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Приложение № 3 

 

ДОГОВОР  

 

 

№ ..……………../……………2022 г. 

 

 

Днес, …...……….........2022 г., в гр. София, между:  

 

„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: 

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

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

представлявано от инж. Ивайло Георгиев – Управител, наричани  по-долу за краткост 

„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”  

 

и  

……………………………, със седалище и адрес на управление: ……………………., 

вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК ……………….., 

представлявано от  …………………….., наричан по-нататък за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, 
 

на основание чл. 20, ал. 4, т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и одобрен 

от управител на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД протокол № …………………….., за 

класиране и определяне на изпълнител на обществената, се сключи настоящия договор, 

при следните условия: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

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

застрахователна премия да представи застрахователна услуга чрез сключване на застраховка 

„Застрахователнa услугa чрез сключване на застраховкa „Помощ при пътуване в чужбина и 

пребиваване с осигурен асистанс”, съгласно Техническа спецификация на Възложителя 

(Приложения №1) и Оферта на Изпълнителя (Приложение №2) на „БДЖ – Пътнически 

превози“ ЕООД“, представляващи част от настоящия договор, като при настъпване на 

застрахователното събитие се задължава да плати застрахователно обезщетение или 

застрахователна сума. 

 

II. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА,  

ОЦЕНКА НА ЩЕТИТЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 

 

Чл.2. (1) Осигуряване на непосредствена помощ на до 140 служители на „БДЖ-

Пътнически превози“ ЕООД, които в следствие на случайно събитие са попаднали в 

затруднение по в пътуване, съгласно условията на настоящия договор. 

(2) Застраховката покрива следните рискове: 

1. Медицински разходи, извършени в чужбина, в срок на застрахователно, покритие 

за съответното лице, при злополука или акутно заболяване. Застрахователят покрива 

фактически извършени разходи до определените съгласно Техническата спецификация 

застрахователни суми, както следва: 

1.1. Медицински разходи, свързани с амбулаторно лечение; 

1.2. Медицински разходи, свързани с болнично (стационарно) лечение. 

2. Медицински разходи за спешно стоматологично лечение . 

3. Разходи за репатриране, при злополука или акутно заболяване. 
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4. Репатриране на тленни останки, при смърт вследствие злополука. 

5. Обезщетение за смърт, вследствие злополука. 

6. Информация за оказване на медицинска помощ – при настъпване на 

застрахователно събитие, Асистанс компанията предоставя на застрахования имена  на 

лекари, стоматолози, адреси на болници, медицински центрове, центрове за оказване на 

спешна помощ и др. Предоставя информация за здравословното състояние на застрахования 

на всички заинтересовани страни, включително на неговото семейство. При изявено желание 

от страна на застрахования се осигурява посещение от лекар при лежащо болен, като в този 

случай таксата за медицински преглед и лекарски хонорар са за сметка на застрахованото 

лице. 

7. Предаване на съобщения – при настъпване на застрахователно/асистанс събитие, 

което променя предварителния план за пътуване на застрахованото лице, Асистанс 

компанията предлага услуга по предаване на съобщения до семейството на застрахования и 

до лица свързани с неговата работа. Организира промяна на резервации за хотел, самолет, 

кола под наем и пренасочване на срещи според указанията на застрахованото лице. 

8. Доставка на необходими медикаменти – в случай, че няма застрахователно 

събитие, но застрахования се нуждае от жизнено важни медикаменти, които не могат да 

бъдат намерени на мястото на престой на застрахования, Асистанс компанията организира 

доставката на тези медикаменти до мястото посочено от застрахованото лице. В този случай 

застрахованото лице трябва да възстанови направените разходи до един месец. 

9. Правна помощ – в случай че застрахованото лице е подведено под отговорност, 

съгласно действащия Граждански кодекс на съответната страна, за причинена вреда на трети 

лица или при непреднамерено нарушение и незачитане на законите и подзаконовите актове 

на тази страна, Асистанс компанията предоставя на застрахования имена и адреси на 

адвокати и адвокатски кантори. В покритието не се включват случаите на отговорност на 

застрахования произтичащи от използване, притежаване или безопасно поддържане на МПС 

или неговата професионална отговорност.  

(3) Застрахователната сума се изплаща на увреденото лице, а при смърт- на 

законните му наследници. 

(4) Териториалната валидност на задължителната застраховка „Помощ при пътуване 

в чужбина и пребиваване с осигурен асистанс” е Европа с изключение на територията на 

Република България територията на постоянно местоживеене на застрахования. 

