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                                                                                                                             ПРОЕКТ 

Д О Г О В О Р 

 

за обособена позиция №2 – Застраховка „Релсови превозни средства -ДМВ и ЕМВ” 

 

 Днес, ...................2018  г., в гр. София, между: 

 

 “БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление:  гр. 

София 1080, община Столична, район “Средец”, ул.”Иван Вазов” № 3, вписано в Търговския 

регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК № 175405647, ИН по ДДС № BG175405647, 

представлявано от Пламен Ангелов Пешаров – Управител ,наричано по-долу за краткост 

“ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 
и  

 -----------------------------------------------, със седалище и адрес на управление: ----------------------

---------------, вписано в Търговския регистър при-------------------, с ЕИК №----------------------- 

притежаващо Лиценз/и №---------------------------------------------, представлявано от -----------------------

----------------------------------------------------------------------------------- наричано по-долу за краткост 

“ИЗПЪЛНИТЕЛ” 
 

 на основание чл. 112 във връзка с чл.108, т.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ 

и влязло  в сила Решение № ....../.............2018 г. на Управителя на “БДЖ-Пътнически превози” 

ЕООД за класиране и определяне на изпълнител/и на обществената поръчка с предмет: 

„Застрахователна услуга, чрез сключване на застраховки „Имущество” и „Релсови превозни 

средства” за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от пет години”, 

разделена на 3 /три/ обособени позиции“ се сключи настоящият Договор за Обособена позиция 

№ 2, при следните условия: 

 

 І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

          Чл.1.(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане на 

възнаграждение /застрахователна премия / да предостави застрахователна услуга чрез сключване на 

застраховка „Релсови превозни средства”(РПС) за подвижния железопътен състав - ДМВ серия 10 и 

ЕМВ серия 30 и 31, собственост на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД, както следва: Дизелови 

мотрисни влакове /ДМВ/ Сименс Дезиро, серия 10 – до 22  бр.и  Eлектромотрисни влакове /ЕМВ/ 

Сименс Дезиро Класик, серия 30 и 31 – до 24 бр., за период от 5/пет/ години. 

         Чл.2.Изпълнителят се задължава да предостави услугата – предмет на настоящия договор в 

съответствие с Тeхническата спецификация по обособена позиция №2 за предоставяне на 

застрахователна услуга чрез сключване на застраховка „Релсови превозни средства“ за подвижен 

железопътен състав – мотрисни влакове ДМВ серия 10 и ЕМВ серия 30 и 31, собственост на „БДЖ – 

Пътнически превози“ ЕООД на Възложителя, Техническото предложение на Изпълнителя за 

обособена позиция №2, Ценовото предложение на Изпълнителя за обособена позиция №2, 

съставляващи съответно Приложения №1, №2 и № 3 към този Договор, както и с всички останали 

приложения към договора, представляващи неразделна част от него. 

          Чл.3. Допълнително застраховано (съзастраховано) лице по настоящия договор е: 

           За ДМВ серия 10 - до размера на неговите права спрямо Застрахования, съзастраховано 

(ползващо) лице по този договор е „Българска Банка за Развитие” АД. 

 

 ІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ. ТЕРИТОРИАЛНА ВАЛИДНОСТ НА 

ЗАСТРАХОВКАТА. 

Чл.4.(1) Застраховката– предмет на настоящия договор покрива  следните рискове: 

1. На обезщетение по застраховките подлежи проявлението на всяко застраховаемо събитие 

довело до материални щети на всяко застраховано РПС  включително щети, загуби или разноски 
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представляващи резултат от: 

          а)   пожар, включително последиците от гасенето на пожара; 

        б)    удар от мълния / гръмотевица; 

        в)   взрив, експлозия или имплозия; 

        г)    свличане или срутване на земни маси или пластове; 

        д)   земетресение; 

        е)    буря, ураган, проливен дъжд, градушка, естествено натрупване на сняг/лед, замръзване; 

       ж)   наводнение и/или изтичане на вода от тръбопровод, резервоар или водохранилище; 

        з)    падащи дървета, клони, ледени късове или снежни маси, вследствие на гореизброените 

природни бедствия; 

       и)   дерайлиране; 

      й)   сблъсък с друго транспортно средство, съоръжения, предмети, животни или  други 

препятствия в габарита на железния път; 

      к)   удар от друго транспортно средство или летателен апарат, части от тях или товара им, от 

съоръжения или предмети; 

     л)   кражба или грабеж на РПС; кражба с взлом на агрегати и оборудване от РПС; 

     м)   вандализъм и злоумишлени действия на трети лица, включително палеж, взривяване и  

счупени стъкла; 

    н) бунтове/граждански размирици (лимит 250 000лв. за едно събитие и 1 000000лв. в агрегат); 

o)  терористични действия на територията на Р. България (лимит 5 000 000 лв. за едно събитие и 10 

000 000 лв. в агрегат). 

