък с документи, съгласно образец 

№9, неразделна част от договора. 



Чл. 8. По време на действие на договора изпълнителят се задължава да не променя и допълва 

този списък, както и да не изисква други допълнителни документи, и да не поставя нови 

условия. 

Чл. 9. При поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на справка относно изплатените обезщетения 

справката се предоставя от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 10 /десет/ дневен срок от поискването й. 

 

РАЗДЕЛ V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.10. Гаранцията за изпълнение на договора е (парична сума или банкова гаранция) в размер 

на ............................................ лв. /5% от стойността на договора без ДДС/. При представяне от 

страна на изпълнителят на банкова гаранция, същата трябва да бъде в оригинал със срок на 

валидност поне 30 дни след изтичане крайния срок на действие на договора. Паричната сума се 

внася по сметка на Банка: Централна кооперативна банка АД – клон Стара Загора 

IBAN:  BG92 CECB 9790 10С6 2265 00 

BIС:  CECBBGSF 

Чл.11. Гаранцията за изпълнение се задържа в случай на установено нарушаване или 

неизпълнение на договорните условия от страна на изпълнителя за: компенсиране на разходи, 

при налагане на санкции и неизпълнение на договора. 

Чл.12. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок от десет работни дни след 

съставяне на протокол подписан от двете страни за добро изпълнение на договора.  

 

РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

13.1. Да получи уговореното застрахователно обезщетение при настъпване на застрахователно 

събитие при спазване изискванията на настоящия договор; 

13.2. Да получи качествена и срочна застрахователна защита. 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

14.1. Да заплати на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ застрахователната премия в сроковете и при 

условията, уговорени в договора; 

14.2. 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. 

Чл. 15. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има следните права: 

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

изпълнение на настоящия договор.  

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

осъществяване предмета на договора. 

Чл. 16.  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава:  

16.1. Да предоставя пълна застрахователна защита на обекта на застраховане. 

16.2. Към датата на подписване на настоящият договор да издаде застрахователните полици. 

16.3. Да даде необходимите указания на своите клонове за обслужване на съответните 

застраховки; 

16.4. Да осигури ликвидация на щетите по всички застраховки в клоновата си мрежа 

16.5. Да изплаща дължимите застрахователни обезщетения в срока по чл. 7, считано от датата 

на представяне на всички необходими документи, определени в представената от изпълнителя 

оферта /образец №9, по посочената банкова сметка.  

16.6. Да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за размера на застрахователните 

обезщетения за всяко застрахователно събитие. 



16.7. 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 

Чл. 17. Изпълнителят и лицата, определени от него да извършат услугите, предмет на този 

договор, се задължават за срока на действието му и след неговото изпълнение, разваляне или 

прекратяване, да не разкриват пред трети лица информацията, станала им известна във връзка с 

изпълнението на договора и/или представляваща търговска или служебна тайна за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен с неговото предварително писмено съгласие. Изпълнителят носи 

солидарна отговорност за причинените вреди с лицето, предоставило съответната 

конфиденциална информация.   

 

РАЗДЕЛ VII. НЕУСТОЙКИ 

чл. 18. За закъснение при изпълнение на задълженията си по договора, изпълнителят заплаща 

неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от стойността на договора за всеки ден 

забавяне, но не повече от 15% (петнадесет процента). възложителят има право да задържи 

съответната сума, покриваща загуби предизвикани от неизпълнение на договора от страна на 

изпълнителя от гаранцията за изпълнение на договора. 

чл. 19. Всяко закъснение на едната страна удължава срока за изпълнение на следващите 

задължения на другата с период, равен на закъснението. 

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка за всяко забавено плащане на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 

размер на законната лихва, към съответния момент на забава на плащането на договореното 

възнаграждение. 

 

РАЗДЕЛ VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

Чл. 21. (1) За извършване на дейностите по договора Изпълнителят има право да наема 

само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за 

Изпълнител. 

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може 

да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 

(3) Изпълнителят не може да извършва промяна на посочените подизпълнители за 

изпълнение на договора, както и да привлича нови подизпълнители, освен в предвидените в 

закона случаи. 

(4) Изпълнителят отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия. 

