
Д О Г О В О Р  

№ /£;$/,.2015  г.

Днес, ай. 2015 г. в гр. Нова Загора между:

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, БУЛСТАТ 7?., с адрес: гр. Нова
Загора, ул. „24 май" № 1, представлявана от Николай Георгиев Грозев - Кмет 
на Общината, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и ЗАД „Виктория", ЕИК 119037309, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-он Оборище, ул. „Искър" № 69-71, представлявано 
от представлявано от Маргарита Забунова, Главен директор на Главна 
агенция на ЗАД „Виктория" - гр. Сливен, съгласно пълномощно № 
5641/2014 г., заверено от нотариус Елена Запрянова с рег. № 432, с район 
на действие - Районен съд гр. София, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 
от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) С настоящият договор страните се съгласяват и задължават 
да си сътрудничат за срока на настоящия договор относно застраховането на 
имуществените интереси на ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, чрез сключване на 
застраховки, съгласно одобрените оферти.

(2) През времето на действие на настоящия договор Възложителят се 
задължава да сключи упоменати по-долу застраховки при Изпълнителя.

(3) Изпълнителят приема да застрахова при условията на този договор и 
новопридобити през 2015 г. от Възложителя обекти и новопостъпили лица.

(4) За обектите, които са престанали да бъдат собственост или са 
напуснали Възложителя по време на действието на настоящия договор, 
Възложителят не дължи остатъка от вноските по застрахователната премия, 
чийто падеж не е настъпил.

II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Настоящият договор се сключва за период от една година, 

считано от датата на неговото подписване.
(2) Всяка издавана застраховка се сключва за срок от 1 година или 1 

месец, съгласно Техническото задание от документацията за участие, с 
начало 00,00ч на деня следващ деня на сключване на застрахователната 
полица.

Чл. 3. Конкретните застрахователни полици се сключват на етапи, в 
зависимост от изтичането на срока на действащите в момента застраховки 
след писмена заявка от Възложителя.

III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

Чл. 4. Изпълнителят предоставя застрахователна защита на 
имуществените интереси на ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА по застраховки "сгради 
общинска собственост, МСО", "Електронна техника", "Каско на МПС", 
задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и 
Злополука на лицата в МПС", застраховане на лица, подлежащи на 
застраховане със застраховка „Злополука", в обхват и при условия, 
регламентирани в представените и приети оферти и Техническото задание.



IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА, ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ, НАЧИН НА
ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. Застрахователните суми и застрахователните премии са 
съгласно техническото задание от документацията за участие, приетите 
оферти, които са неразделна част от настоящия договор.

Чл. 6. Застрахователните премии се плащат в размер, начин и срок, 
уговорени в конкретните застрахователни полици.

Чл. 7. Застрахователните премии се плащат по банкова сметка на
Изпълнителя:..................

Чл. 8. В случай на новопридобити обекти, зачислени в баланса на 
Възложителя и подлежащи на застраховане, Изпълнителят издава Анекси 
към съществуващи полици или нови застрахователни полици със срок на 
действие: 1 година или от момента на възникване на застрахователен 
интерес до края на действие на настоящия договор при условията на същия, 
по преценка на Възложителя. В случай на подобрени сгради и съоръжения, 
Възложителят се задължава да уведоми своевременно Изпълнителя за 
конкретната промяна в застрахователните суми, като Изпълнителят се 
задължава своевременно да издаде Анекс за оставащия период до края на 
застраховката при условията на договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 9. (1) Възложителят е длъжен да внесе застрахователните премии в 
уговорените срокове, да предоставя на разположение на Изпълнителя 
нужната документация във връзка със застрахованите имущество и лица, 
когато това е необходимо.

(2) Възложителят е длъжен да уведоми своевременно Изпълнителя за 
всички промени, които са настъпили по отношение управлението на 
собствеността и състоянието на актива.

Чл. 10. Възложителят има право, при настъпване на застрахователно 
събитие да получи обезщетение, съгласно уговореното.

Чл. 11, Изпълнителят се задължава да издаде застрахователните 
полици в срок от 1 (един) календарни дни от получаване на Заявката от 
Възложителя. Заявката се изпраща на Изпълнителя по пощата, по факс, по 
електронен път по e-mail или чрез комбинация от тези средства по избор на 
възложителя.