 

III. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл.3. (1) Настоящият договор се сключва за срок от 2 (две) години, считано от 00.00 

часа на 26.06.2022 г., като за всяка календарна година в периода на договора се издава по 

една годишна застрахователна полица. 

(2) Първата застрахователна полица е със застрахователно покритие от 00,00 часа на 

26.06.2022г. до 24,00 часа на последния ден от дванадесетия месец от застраховката. 

 

IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ 

 

Чл.4. (1) Застрахователната премия се определя на база 365 дни  за лицата, посочени 

в списъка от Възложителя по предложена от Изпълнителя годишна сума в лева за 1 (едно) 

застраховано лице. Допуска се промяна на имената в списъка, без да се надвишава общия им 

брой. 
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(2) Застрахователната годишна премия за 1 служител (застраховано лице) e ……….. 

лв. /……………………./, съгласно предложената оферта на застрахователя – Приложение №2 

към настоящия договор. 

(3) Общата застрахователна премия по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина 

и пребиваване с осигурен асистанс” за до 140 служители годишно, за целия 2 (дву)- годишен 

период е в размер на …………….. лв. /……………………………/ и включва всички разходи, 

свързани с изпълнението на договора, съгласно предложената оферта на застрахователя – 

Приложение №2 към настоящия договор. 

Чл.5. (1) Застрахователната премия по всяка годишна застрахователна полица, 

издадена въз основа на настоящия договор се плаща еднократно по банков път в срок до 10 

/десет/ работни дни след получаване на съответната застрахователна сметка /дебит – нота/ на 

името на Възложителя: БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД, адрес: гр. София: ул. „Иван 

Вазов” № 3, представлявано от инж. Ивайло Георгиев – Управител. 

(2) Застрахователната премия включва 2% данък върху застрахователната премия, 

както и всички дължими такси и отчисления свързани с изпълнението на договора. 

Чл.6. Плащането на застрахователната премия ще се извършва посредством банков 

превод по следната сметка на Изпълнителя: 

   IВAN: …………………  

   BIC: ………………… 

   Банка: ………………… 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде годишните застрахователни полици 

по настоящия договор. 

Чл.8. Изпълнителят изплаща дължимите застрахователни обезщетения в 15 

/петнадесет/ дневен срок, считано от датата на представяне на всички необходими 

документи, определени в общите условия. 

Чл.9. При настъпване на застрахователно/асистанс събитие Застрахованият се 

задължава в срок от 48 часа да уведоми асистанс компанията. 

Чл.10. При настъпване на застрахователното събития, асистанс компанията 

предоставя на застрахования: имена на лекари, зъболекари, адреси на болници, медицински 

центрове, аптеки, бърза помощ и други; дава указания за действията, които трябва да 

предприеме застрахованият, предоставя информация за здравословното състояние на 

застрахования на всички заинтересовани лица, включително неговото семейство. 

Чл.11. (1) Обезщетенията се изплащат по реда на общите правила на застрахователя 

за застраховката – предмет на настоящия договор. 

(2) При забава на срока на изплащане на обезщетението Застрахователят дължи 

законовата лихва върху дължимата сума за всеки просрочен ден. 

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен: 

 (1) Да изпълни поръчката качествено и в срок, в съответствие с условията на 

настоящия договор и приложенията към него. 

 (2) Да не предоставя документи и информация на трети лица, относно изпълнението 

на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на 

задълженията му по настоящия договор. 

  Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и лицата, определени от него да извършват услугите, 

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. 
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VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.14. Възложителя се задължава да плати застрахователната премия по начин и в 

срок, посочен в раздел IV от този договор. 

Чл.15. Възложителя си задължава да представи на Застрахователя необходимата 

информация за сключване на застраховката. 

Чл. 16. Застрахованите лица, посочени от възложителя имат право при настъпване на 

застрахователно събитие, предмет на полицата, да получат застрахователното обезщетение 

или застрахователна сума при условията и срока по този договор. 

Чл.17. В срок до 15 дни преди началото на застрахователното покритие на всяка от 

полиците по договора, Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя поименен 

Списък на служителите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, подлежащи на групова 

застраховка „Помощ при пътуване в чужбина и пребиваване с осигурен асистанс“ 

 

VIІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И САНКЦИИ 

 

Чл.18. (1) При забавена на изпълнението на всяко задължение по настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на Възложителя в размер на 0,5 % на ден от стойността 

на застрахователната премия, по застрахователната полица, по която е настъпила забавата, 

но не повече от стойността на неизпълнението или произлезлите от това щети, вреди и 

пропуснати ползи, ако са в по–голям размер. 