      п )други рискове /не са задължителни/- приемат се автоматично в случай, че същите са заложени 

в Общите или Специалните условия за застраховка „Релсови превозни средства“ за ДМВ и ЕМВ на 

Изпълнителя - Приложения №6 и 7 към договора:………………………………………….. 

     2.Изключения: 

На обезщетение по застраховките не подлежат щети, загуби или разноски, произтичащи от: 

а) умишлени действия на Застрахования или на ползващо лице по полицата; 

б) всяко действие или бездействие, извършено с груба небрежност от Застрахования или ползващо 

лице по полицата, при което съответното лице е могло да предвиди и предотврати настъпването на 

застрахователно събитие и/или да намали вредите вследствие застрахователно събитие, но не е 

положило дължимата грижа за това; 

в) собствен недостатък на погиналия или увреден подвижен състав (вкл. производствен дефект) 

постепенно увреждане (вкл. овехтяване, износване, ръжда, корозия, щети от микроорганизми, 

гъбични образувания, плесени, насекоми и гризачи, процеси на бавна деформация и разрушаване 

промяна на цвят, гланц, щети от светлинно въздействие); 

г) загуба на доход, търговски загуби обезценка, бездействие, закъснение, неустойки денгуби, лихви, 

курсови разлики, промени на цени и държавни вземания и други пропуснати ползи и косвени щети 

от всякакъв характер; 

д) вреди на превозвани лица и товари (отговорност на превозвача); 

е) вреди на работници и служители на Застрахования (отговорност на работодателя); 

ж) война и военни действия (без значение дали има обявяване на война или не); 

з) отчуждаване конфискация национализация влизане в сила на нормативен акт и/или императивно 

разпореждане на упълномощен орган, глоби и санкции; 

и) ядрена реакция, радиоактивно излъчване или замърсяване, и последствията от тях.   

      Чл.5. Териториална валидност на застраховката-предмет на настоящия договор: на  обезщетение 

подлежат вреди, вследствие застрахователни събития, настъпили на територията на Република 

България. 

    

 ІІІ.СРОК НА ДОГОВОРА.СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 
      Чл.6.(1) Договорът се сключва за срок от 5/пeт/ години и влиза в сила от датата на неговото 

подписване. Срокът на застраховката – предмет на настояшия договор е 5/пет/ години, считано от 

0:00 часа на датата на началото на застрахователното покритие по първите едногодишни полици, 

съгласно чл.6, ал.3 от настоящия договор. Срокът на договора започва да тече от подписването на 



 
 

3 

 

първите едногодишни застрахователни полици за застраховка „Релсови превозни средства“ за ДМВ 

и ЕМВ. 

      (2). В рамките на срока на договора, за всяка година от действието му, се издават отделни 

едногодишни полици, съответно за ДМВ и ЕМВ , за застраховка „Релсови превозни средства”. 

      (3) Първите застрахователни полици за застраховка „Релсови превозни средства” за ДМВ и ЕМВ 

се издават в срок до 1/един/ работен ден от датата на сключване на договора, а застрахователното 

покритие е в сила от  00.00 часа на датата на издаването на полиците. 

(4).Място на изпълнение – на територията на Република България. 

 

IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ  СУМИ. САМОУЧАСТИЕ. 

          Чл.7.(1)Застрахователни суми: 

           1.За първата година от срока на договора, застрахователната сума на мотрисните влакове, 

собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, подлежащи на застраховане, представлява 

тяхната балансова стойност по последния приключен месечен финансов отчет на Възложителя преди 

датата на подписване на договора. Балансовата стойност на ДМВ серия 10 и ЕМВ серия 30 и 31 за 

първата година от срока на договора е съгласно Списъците на РПС-ДМВ серия 10 и ЕМВ серия 30 и 

31-  Приложения №№4 и 5 към настоящия договор. 