(5) В случай че Възложителят установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му 

дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от Изпълнителя последният 

незабавно сам да извърши тези работи. 

(6) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 

Изпълнителя или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, 

обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на договора и е основание за 

едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя. 

Чл.22. (1) При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 

Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

- приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите; 

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на 

договора; 

- при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може 

безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите. 

 



РАЗДЕЛ IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.23. Настоящият договор се прекратява при наличието на някой от следните случаи: 

 (1) По взаимно съгласие. В този случай никоя от страните не дължи на другата обезщетение. 

(2) С изтичане на срока. 

(3) При отнемане на сертификат за извършване на застрахователна дейност  

(4) При прекратяване на юридическото лице ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

(5) При влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(6) Възложителят може да прекрати договора за обществена поръчка, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 

задължения  

(7) При други предвидени в законодателството основания. 

(8) Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с едномесечно писмено предизвестие.  

(9) Договорът може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при нарушения на 

задълженията по настоящия договор от другата страна. 

 

РАЗДЕЛ X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.24. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не 

разпространяват информация относно финансовите си, икономически и други отношения, 

които биха засегнали интересите на всяка от тях пред трети лица. 

Чл.25. Всяка една от страните се задължава писмено, в едномесечен срок, при настъпили 

изменения в наименованието на фирмата, представляващите я лица,търговски адрес, банкова 

сметка, откриване процедура по ликвидация, приватизация, закриване или несъстоятелност - да 

уведоми другата. При неизпълнение на това задължение, неизправната страна дължи на 

изправната, обезщетение в размер на нанесените щети, но не по-малко от 1 000 /хиляда/ лева. 

Чл.26. За неуредените отношения между страните се прилагат съответно разпоредбите на ЗОП 

и действащото законодателство на Р България и нормативни актове, уреждащи тази материя. 

Чл.27. Споровете между страните се решават по споразумение, а при непостигането му- по 

съдебен ред пред компетентния съд по местоседалището на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно 

разпоредбите на чл. 117, ал. 2 от ГПК. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра , всеки със силата на 

оригинал, по един за всяка от страните. 

 

Неразделна част от Договора са: 

1.  Ценово предложение -  Образец № 10 

2. Всички застрахователни полици и добавъци към тях, сключени въз основа на настоящият 

договор.  

3. Техническо предложение -  образец № 9 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един 

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

         

          ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

Д О Г О В О Р 

/ПРОЕКТ/ 

За възлагане на обществена поръчка с предмет: 



 „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Тролейбусни и автобусни 

превози“-ЕООД, Стара Загора“,  обособена позиция № 6 - „Застраховка „Имущества“ с 

предмет на застраховката ДМА на дружеството. 

 

Днес, ............... 2016 г. в гр. Стара Загора, на основание чл. 41 и чл. 74, ал.1 от Закона за 

обществените поръчки и във връзка с влязло в сила Решение № ................ от ........ 2016г. на 

Възложителя се сключи настоящия договор, с предмет „Предоставяне на услуги по 

застраховане за нуждите на „Тролейбусни и автобусни превози“-ЕООД, Стара Загора“,  

обособена позиция №6 - „Застраховка „Имущества“ с предмет на застраховката ДМА на 

дружеството. 

между страните, както следва: 

 

9. “ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ - ЕООД,  със седалище и адрес на 

управление: гр. Стара Загора, кв.“Индустриален“, Тролейбусно депо, ЕИК 123732117, 

представлявано от Управител инж. Димитър Добрев Авджиев, наричано за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  от една страна и 

от друга страна 

 

2................................................................................................................................. 

..............................................., с ИН по ДДС……………, ЕИК/БУЛСТАТ ................., банкова 

сметка ......................................., със седалище и адрес на управление гр. 

..............................................................., представлявано от ........................................... 

.................................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

    РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. Възложителят възлага, а изпълнителят приема да предостави застрахователна услуга и 

защита при настъпили на територията на Р България застрахователни събития, при ред и 

условия, посочени в документацията за обществена поръчка, настоящият договор и 

приложенията към него. 

1.1. Обект на застраховане са дълготрайни материални активи на дружеството с балансова 

стойност .....................лв., представляващи сгради. 