Чл. 12. Изпълнителят е длъжен да осигури ликвидация на щетите по 
всички застраховки, независимо къде е настъпило застрахователното 
събитие.

Чл. 13. Изпълнителят има право да получи застрахователна премия, 
както и да изисква от Възложителя нужните сведения и документи, касаещи 
застрахованите имущества.

Чл. 14. Изпълнителят се задължава 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. 15. Изпълнителят и лицата, определени от него да извършат 
услугите, предмет на този Договор, се задължават да не разкриват пред 
трети лица информацията, станала им известна във връзка с изпълнението 
на Договора. Изпълнителят носи солидарна отговорност за причинените 
вреди с лицето, предоставило съответната конфиденциална информация.



VI. РАЗМЕР И НАЧИН НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА

Чл. 16. Размерът на обезщетенията и начинът за определянето им се 
извършва съгласно изискванията на КЗ, Техническото задание и одобрените 
оферти.

VII. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА

Чл. 17. Изпълнителят изплаща дължимите застрахователни 
обезщетения в сроковете посочени в Кодекса за застраховането след датата, 
към която застрахованият е представил всички данни и документи, 
удостоверяващи настъпването на застрахователното събитие и размера на 
вредата.

Чл. 18. Обезщетенията се изплащат на Възложителя по посочената от 
него банкова сметка или на трето ползващо или упълномощено лице.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. Страните могат да договарят промени по действащи 
застрахователни полици, чрез подписване на добавъци, в случай, че това е в 
интерес на Възложителя.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. Договорът се прекратява:
1. с изтичане на сроковете по договора;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение;
4. с прекратяване на юридическо лице - страна по договора, без 

правоприемство;
Чл, 21. (1). Възложителят има право едностранно да развали 

договора:
1. при пълно или частично неизпълнение, или забавено изпълнение от 

страна на Изпълнителя;
2. при отпадане на основанията за изпълнение на договора в резултат 

на съществена промяна в обстоятелствата, по причини, които Възложителят 
не е могъл да предвиди или предизвика, като в този случай не се дължат 
неустойки;

3. при невъзможност да осигури финансиране за изпълнението на 
договора, като в този случай Възложителят не дължи на Изпълнителя 
неустойки или обезщетения, а му заплаща само дължимото възнаграждение 
за извършеното до момента на прекратяване на изпълнението, прието от 
Възложителя.

4. при започване на процедура по ликвидация на Изпълнителя или на 
член на обединението;

5. при откриване на производство за обявяване в несъстоятелност на 
Изпълнителя или на член на обединението;

(2) При разваляне на договора по предходната алинея, както и в 
случаите на разваляне на договора при условията на чл. 87-88 от ЗЗД 
Възложителят/изправната страна е длъжен/длъжна да отправи 7-дневно 
писмено предизвестие до другата страна.



(3) Възложителят може да прекрати конкретните застрахователни 
полици при отпадане на застрахователния интерес, при условията на ал. 1, 
на чл. 20 и по реда на ал. 2

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. Страните по този договор ще решават възникналите спорове, 
относно изпълнението му по споразумение, а когато това се окаже 
невъзможно - по съдебен ред.

Чл. 23. За неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите 
на Кодекса за застраховането, условията, предвидени в застрахователните 
полици, както и действащото българско законодателство.

Чл. 24. Страните се задължават да не разгласяват пред трети лица 
факти и сведения, съставляващи служебна и фирмена тайна, станали им 
известни при осъществяване на предмета на този договор.

Чл. 25. Неразделна част от договора са офертите на Изпълнителя.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра по 
един за всяка от страните и един за договорната книга на Общината.

Съгласували!
Гл. счетоводител

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
КМЕТ НА
ОБЩ. НОВА ЗАГОР

/Р. Димитрова/

Гл. юрисконсулт:.......ч-т-
/С. Дериволков/



Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги на Община Нова
Загора

Образец № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование Избор на изпълнител за предоставяне на
на поръчката: застрахователни услуги на Община Нова

Загора

Наименование на 
участника ЗАД „ВИКТОРИЯ"

Седалище по регистрация Гр. София ул. „Искър" №69-71

Булстат номер /ЕИК/ 119037309

Точен адрес за 
кореспонденция Гр. Сливен ул. «Г. С. Раковски» №13

Телефонен номер, факс 
номер 044/666 406; 044/666 405

Лице за контакти М. Забунова

е mail m.zabunova@victoria-insbg.com

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на 
поръчката с горепосочения предмет.

Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при следните условия:

1. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени 
документи.

2. Предлагаме възнаграждение, както следва:
2.1. Застраховка "Гражданска отговорност":
2.1.1. Застрахователна премия при плащане на 1 вноска, за територията на 

Република България 2570.00 лева (две хиляди петстотин и седемдесет лева), без 
ДДС;

2.1.2. Застрахователна премия при плащане на 1 вноска, за територията на 
Република България, ЕС и страни от МСЗК 0.01 лева (нула, нула едно лева), без 
ДДС, съгласно приложената таблица:

mailto:m.zabunova@victoria-insbg.com


Вид МПС Застрахователна премия при 
плащане на 1 вноска, лв.

За територията 
на Република 
България, лв.

За територията на 
Република 

България, ЕС и 
страни от МСЗК, 

лв.
1. Леки автомобили до 1300 куб.см 102.00 0.00
2. Леки автомобили до 1500 куб.см 103.00 0.00
3. Леки автомобили до 1800 куб.см 104.00 0.00
4. Леки автомобили до 2000 куб.см 119.00 0.00
5. Леки автомобили до 2500 куб.см 131.00 0.00
б. Леки автомобили над 2500 куб.см 155.00 0.01
7. Товарни автомобили до 3.5 т. 156.00 0.00

8. Товарни автомобили над 3.5 т. до 5 
т.

201.00 0.00

9. Товарни автомобили над 5 т. до 10 т. 173.00 0.00

10. Товарни автомобили над 10 т. до 20 
т.

486.00 0.00

11. Автобуси до 20 места 236.00 0.00
12. Автобуси над 20 места до 40 места 306.00 0.00
13. Автобуси над 40 места 247.00 0.00

14. Строителна и пътно-строителна 
техника

51.00 0.00

Общо: 2570.00 0.01
В предложената застрахователна премия за територията на Република България, 
ЕС и страни от МСЗК следва да са включени държавите: Турция, Русия, Украйна, 
Беларус, Молдова, Македония, Албания и Косово.

Забележка: Сбора от всички посочени единични цени, трябва да отговарят на 
общия размер на застрахователната премия, посочен в настоящото предложение. 
В противен случай участника ще бъде отстранен от участие в обществената 
поръчка.

Посочената застрахователна премия е цената, която Възложителят следва да 
заплати за сключване на валидна застраховка „Гражданска отговорност" на 
автомобилистите за срок от 1 година. В нея са включени всички дължими вноски и 
такси, с изключение на данъка съгласно Закона за данък върху застрахователните 
премии.

2.2. Застраховка "Каско на МПС"- клауза "Пълно каско":
Застрахователна премия при плащане на 1 вноска 1750.00 лева (хиляда 

седемстотин и петдесет лева), без ДДС, съгласно приложената таблица:___________........................ .................................-  ■ М —  у  ,  ------- - , 1 «

Вид МПС

^  ■ 1 w  1 1 y j  ж i / i  v / i x \ r i  1 1 u  1 u  I u  i r i  ц и  ■

Застрахователна премия при 
плащане на 1 вноска, лв.

1. МПС със ЗС от 3050 лева до 5000 лева 200.00
2. МПС със ЗС от 5000 лева до 10000 лева 250.00

3, МПС със ЗС от 10000 лева до 20000 
лева 400.00 ^

4. МПС със ЗС от 20050 лева до 50000 
лева 900.00

Общо: 1750.00



Забележка: Сбора от всички посочени единични цени, трябва да отговарят на 
общия размер на застрахователната премия, посочен в настоящото предложение. 
В противен случай участника ще бъде отстранен от участие в обществената 
поръчка.

В застрахователната премия са включени всички дължими вноски и такси, с 
изключение на данъка съгласно Закона за данък върху застрахователните премии.

2.3. Застраховане на лица със застраховка „Злополука" на местата в
МПС.

Предлагаме тарифна ставка, при застрахователна сума за 1 (едно) място 
1 000,00 лева, в размер на 0.009% (словом:нула, нула нула девет процента).