          2. За всяка следваща година, застрахователната сума на мотрисните влакове, собственост на 

„БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, подлежащи на застраховане, представлява тяхната балансова 

стойност по последния приключен месечен финансов отчет на Възложителя, преди падежа на 

съответната действаща полица. Списъците-приложения на РПС-ДМВ серия 10 и ЕМВ серия 30 и 

31,съдържащи информация за броя, идентификационни номера и балансовата им стойност, се 

предоставят от Възложителя на Изпълнителя  в срок до 15 /петнадесет/ работни  дни преди падежа 

на действащата полица. 

        3. При текущо добавяне на релсови превозни средства, които влизат в предметаа на този 

договор към застрахованите обекти в срока на действие на отделна полица, застрахователната им 

сума представлява балансовата им стойност към края на последния отчетен месец. 

        (2) Самоучастие: 

        Условното Самоучастие в понесените щети е в размер на …………лв. /словом/ за всяко 

застрахователно събитие. Изпълнителят заплаща целия размер на понесените вреди по всяко 

застрахователно събитие, ако той надвишава самоучастието. Вредите по всяко застрахователно 

събитие, които не надвишават самоучастието, се поемат от Възложителя. 

 

        V. ЦЕНА/ЗАСТРАХОВАТЕЛНА  ПРЕМИЯ/.РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  

        Чл.8(1).Възложителят заплаща на Изпълнителя годишни застрахователни премии, както следва: 

          1. Съгласно Годишно тарифно /ГТЧ/ -……. % /………..словом/, посочено в Ценовото 

предложение на Изпълнителя за обособена позиция №2 – Приложение №3 към настоящия договор, 

включващо 2% данък застрахователна премия /ДЗП/ и всички други дължими данъци, такси и 

отчисления, свързани с изпълнението на договора. Годишната застрахователна премия по всяка 

едногодишна полица се определя, като предложеното годишно тарифно число, включващо 2 % 

данък застрахователна премия /ДЗП/ и всички други дължими данъци, такси и  отчисления, свързани 

с изпълнението на договора, се умножи по застрахователната сума на съответните застраховани 

РПС, съгласно списъци-приложения, предоставени от Възложителя, за съответната година. 

           2. Общата стойност за изпълнение на договора се формира от сбора на всички дължими и 

заплатени застрахователни премии от Възложителя почл.8, ал.1, т.1от настоящия договор, с 

включени 2% данък застрахователна премия /ДЗП/и всички други дължими данъци, такси, 

отчисления и разходи, свързани с изпълнението на договора, за целия му срок на действие, като 

същата  не може да надвишава определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката за 

обособена позиция №2,визирана в раздел II.2.6) от обявлението за обществената поръчка,в размер на  

11 974 748,58 лв. с вкл.ДЗП. 

 Чл.9. Всяка годишна застрахователна премия по настоящия договор се изплаща на 4 /четири/ 
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равни тримесечни вноски, по банков път, в срок до 10 /десет/ работни дни от получаването на 

адреса на Възложителя на съответната застрахователна сметка (дебит нота), издадена на името на 

Възложителя. 

 Чл.10.  Всяко плащане ще се извършва посредством банков превод по сметката на 

Изпълнителя:  

 

Банка ............................................................................... 

IBAN: ………………………..............……….........,  

BIC: …………………………………………………… 

 

 

VI. ДЕЙСТВИЯ НА СТРАНИТЕ ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ 

Чл.12. (1) При настъпване на застрахователно събитие Възложителят  е длъжен: 

а)  да уведоми незабавно компетентните органи, вкл. служба за противопожарна и аварийна 

безопасност, спешна медицинска помощ и/или полицейско управление; 

б)  да вземе всички целесъобразни мерки за намаляване и/или ограничаване на вредите; 

в)  да уведоми Изпълнителя в 3-дневен срок от настъпване на събитието или през първия 

работен ден,след като събитието му е станало известно. В случаите, когато щетите са причинени от 

„Кражба” или „Грабеж”, срокът за уведомяване на Изпълнителя е 24 часа след като събитието е 

станало известно на Възложителя. Всички уведомления  могат да бъдат направени и по електронен 

път, на електронна поща, посочена в настоящия договор. Уведомленията за настъпилите събития 

следва да се считат и като заявления от Възложителя за изплащане на щетите по съответните 

събития. 

