
                                                                                          

Д О Г О В О Р 

№............... / ................2014 г. 

 

 Днес ……... 2014 г., на основание чл.101 „е” от ЗОП се сключи настоящият договор 

между: 

1. „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД  със седалище и адрес на управление: 

гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 62,  ЕИК  833066300, представлявано от  инж. Румен 

Тенев Райков - управител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

и  

            2................................., със седалище и адрес на управление: гр. ..............................,  

ЕИК:........................, представлявано от ...............................................................,  наричано за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното: 

 

  1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯT приема да изпълни обществена 

поръчка с предмет: „Групова рискова застраховка „Живот“ на персонала на „ВиК“ 

ЕООД, гр. Стара Загора“. Застраховат се работниците и служителите на дружеството 

срещу настъпили събития, свързани с живота и здравето им. Застраховката покрива 

следните рискове: - смърт от битова злополука - за минимално определената 

застрахователната сума; 

- смърт от общо заболяване - за минимално определената застрахователната сума; 

- трайна загуба на трудоспособност от битова злополука - за % от минимално определената 

застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност, определен от ЗЕК на 

ТЕЛК; 

- временна загуба на трудоспособност от битова злополука - за % от минимално 

определената застрахователната сума, като минималния процент е както следва: 

над 35 до 60 календарни дни – 6 % 

над 60 до 90 календарни дни – 7% 

над 90 календарни дни – 8% 

- временна загуба на трудоспособност от общо заболяване - за % от минимално 

определената застрахователната сума, както минималния процент е както следва: 

над 35 до 60 календарни дни – 6 % 

над 60 до 90 календарни дни – 7% 

над 90 календарни дни – 8% 

 и следните допълнително предложени покрития и преференции: увеличена застрахователна 

сума за едно лице / над минимално определената от 1000 лв./ - ... лв.; процент обезщетение 

по-висок  от минимално определения / 6% / за временна загуба на работоспособност, 

вследствие битова злополука и общо заболяване за над 35 до 60 календални дни - .. %; 

процент обезщетение по-висок от минимално определения от 7% за временна загуба на 

работоспособност, вследствие битова злополука и общо заболяване за над 60 до 90 

календални дни - .. %; процент обезщетение по-висок  от минимално определения / 8% / за 

временна загуба на работоспособност, вследствие битова злополука и общо заболяване за 

над 90 календални дни - .. %; предложена сума за дневни пари за болничен престой, 

вследствие битова злополука и общо заболяване - ... лв.; предложена сума за покритие на 

медицински разноски /манипулации, изследвания, лекарства и консумативи/, вследствие 

битова злополука и общо заболяване - .. лв; 

Минимално определената застрахователната сума за едно лице е 1000 лв. 
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(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯT извършва застраховането съгласно изискванията на Възложителя 

посочени в документацията и офертата на Изпълнителя.  

            

              II. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.2. Настоящият договор се сключва за срок от 12 месеца, считано от 00:00 часа на 

01.01.2015г. до 00:00 часа на 01.01.2016г. 

 

          ІІІ. ЦЕНА НА УСЛУГАТА 
Чл.3. Цената на услугата е съгласно представената оферта – общата застрахователна премия 

е  ................... лева. 

                                                                                           

ІV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.4.(1). Заплащането на платимата застрахователна премия се извършва разсрочено на 4 

/четири/ вноски по банков път с платежно нареждане по сметка, посочена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2). Като задължителни реквизити в полицата се посочват номера и датата на 

подписване на договора. 

(3). IBAN сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

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

при .................................................................................................................................................... . 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплаща застрахователната премия по банков път 

съгласно чл.4 от настоящия договор. 

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 

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

определени със засрахователната полица. 

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да представи всички писмено поискани от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи в случай на настъпване на застрахователно събитие. 

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ                    

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да издаде застрахователните полици. 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да даде необходимите указания на своите поделения 

по места за обслужване на съответните застраховки. 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от .. работен ден, след постъпване на всички 

необходими документи да изплати, застрахователните обезщетения на застрахованите лица. 

 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 11.(1). Настоящият договор се прекратява при следните условия: 

 1. С изтичане срока на договора; 

 2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати предсрочно действието на настоящия договор 

преди изтичането на който и да е от двата застрахователни периода без неустойки, с 30-

дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.12. Споровете, възникнали по повод изпълнението и тълкуването на договора ще се 

решават по взаимно съгласие, а когато това е невъзможно – по реда на гражданското 

производство на Република България. 
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Чл.13. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство. Възникналите спорове по сключването, изменянето, 

допълването, изпълнението и прекратяването на договора ще се отнасят до компетентния 

съд. 

 

       Този договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                                      ИЗПЪЛНИТЕЛ : 

                

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

           / инж. Румен Тенев - Управител /                   /......................................................... / 

 

 

 