Тарифната ставка е при плащане на 1 вноска.
В тарифната ставка са включени всички дължими вноски и такси, с 

изключение на данъка съгласно Закона за данък върху застрахователните премии.

2.4. Застраховане на сгради общинска собственост, машини, 
съоръжения и оборудване

За застраховане на сгради общинска собственост, машини, съоръжения и 
оборудване предлагаме тарифна ставка в размер на 0.15% (словом: нула, 
петнадесет процента) от застрахователната сума.

Посочената тарифна ставка е за имуществена застраховка на сгради общинска 
собственост, машини, съоръжения и оборудване, със застрахователно покритие 
съгласно Техническото задание.

Тарифната ставка е при разсрочено плащане на 4 вноски.
В тарифната ставка са включени всички дължими вноски и такси, с 

изключение на данъка съгласно Закона за данък върху застрахователните премии.

2.5. Застраховане на електронна техника
За застраховане на електронна техника предлагаме тарифна ставка в размер 

на 0.0001% (словом:нула, нула нула нула един процента) от застрахователната 
сума.

Посочената тарифна ставка е за застраховане на електронна техника, със 
застрахователно покритие съгласно Техническото задание.

Тарифната ставка е при разсрочено плащане на 4 вноски.
В тарифната ставка са включени всички дължими вноски и такси, с 

изключение на данъка съгласно Закона за данък върху застрахователните премии.

2.6. Застраховане на лица, подлежащи на застраховане със 
застраховка „Злополука"

2.6.1. Застраховане на служители, подлежащи на застраховане със 
застраховка „Злополука"

За застраховане на служители, подлежащи на застраховане със застраховка 
„Злополука" предлагаме тарифна ставка в размер на 0.001% (словом:нула, нула 
нула един процента) от застрахователната сума.

Посочената тарифна ставка е за застраховане на служители, подлежащи на 
застраховане със застраховка „Злополука", със застрахователно покритие съгласно 
Техническото задание.

Тарифната ставка се заплаща на 1 вноска.
В тарифната ставка са включени всички дължими вноски и такси, с 

изключение на данъка съгласно Закона за данък върху застрахователните премикъ
2.6.2. Застраховане на лица, полагащи общественополезен труд по чл. 12, л̂̂  

1 от ППЗСП със застраховка „Злополука"



За застраховане на лица, полагащи общественополезен труд по чл. 12, ал. 1 
от ППЗСП със застраховка „Злополука" предлагаме тарифна ставка в размер на 
0.0018% (словом:нула, нула нула осемнадесет процента) от застрахователната 
сума.

Посочената тарифна ставка е за застраховане на лица, полагащи 
общественополезен труд по чл. 12, ал. 1 от ППЗСП, подлежащи на застраховане със 
застраховка „Злополука", със застрахователно покритие съгласно Техническото 
задание.

Тарифната ставка се заплаща на 1 вноска.
В тарифната ставка са включени всички дължими вноски и такси, с

изключение на данъка съгласно Закона за данък върху застрахователните премии.
2.6.3. Застраховане на лица - членове /доброволци/ на доброволните 

формирования със застраховка „Злополука"
За застраховане на лица - членове /доброволци/ на доброволните

формирования със застраховка „Злополука" предлагаме тарифна ставка в размер на 
0.002% (словом:нула, нула нула два процента) от застрахователната сума.

Посочената тарифна ставка е за застраховане на лица - членове на
доброволните формирования, подлежащи на застраховане със застраховка 
„Злополука", със застрахователно покритие съгласно Техническото задание.

Тарифната ставка се заплаща на 1 вноска.
В тарифната ставка са включени всички дължими вноски и такси, с

изключение на данъка съгласно Закона за данък върху застрахователните премии.
3. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в

български лева без ДДС. Посочените суми и размерите на тарифната ставка следва 
да са в цифрово изражение над 0. При несъответствие между цифровото и 
изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид изписаното сдуми.

Настоящата оферта е валидна за период 90 (деветдесет) календарни дни, от 
датата на представяне на офертата, ние ще сме обвързани с нея и тя може да бъде 
приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

Дата 07.01.2015

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице и 
печат

Длъжност Гл. директор

М. Забунова