г)   да предостави на Изпълнителя всички сведения за събитието, които са му известни; 

д)  да предостави на Изпълнителя възможност за оглед на увредените застраховани обекти; 

е) да обезпечи правата на Изпълнителя  срещу трети лица, виновни за причинените щети. 

(2) Огледи (първични или допълнителни) и опис на щетите на увредените РПСот страна на 

Изпълнителя, следва да бъдат извършенивъв възможно най-кратък срок, но не по-късно от 1/един/ 

работен ден след уведомяването му /писмено или по електронен път/ от страна на Възложителя за 

настъпване на съответното застрахователно събитие. 

         (3) При обективна необходимост, удължаване на срока по чл.12, ал.2 от настоящия договор се 

допуска само след изрично писмено съгласуване с Възложителя. 

 

VII. ОЦЕНКА НА ЩЕТИТЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

Чл.13. (1) Определяне размера на обезщетението: 

При щети на релсовите превозни средства размерът на обезщетенията се определя на база 

експертна оценка от квалифицирани представители и/или  от вещо лице на Изпълнителя, или по 

разходни документи за извършени ремонтно-възстановителни работи на РПС в ремонтни бази на 

Възложителя, външни специализирани бази, или в посочен от Изпълнителя оторизиран сервиз. 

          (2) Изискването от страна на Възложителя за определяне на размера на обезщетението по 

експертна оценка се посочва в уведомлението за щетата до Изпълнителя. 

 (3) Експертната оценка на понесените от подвижния състав щети се изготвя от Изпълнителя и 

се представя на Възложителя в срок до 15 /петнадесет/ работни дни от датата на извършване на 

съответния оглед на щетите. 

        (4) При обективна необходимост, удължаване на срока по чл.13, ал.3 от настоящия договор  се 

допуска само след изрично писмено съгласуване с Възложителя. 

        (5) В случай, че някоя от страните по настоящия договор не е съгласна с 

претендираното/определеното обезщетение, тя може за своя сметка да възложи оценката на друго 

вещо лице. При различни оценки, страните съвместно избират и възлагат оценката на трето вещо 

лице (лица), чието заключение е окончателно. 

        (6) При щети на релсовите превозни средства, в случай на невъзможност ремонтно-

възстановителните работи да бъдат извършени в ремонтни бази на Възложителя, Изпълнителят 
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възлага ремонта на лицензиран външен изпълнител. За целта, след извършването на съответните 

вътрешни огледи и преценки за състоянието на увредено релсово превозно средство, Възложителят 

уведомява своевременно Изпълнителя.  Изпълнителят възлага ремонта съгласно Кодекса на 

застраховане,  и във възможно най-кратък срок. 

        (7) При частично погиване, застрахователното обезщетение не може да надхвърли разходите, 

необходими за възстановяването на увредените застраховани обекти  в тяхното състояние към датата 

на застрахователното събитие. 

         (8) Пълна загуба 

а)  При пълно погиване или неподлежащи на възстановяване щети на застрахованите РПС, 

Изпълнителят дължи обезщетение в размер на застрахователната сума на погиналото РПС към 

датата на застрахователното събитие, като има право да получи собствеността върху остатъците от 

него или да приспадне тяхната стойност от обезщетението; 

         б)  Изпълнителят няма право да урежда претенции чрез замяна на погинало / неподлежащо на 

възстановяване РПС, извършена от него или от трети лица по негова поръчка; 

(9) Изпълнителят дължи обезщетение на Възложителя и за всички целесъобразни разходи на 

Възложителя за спасяване, разчистване, транспорт, намаляване и/или ограничаване размера на 

щетите, вследствие на застрахователно събитие, независимо от това, дали е постигнат очаквания 

резултат или не. Целесъобразността и размера на покритите разходи се доказват от Възложителя. 

(10) Ако Възложителят получи обезщетение от лица, носещи отговорност за причинените 

вреди, отговорността на Изпълнителя  се намалява в същия размер. 

         (11) При щети на ДМВ,застрахователното обезщетение се изплаща в полза или съгласно 

инструкциите на съзастрахованото лице по чл.3 от настоящия договор. 

         (12) Застрахователното обезщетение се изплаща в 15/петнадесет/дневен срок след доказване на 

основанието и размера на дължимата сума. 

