
ПРОЕКТОДОГОВОР 

 

№. …………. / ……….20.. г. 

 

 Днес ……….20.. г., на основание събрани по реда на чл.101 „а” от ЗОП оферти 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. ....., ул. „ ... ” № .. ,  ЕИК: ..... , 

представлявано от ....................................,  наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното: 

 

  1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

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

предмет: „Застраховка „Обща гражданска отговорност“, застраховане на отговорността 

за причинените от „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора на трети лица имуществени и 

неимуществени вреди при или по повод осъществяване на стопанската си дейност. Една от 

основните дейности на„ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, за която желаем да възникне 

застрахователното събитие е поддръжка и експлоатация на водопроводна и канализационна 

мрежи.  

Застрахователят да носи отговорност, произтичаща и от „Изкопни дейности“, 

свързани с поддръжката и експлоатацията на ВиК мрежите и съоръженията.  

Агрегатният лимит на застраховката да е 200 000 лева за всички събития и 50 000 

лева за едно събитие, без самоучастие. 

Застрахователното покритие да включва: 

- Всички суми, които Застрахованият бъде законово задължен да плати за вредите, 

причинени от него на трети лица, настъпили през времетраене на застраховката, изразяващи 

се в телесно увреждане /вкл. смърт, заболяване или загуба на работоспособност/ и/или в 

увреждане или загуба на движими и недвижими вещи; 

- Съдебни разноски по дела срещу Застрахования, във връзка със застрахователните 

събития, покрити от застраховката; 

- Целесъобразно направените от Застрахования разходи за ограничавани на вредите и 

следния брой допълнително предложени покрития и преференции - ... бр.  

 

 (2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯT извършва застраховането съгласно изискванията на Възложителя. 

            

              II. СРОК НА ДОГОВОРА 

         Чл.2.(1) Настоящият договор се сключва за срок от 12 месеца, считано от датата 

издаване на застрахователната полица. 

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

подписване на договора. 

                  

          ІІІ. ЦЕНА НА УСЛУГАТА 

Чл.3. Цената на услугата е съгласно представената оферта. Общият размер на 

годишната застрахователна премия  с включен 2% данък ЗП е ............................. лева. 
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ІV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.4. Заплащането на платимата застрахователна премия се извършва на четири 

тримесечни вноски по банков път с платежно нареждане по сметка, посочена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 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 да изплаща в срок застрахователните 

обезщетения на застрахованите обекти, при настъпване на застрахователно събитие, 

съгласно офертата.  

 

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 срока на действие на договора 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. 

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 : 

                

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

/Управител –  инж. Румен Райков /                                 /Изп.дир: ............................. / 

 