(2) При пълно неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 15% от стойността на 

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

(3) 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 15 % от стойността на договора. 

 

VIII. СПОРОВЕ 

 

Чл.19.(1) Всеки спор между страните, породен от този договор  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, всички спорове, породени от този 

договор, или отнасящи се до тях, могат да бъдат разрешавани чрез медиация. 

(3) В случай, че не бъде постигнато съгласие чрез медиация, всички спорове, 

породени от този договор, или отнасящи се до него, ще бъдат решавани по съдебен ред. 

Медиацията не е задължителен способ, преди отнасяне на спора за решаване по съдебен ред. 

 

IX. СЪОБЩЕНИЯ 

 

Чл.20. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия 

Договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

(2) За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаването – при предаване на ръка на съобщението; 

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

- датата на приемането – при изпращане по факс или по ел.поща. 

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

настоящия Договор и предаване на документи по раздел ІV, чл.6(2) от Договора се смятат: 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
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1080 гр. София     …………………………..  

ул. Иван Вазов № 3     …………………………… 

„БДЖ-Пътнически превози” ЕООД …………………………… 

Отдел „Административно обслужване”   …………………………… 

Тел: 0886 848 067     тел.:…………………….. 

Камелия Миленкова     …………………………. 

     

(4) При промяна на адреса съответната страна е длъжна да уведоми другата писмено в 

тридневен срок от промяната. В случай, че страна не изпълни това задължение, то всички 

съобщения изпратени на адреса, посочен в чл. 20 (3), ще се считат за редовно получени. 

 

X. ФОРСМАЖОР 
 

 Чл. 21. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на 

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

 Чл. 22. 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. 

 

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
 

Чл. 23. Страните, като вземат предвид, че в изпълнение на задълженията и при 

упражняване на правата си по застрахователния договор, и за срока на действието му,  

извършват операции по обработване на лични данни, като ги предават и обменят помежду 

си, приемат  Споразумение за обработване и защита на лични данни между администратори 

(Приложение № 3 към настоящия Договор, като неразделна част от него), с цел да гарантират 

съответствието на обработката на лични данни с приложимите законодателни разпоредби в 

областта на защита на личните данни и в частност с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета и на националното законодателство. 

 

XII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 

РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл. 24. Неразделна част от настоящия договор са издадените полици, добавъци, Общи 

условия за ликвидация на щети за съответния вид застраховка на Изпълнителя. С подписване 

на застрахователната полица от Възложителя, същата става неразделна част от настоящия 

договор. 

Чл.25. Измененията на настоящия договор следва да са в писмена форма. 

Чл.26. При настъпване на форсмажорни обстоятелства срокът на действие на 

настоящия договор се удължава с тяхното времетраене. 

Чл.27. 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; 

5. с окончателното му изпълнение 

6.  с изчерпване на стойността на договора; 

7. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка – предмет на ДОГОВОРА, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 
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могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление 

веднага след настъпване на обстоятелствата; 

8. когато някоя от страните по договора поиска прекратяване по реда на чл. 3, ал. 2 от 

настоящия договор. 

 

Чл.28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати ДОГОВОРА без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. забави изпълненито 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. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си или ползва 

подизпълнител, различен от посочения в офертата му; 

5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по ликвидация. 

Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати ДОГОВОРА едностранно с  10-дневно 

писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 

допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 

взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Настоящият договор се състои от 6 /шест/ страници и се състави, подписа и подпечата 

в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 

 

 Приложения: 

 1. Технически изисквания - Приложение №1; 

 2. Оферта на Изпълнителя - Приложение №2; 

 3. Споразумение за обработване и защита на лични данни между администратори – 

Приложение №3. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

инж. Ивайло Георгиев ………………………. 

Управител на „БДЖ-ПП” ЕООД Управител на „…………“ 

 

                                                                                                
 

 

Съгласувано с: 

 
………………..  Биляна Христова 

и. д. директор на дирекция „Финанси” 

 

…………………….Теодора Бунарджиева  

и.д. директор на дирекция „Обща администрация“ 

 

…………………. Християна Цанева 

и. д. директор на дирекция МТС 

 

……………….. Илиана Петрова 

главен юрисконсулт, направление ТП и ЗОП 

 

………………….. Гергана Димитрова 

и. д. ръководител отдел „Снабдяване” 

 