         (13) Ако застрахователният интерес и основанието на претенцията са безспорни или доказани, 

по решение на Изпълнителя могат да се извършват частични авансови плащания на обезщетение. 

(14) Възложителят следва да привлече като страна Изпълнителя във възникналите съдебни дела 

или при провеждане на преговори за съдебни или извънсъдебни споразумения. 

 

VIII.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

         Чл.13 Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на безусловна и неотменяема 

банкова гаранция, парична сума (депозит) по посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  сметка или застраховка, 

която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по преценка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и е в размер на ..................... лв., което представлява 2,5 % от общата стойност на 

договора.  Гаранцията за изпълнение е със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане на 

срока на договора. 

Чл. 14. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 

банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената поръчка.  

Чл. 15. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, 

издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция. Да съдържа задължение на банката - гарант 

да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращо, че е налице 

неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията 

за изпълнение по този Договор. 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се 

удължава или се издава нова].  

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на 

банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието 

на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 16. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), 

която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора.  

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 

застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение след изтичане на  30 

(тридесет) дни след прекратяването на Договора, /приключване на изпълнението на Договора и 

окончателно приемане на Услугите/ в пълен размер, ако липсват основания за задържането от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена от него.  

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната 

полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от 

него лице. 

 (3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите. 

 Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 

Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по 

Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на 

уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.  

 Чл. 19. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за 

изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в 

по-голям размер. 

 Чл. 20. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 

Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 (десет)] дни да 

допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 

нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора 

размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 1, ал.1 от Договора. 

Чл. 21. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 

Гаранцията за изпълнение  са престояли при него законосъобразно. 

(2)  Гаранцията за изпълнение или част от нея се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 

неизпълнение на задължението за услуга по настоящия договор – частично или изцяло. 

(3) Усвояването на банковата гаранция или застраховка или част от нея от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

се извършва с декларация до съответната банка или застраховател, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в 

нарушение на договорните задължения, без да е необходимо посочване на конкретни обстоятелства 

или представяне на доказателства. 

  (4) При усвояване на гаранция, която е под формата на внесен депозит, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за решението си и за размера на усвоената част от гаранцията. 

  (5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 

отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените 

неустойки и обезщетения. 
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  (6) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на депозит (парична сума),преведена 

по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият се задължава да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на 

гаранцията, намалена със сумите, усвоени по реда на този договор, до 10 /десет/ дни след изтичане 

на срока на договора. 

(7) В случай, че Банката, издала Гаранцията за изпълнение на договора, се обяви в 

несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза, 

или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 дни от 

направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция. 

(8) В случай, че Застрахователят, издалзастраховката за изпълнение на договора, се обяви в 

несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или му се отнеме 

лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 

дни от направеното искане, съответната заместваща застраховка от друго застрахователно 

дружество. 

        (9) При едностранно прекратяване / разваляне на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно 

неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора сумата от гаранцията се усвоява 

изцяло като обезщетение за прекратяване / разваляне на договора. 

        Чл. 22. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 

приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената,  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията 

за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 10 (десет] дни от 

подписването на допълнително споразумение за изменението. 

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 

Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на 

изискванията на този Договор; и/или; 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова 

гаранция, при спазване на изискванията на този Договор или 

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при 

спазване на изискванията на този Договор. 

 

IX.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 23. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора 

е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, 

предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

 

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

         Чл.24.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

          1. Да получи уговореното възнаграждение в размера, при условията и в сроковете, посочени в 

настоящия договор. 

          2. Да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията си по този договор, както и всички необходими документи, информация и данни, 

пряко свързани или необходими за изпълнение на договора; 

        (2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да издаде застрахователните полици  при условията на настоящия договор. 

         2. Да изплаща дължимите застрахователни обезщетения, определени по начина и в срока, 

посочени в разделVII от настоящия договор. 

3. При настъпване на застрахователно събитие да извърши всички необходими действия, в 

съответните срокове, подробно описани  в чл.11, ал.2  от настоящия договор. 

4. Да изготви и да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  експертна оценка в срок до 15 /петнадесет/ 
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работни дни от датата на извършване на съответния оглед на щетите, съгласно чл.12, ал.3 от 

настоящия договор. 

5. При забава на срока на изплащане на обезщетението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи законовата 

лихва върху дължимата сума за всеки просрочен ден. 