Чл. 2. Застрахователното покритие включва причинени имуществени щети в размер до 

балансовата стойност на предмета на застраховката,  нанесени при осъществяване на 

застрахователните рискове, посочени в документацията на обществената поръчка, през периода 

на застраховката 

Чл. 3. Изпълнителят издава  застрахователни полици в съответствие с изискванията на 

Възложителя и офертата си, в които 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 разсроченото й изплащане; 

 

РАЗДЕЛ II. СРОК НА ДОГОВОРА. 

Чл.4. Договорът се сключва за срок една календарна година – от 00.00ч. на 29.06.2016 г. до 

24.00 ч. На 28.06.2017г. 

Чл.5. Сроковете на издадените от изпълнителя застрахователни полици съответстват на срока 

по чл. 4 от настоящия договор. 

 

 

РАЗДЕЛ III. ЦЕНИ, ПЛАЩАНИЯ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ 



Чл. 6. Размерите на застрахователните суми и на съответната им застрахователна премия са в 

съответствие с предложението на изпълнителя. 

6.1.Застрахователните премии се определят съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, 

неразделна част от настоящия договор.  

- Общият размер на застрахователната премия се определя в размер на: ………… 

 Размерът на застрахователната премия може да бъде  променен при възможност за 

намаляването й от страна на Изпълнителя при благоприятно развитие на застрахователния риск. 

 заплащането на застрахователните премии се извършва по банкова сметка на 

изпълнителя посочената в полицата и съобразно начините, сроковете и условията съгласно 

предложението на изпълнителя- образец №9, неразделна част от договора. 

 

РАЗДЕЛ ІV .ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ  
Чл. 7. Изпълнителят заплаща дължимото застрахователно обезщетение в срок от 15 календарни 

дни от представяне от възложителя на списък с документи, съгласно образец №9, неразделна 

част от договора. 

Чл. 8. По време на действие на договора изпълнителят се задължава да не променя и допълва 

този списък, както и да не изисква други допълнителни документи, и да не поставя нови 

условия. 

Чл. 9. При поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на справка относно изплатените обезщетения 

справката се предоставя от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 10 /десет/ дневен срок от поискването й. 

 

РАЗДЕЛ V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.10. Гаранцията за изпълнение на договора е (парична сума или банкова гаранция) в размер 

на ............................................ лв. /5% от стойността на договора без ДДС/. При представяне от 

страна на изпълнителят на банкова гаранция, същата трябва да бъде в оригинал със срок на 

валидност поне 30 дни след изтичане крайния срок на действие на договора. Паричната сума се 

внася по сметка на Банка: Централна кооперативна банка АД – клон Стара Загора 

IBAN:  BG92 CECB 9790 10С6 2265 00 

BIС:  CECBBGSF 

Чл.11. Гаранцията за изпълнение се задържа в случай на установено нарушаване или 

неизпълнение на договорните условия от страна на изпълнителя за: компенсиране на разходи, 

при налагане на санкции и неизпълнение на договора. 

Чл.12. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок от десет работни дни след 

съставяне на протокол подписан от двете страни за добро изпълнение на договора.  

 

РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

13.1. Да получи уговореното застрахователно обезщетение при настъпване на застрахователно 

събитие при спазване изискванията на настоящия договор; 

13.2. Да получи качествена и срочна застрахователна защита. 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

14.1. Да заплати на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ застрахователната премия в сроковете и при 

условията, уговорени в договора; 

14.2. 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. 



Чл. 15. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има следните права: 

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

изпълнение на настоящия договор.  

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

осъществяване предмета на договора. 

Чл. 16.  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава:  

16.1. Да предоставя пълна застрахователна защита на обекта на застраховане. 

16.2. Към датата на подписване на настоящият договор да издаде застрахователните полици. 

16.3. Да даде необходимите указания на своите клонове за обслужване на съответните 

застраховки; 

16.4. Да осигури ликвидация на щетите по всички застраховки в клоновата си мрежа 

16.5. Да изплаща дължимите застрахователни обезщетения в срока по чл. 7, считано от датата 

на представяне на всички необходими документи, определени в представената от изпълнителя 

оферта /образец № 9, по посочената банкова сметка.  