6. Да не използва данните, оформени като приложение към този 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 съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

         7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и лицата, определени от него да извършват услугата, предмет на този 

договор, се задължават да не разкриват пред трети лица информацията, станала им известна във 

връзка с изпълнението на договора и/или представляваща служебна тайна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен 

с неговото предварително  писмено съгласие. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи солидарна отговорност за 

причинените вреди с лицето, предоставило съответната конфиденциална информация. 

          8. Да предостави на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни от сключването на договор за 

подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, 

копие на договора или на допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че са изпълнени 

условията по чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП. /Клаузата се прилага в случай, че Изпълнителя е посочил в 

офертата си, че ще ползва подизпълнители/ 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
         Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

          1. При настъпване на застрахователно събитие, предмет на полицата, да получи 

застрахователно обезщетение при условията и срока по този договор. 

          2. Да изисква от ИЗПЪЛНТЕЛЯ  да изпълнява качествено и в срок без отклонения услугата-

предмет на настоящия договор, съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 

обособена позиция №2–Приложение №1 към настоящия договор и Техническото му предложение за 

обособена позиция №2 – Приложение №2 към настоящия договор. 

           3. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качеството и 

етапа на изпълнение на услугата– предмет на настоящия договор, без това да пречи на оперативната 

дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

          4. Да задържи или усвои съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в 

раздел X от настоящия договор. 

           5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на участие в положителния резултат /УПР/ по всяка  

едногодишна застрахователна полица за застраховка „Имущество” . Процентът на УПР се определя в 

зависимост от щетимостта, съобразно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обособена 

позиция №2,  и е, както следва: 

- при щетимост до 10 % - участие в  положителния резултат в размер на .................. %; 

- при щетимост от 11 до 20 % - участие в положителния резултат в размер на ........ %; 

- при щетимост от 21 до 30 % - участие в положителния резултат в размер на ......... %; 

           5.1.За целите на настоящия договор: 

а) понятието „щетимост” се дефинира като  съотношението (закръглено до цяло число) между 

размера на брутните възникнали претенции и брутните събрани премии по застрахователната 

полица.  

б) под „Брутна събрана премия” се разбира извършена парична вноска или парични вноски по 

застрахователната полица. 

в) под “Брутни възникнали претенции” се разбира сумата от извършените или висящи 

плащания и разходите за уреждане на претенции по застрахователната полица. 

           г) Под „Положителен резултат“ се разбира разликата между брутната събрана премия и 

брутните възникнали претенции, намалена с оперативни разходи на изпълнителя. Оперативните  

разходи, в това число аквизиционни и административни разходи по смисъла на чл.80, т.1 и т.2 от 

Наредба №53/23.12.2016 г. на КФН, не може да бъдат повече от 30 % от размера на горепосочената 

Брутна събрана премия. 

5.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изчислява и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стойността на УПР в срок 

до 30 /тридесет/  дни  от падежа на съответната полица, за която УПР се изчислява. 
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5.3. Сумата за УПР се изплаща от Изпълнителяпо банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок 

до 1 /един/ месец от падежа на съответната полица, за която УПР се изчислява. 

          Чл.26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

          1. Да заплати застрахователните премии по начина и в срока, посочен в раздел V от този 

договор. 

          2. Да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата информация за сключване на застраховката 

– предмет на настоящия договор. 

         3.  През периода на застраховките  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

         а) да се грижи за застрахованите обекти като добър стопанин и да вземе всички необходими 

мерки за предотвратяване на застрахователно събитие; 

         б) да уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички новонастъпили обстоятелства от 

съществено значение за оценка на риска, при което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да поиска 

изменения в условията на застраховката; 

        в) да спазва нормативите правилата и изискванията за експлоатация поддръжка и съхранение на 

застрахованите обекти; 

         г) при поискване да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп за проверка на застрахованите обекти. 

        4. При настъпване на застрахователно събитие да извърши всички необходими действия, в 

съответните срокове, подробно описани  в чл.11, ал.1 от настоящия договор. 

        5. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този договор, 

включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на договора, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това; 

          

Х. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл.27.(1) При забава на изпълнение на всяко задължение  по настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0,05% на ден от стойността на 

застрахователната премия, по застрахователната полица, по която е настъпила забавата, но не повече 

от 10%  от стойността на застрахователната премия или произлезлите от това щети, вреди и 

пропуснати ползи, ако са по-големи. 

(2) При разваляне на Договора при пълно неизпълнение на задълженията по настоящия 

договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на Възложителя неустойка в размер на 10% от стойността на 

договора, както и претърпените вреди и пропуснатите ползи, ако са в по-голям размер. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислените неустойки по предходните алинеи 

(1) и (2) от гаранцията за изпълнение на договора или от всяка друга сума, дължима на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор. 

(4) При закъснение на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

размер на законната лихва върху забaвената сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % от 

неизпълнението. 

 

Чл. 28. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 

изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати 

ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право. 

 

 ХI. СПОРОВЕ 

         Чл.29.(1)Всеки спор между страните, породен от договора  или отнасящ се до него, ще бъде 

разрешаван доброволно по пътя на преговори, взаимни консултации и обмен на мнения, като 

постигнатото съгласие между страните ще бъде оформено в писмено споразумение.  

         (2) В случай че не бъде постигнато съгласие по предходния чл.18, ал.1, всички спорове, 

породени от договора, или отнасящи се до тях, ще бъдат решавани по съдебен ред, от компетентния 

български съд при прилагане на българското материално и процесуално право. 
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ХII. ФОРСМАЖОР 

Чл.30. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията 

по договора, ако то се дължи на "непреодолима сила" (форсмажор). 

Чл.31. Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си поради 

настъпило форсмажорно обстоятелство, е длъжна в 5 /пет/ дневен срок да уведоми писмено другата 

страна за възникването му, както и за предполагаемия период на действие и прекратяване на 

форсмажорното обстоятелство като представя съответните официални документи издадени от 

компетентните органи, удостоверяващи наличието на форсмажор. 

 

ХIII.ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.32. Съгласно разпоредбата на чл.116 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян 

само при наличието на посочените в същия текст основания. 

Чл.33. При настъпване на форсмажорни обстоятелства срокът на действие на настоящия 

договор се удължава с тяхното времетраене. 

Чл.34. Настоящият договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока, за който е сключен; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по Договора - с 10-дневно  

писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

4.при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно 

писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 10 дни; 

5. с окончателното му изпълнение; 

6.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи 

обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди. 

7. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – 

предмет на Договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил 

длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление в срок до 10 дни  след настъпване 

на обстоятелствата. 

8.по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

9.когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – 

по искане на всяка от Страните. 

Чл.35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. забави изпълнението на някое от задълженията си с повече от пет работни дни; 

2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани нередности; 

3. не изпълни точно някое от задълженията си по Договора; 

4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по ликвидация; 

         5. в други предвидени от закона случаи. 

  

Чл.36. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо 

лице – Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към 

момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито 

може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички [отчети/разработки/доклади], изготвени от него в 

изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора. 
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XIV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  

 

Чл. 37. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в 

него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в 

Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, 

което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 

Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора 

 

Спазване на приложими норми  

 

Чл. 38. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен  да спазва всички 

приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на 

Договора, и в частност,   всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната 

среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право. 

 

Конфиденциалност  

 

Чл. 39. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 

разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод 

изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация 

включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите 

процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други 

права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална 

информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този 

Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да 

бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие 

не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, 

когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и 

да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 

съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 

незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, 

контролирани от него, фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически 

или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от 

страна на такива лица.  

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след 

прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

 

Публични изявления 

 



 
 

12 

 

Чл. 40. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или 

разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, 

предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

 

Прехвърляне на права и задължения 

 

Чл. 41. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи 

от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора могат да бъдат 

прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 

 

Изменения 

 

Чл. 42. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в 

писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на 

ЗОП. 

 

Нищожност на отделни клаузи 

 

Чл. 43. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не 

засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна 

правна норма, ако има такава.  

 Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора 

като цяло. 

 

Език 

Чл. 44. (1) Този Договор се сключва на български.  

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани 

с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането 

на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови 

представители или служители, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

Приложимо право 

Чл. 45. Този Договор, в т.ч. приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с 

него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се 

тълкуват съгласно българското право. 

 

Разрешаване на спорове 

Чл. 46. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, 

породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, 

както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към 

нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на 

съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд. 