16.6. Да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за размера на застрахователните 

обезщетения за всяко застрахователно събитие. 

16.7. 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 

Чл. 17. Изпълнителят и лицата, определени от него да извършат услугите, предмет на този 

договор, се задължават за срока на действието му и след неговото изпълнение, разваляне или 

прекратяване, да не разкриват пред трети лица информацията, станала им известна във връзка с 

изпълнението на договора и/или представляваща търговска или служебна тайна за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен с неговото предварително писмено съгласие. Изпълнителят носи 

солидарна отговорност за причинените вреди с лицето, предоставило съответната 

конфиденциална информация.   

 

РАЗДЕЛ VII. НЕУСТОЙКИ 

 

чл. 18. За закъснение при изпълнение на задълженията си по договора, изпълнителят заплаща 

неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от стойността на договора за всеки ден 

забавяне, но не повече от 15% (петнадесет процента). възложителят има право да задържи 

съответната сума, покриваща загуби предизвикани от неизпълнение на договора от страна на 

изпълнителя от гаранцията за изпълнение на договора. 

чл. 19. Всяко закъснение на едната страна удължава срока за изпълнение на следващите 

задължения на другата с период, равен на закъснението. 

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка за всяко забавено плащане на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 

размер на законната лихва, към съответния момент на забава на плащането на договореното 

възнаграждение. 

 

РАЗДЕЛ VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

Чл. 21. (1) За извършване на дейностите по договора Изпълнителят има право да наема 

само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за 

Изпълнител. 

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може 

да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 



(3) Изпълнителят не може да извършва промяна на посочените подизпълнители за 

изпълнение на договора, както и да привлича нови подизпълнители, освен в предвидените в 

закона случаи. 

(4) Изпълнителят отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия. 

(5) В случай че Възложителят установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му 

дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от Изпълнителя последният 

незабавно сам да извърши тези работи. 

(6) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 

Изпълнителя или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, 

обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на договора и е основание за 

едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя. 

Чл.22. (1) При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 

Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

- приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите; 

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на 

договора; 

- при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може 

безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите. 

 

РАЗДЕЛ IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.23. Настоящият договор се прекратява при наличието на някой от следните случаи: 

 (1) По взаимно съгласие. В този случай никоя от страните не дължи на другата обезщетение. 

(2) С изтичане на срока. 

(3) При отнемане на сертификат за извършване на застрахователна дейност  

(4) При прекратяване на юридическото лице ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

(5) При влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(6) Възложителят може да прекрати договора за обществена поръчка, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 

задължения  

(7) При други предвидени в законодателството основания. 

(8) Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с едномесечно писмено предизвестие.  

(9) Договорът може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при нарушения на 

задълженията по настоящия договор от другата страна. 

 

РАЗДЕЛ X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.24. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не 

разпространяват информация относно финансовите си, икономически и други отношения, 

които биха засегнали интересите на всяка от тях пред трети лица. 

Чл.25. Всяка една от страните се задължава писмено, в едномесечен срок, при настъпили 

изменения в наименованието на фирмата, представляващите я лица,търговски адрес, банкова 

сметка, откриване процедура по ликвидация, приватизация, закриване или несъстоятелност - да 

уведоми другата. При неизпълнение на това задължение, неизправната страна дължи на 

изправната, обезщетение в размер на нанесените щети, но не по-малко от 1 000 /хиляда/ лева. 

Чл.26. За неуредените отношения между страните се прилагат съответно разпоредбите на ЗОП 

и действащото законодателство на Р България и нормативни актове, уреждащи тази материя. 

Чл.27. Споровете между страните се решават по споразумение, а при непостигането му- по 

съдебен ред пред компетентния съд по местоседалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно 

разпоредбите на чл. 117, ал. 2 от ГПК. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, всеки със силата на 

оригинал, по един за всяка от страните. 



 

Неразделна част от Договора са: 

1.  Ценово предложение -  Образец № 10 

2. Всички застрахователни полици и добавъци към тях, сключени въз основа на настоящият 

договор.  

3. Техническо предложение -  образец № 9 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един 

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

         

          ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 