 

ХV.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

Чл.47. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не разпространяват 

информация, относно финансовите си взаимоотношения, както и факти и обстоятелства, които биха 

засегнали интересите на всяка една от тях пред трети лица. 

        Чл.48.(1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия договор са 

валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от оправомощени представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

          (2) За дата на съобщението се смята: 
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- датата на предаването – при предаване на ръка на съобщението; 

- датата, посочена на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по куриер; 

- датата на приемането – при изпращане по факс; 

- датата на получаване-при изпращане по електронната поща 

(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на конкретния 

договор и предаване на всички документи, свързани с изпълнението на договора се смятат: 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

1080 гр. София      .......................................... 

ул. “Иван Вазов” № 3     .......................................... 

„БДЖ-Пътнически превози” ЕООД   .......................................... 

Дирекция “Финанси ”                             .......................................... 

Отдел “Финансов мениджмънт” 

Лице за контакт:                            Лице за контакт:  

Тел:    ...........................      Тел:    ........................... 

Факс: ...........................                                                            Факс: ........................... 

Eл. поща:………………                                                       Eл. поща:…………….. 
 

(4) Всяка от страните е длъжна да извести другата страна за промени в адреса или лицата, посочени 

в договора, които я представляват, в 3-дневен срок от промяната.В случай, че страната по договора  не 

изпълни това свое задължение, всички съобщения, изпратени  на адреса, посочен в чл.26, ал.3, ще се 

считат за редовнополучени. 

Чл.49.  За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Кодекса за 
застраховането, Търговския закон и другите приложими норми на българското законодателство. 

Чл.50. Неразделна част от настоящия договор са издадените полици, добавъци и Общи 
условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, техническото предложение, окончателното ценово предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и гаранцията за изпълнителя на договора. С подписване на застрахователните 
полици от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същите стават неразделна част от настоящия договор. 

Чл.51. Изискванията и условията в Техническата спецификация по обособена позиция №1 на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение №1 към настоящия договор са задължителни и се прилагат 
приоритетно пред Общите условия, специалните условия и други вътрешни наредби, правилници 
или инструкции на Изпълнителя. 

Чл.52. Клаузите на настоящия договор се прилагат с преимущество пред клаузите на Общите 
условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При противоречие с предимство се прилагат условията на настоящия 
договор и Кодекса за застраховането. 
          Чл.53. Промени в Общите условия, специалните условия и в други вътрешни документи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ влизат в сила по настоящия договор  само ако предварително са изрично, писмено 

потвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не противоречат на договора и на Техническата спецификация по 

обособена позиция №1 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение №1 към настоящия договор. 

          Настоящият договор се състои от ……/ словом/ страници и състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра - един за  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и един за  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Приложения към  Договора са: 

1. Тeхническа спецификация по обособена позиция №2 за предоставяне на застрахователна 

услуга чрез сключванена застраховка „Релсови превозни средства“ за подвижен железопътен състав 

– мотрисни влакове ДМВ серия 10 и ЕМВ серия 30 и 31, собственост на „БДЖ – Пътнически 

превози“ ЕООД на Възложителя; 

2.Техническо предложение на Изпълнителя за обособена позиция №2; 

3. Ценово предложение на Изпълнителя за обособена позиция №2; 

4.Списък на РПС-ДМВ серия 10, подлежащи на застраховане /съдържащ информация  за броя, 

идентификационни номера и балансовата им стойност за първата година от срока на договора/; 

5. Списък на РПС- ЕМВ серия 30 и 31, подлежащи на застраховане / съдържащ информация  за 

броя, идентификационни номера и балансовата им стойност за първата година от срока на договора/; 

6. Общи условия на Изпълнителя за застраховка„Релсови превозни средства“ за  ДМВ и ЕМВ; 

7. Специални/преференциални условия  на Изпълнителя за застраховка „Релсови превозни 
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средства“за ДМВ и ЕМВ” (ако има такива); 

8. Общи условия/правила за предявяване на претенции и ликвидация на щети по 

застраховка„Релсови превозни средства“за ДМВ и ЕМВ; 

9. Комплект от необходимите документи за уведомление и предявяване на претенции по 

застраховка„Релсови превозни средства“за ДМВ и ЕМВ 

10. Гаранция за изпълнение на договора 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

Пламен Ангелов Пешаров                                                                                     

Управител на “БДЖ-ПП”ЕООД 
 

 


