
                                               
 
                                                            Д О Г О В О Р 

 
 

Днес, .................2016 г., между 
 “МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н 
“Възраждане”, ул. “Кн. Борис І” № 121, Идентификационен номер /БУЛСТАТ/ 
000632256, Идентификационен номер по ДДС – BG 000632256, представлявано от Изп. 
директор -проф.д-р инж. Стоян Братоев, от една страна, наричано за краткост  
ЗАСТРАХОВАЩ,  
и  
от друга страна ……………, със седалище и адрес на управление.............., ЕИК 
..................представлявано от  ......................., наричано за краткост ЗАСТРАХОВАТЕЛ, 
въз основа на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 
14, ал. 4, т. 2, във връзка с Глава 8а от ЗОП и Протокол  от  заседанието на 
длъжностните лица,  утвърден от Изпълнителния директор на «Метрополитен» ЕАД за 
класиране на лицата подали оферти, се сключи настоящият договор за следното:  

 
І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. Предмет на настоящия договор е предоставяне на застрахователни услуги – 
сключване на задължителна застраховка „Трудова злополука” на работници и 
служители на   „Метрополитен”ЕАД, определени по длъжности и числен състав,  
съгласно НАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и служителите за 
риска "Трудова злополука".  

Чл.2. В срока на действие на договора, ЗАСТРАХОВАЩИЯТ предвижда опция-
възможност за писмено възлагане на допълнително застраховане на новоназначени 
работници и служители. 

Размерът на допълнителната премия за новоназначените работници и служители 
се определя съгласно индивидуалната застрахователна премия, посочена в ценовото 
предложение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, неразделна част от договора. 

Чл.3. При промяна броя на застрахованите към застрахователната полица 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ издава добавък. 

Чл.4.  При осъществяване предмета на договора ЗАСТРАХОВАЩИЯ изплаща на 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ  предоставените застрахователни услуги. 

Чл.5. Застраховка “Трудова злополука” се сключва за изброените по долу рискове: 

5.1. Смърт вследствие на трудова злополука – на законните наследници се 
изплаща застрахователната сума. 

5.2. Трайна загуба на работоспособност, вследствие на трудова злополука –
изплаща се процент от застрахователната сума, равен на процента неработоспособност 
определен от ТЕЛК/НЕЛК. 

5.3. Временна загуба на работоспособност, вследствие на трудова злополука-
изплаща се процент от застрахователната сума в зависимост от продължителността на 
загубената работоспособност. 

 



ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 
Чл. 6.(1). Настоящият договор се сключва за срок от 24 (двадесет и четири) 

месеца, считано от деня, посочен в застрахователните полици като начален на 
застрахователния период. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ издава застрахователни полици за 
всяка застрахователна година. 

(2). При новоназначени работници и служители, застраховката влиза в сила от 00:00ч. на 
деня на постъпването на работа. За напусналите групата на застрахованите лица 
отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ се прекратява в 24.00 часа на деня на напускането. 
Ако новопостъпилите лица заемат мястото на напусналите, допълнителна премия не се 
плаща. 
(3). ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ издава застрахователна полица, в която се посочват: 
- вида и обхвата на застрахователното покритие; 
- срока на застраховката (начало и край на застрахователно покритие) 
- застрахователните суми и/или лимити на отговорност и начини на определянето 

им; 
- застрахователна премия и срокове за изплащането; 
- специални условия. 

 
 
 ІII. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

  
 Чл.7.(1).Общата застрахователната премия за задължителната застраховка 

”Трудова злополука” за период от  /24 месеца/, е в размер на .........................лв.без 
включен 2% данък, съгласно ценовото предложение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, 
неразделна част от договора . 

(2). Общата застрахователната премия за задължителната застраховка ”Трудова 
злополука” за период от  /24 месеца/, е в размер на .........................лв.с включен 2% 
данък, съгласно ценовото предложение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, неразделна част от 
договора . 

Чл.8. (1).Общата застрахователна премия за задължителната застраховка „Трудова 
злополука” без включен 2% данък за период  от /12 месеца/, е в размер на..........лв. 

(2). Общата застрахователна премия за задължителната застраховка „Трудова 
злополука” с включен 2% данък за период  от /12 месеца/, е в размер на..........лв. 

Чл.9.(1). Индивидуалната застрахователна премия без включен 2% данък, е в 
размер на..........лв. 

(2).Индивидуалната застрахователна премия с включен 2% данък, е в размер 
на..........лв. 

Чл.10. (1).Застрахователната премия се заплаща на две вноски, за първите 12 
/месеца/ се заплаща до 10 (десет) дни от сключване на договора, издаване на 
застрахователната полица и представяне на фактура/застрахователна сметка, а за 
следващият период, дванадесет месеца след сключване на договора и представяне от 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на застрахователната полица и фактура/застрахователна сметка за 
дължимата  застрахователна премия. 

(2). При предсрочно прекратяване на догора, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ връща на 
ЗАСТРАХОВАЩИЯ част от застрахователната премия по договора. Сумата, която 



подлежи на връщане се изчислява пропорционално за дните, в които договора е 
прекратен, преди изтичането му. 

Чл.11. Допълнителната застрахователна премия се заплаща до 10 (десет) дни от  
издаване на добавъка и представяне на фактура. 

Чл.12. Плащането се извършва по банков път по сметка на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ: 

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

BIC код: ...................................................... 

IBAN: .......................................................... 

 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ЗАСТРАХОВАЩИЯ 
 
 Чл.13. ЗАСТРАХОВАЩИЯТ  има право във всеки момент от изпълнението на 
договора да осъществява контрол на изпълнението, без с това да пречи на 
самостоятелността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. 
 Чл.14. ЗАСТРАХОВАЩИЯТ е длъжен да предостави на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 
актуален поименен списък на работниците и служителите, подлежащи на застраховане. 
 Чл.15. ЗАСТРАХОВАЩИЯТ е длъжен да заплати на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 
уговорените застрахователна премия, оферирани от него, съгласно ценовото 
предложение, което е неразделна част от настоящия договор 
 Чл.16. ЗАСТРАХОВАЩИЯТ е  длъжен  да  окаже  необходимото  съдействие  на  
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за изпълнението на възложената му работа. 
 Чл.17. ЗАСТРАХОВАЩИЯТ следва при промяна на числения състав да 
представи на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ актуализиран списък на застрахования персонал. 
 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ 
  
 Чл.18. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да изиска от ЗАСТРАХОВАЩИЯ 
всички необходими документи и съдействие за изпълнение на услугата. 
 Чл.19. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да издаде  на ЗАСТРАХОВАЩИЯ  
застрахователна полица, която е неразделна част от този договор. 

 Чл.20. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава при настъпване на застрахователното 
събитие да изплати застрахователно обезщетение в .......... срок /не повече от 5 работни 
дни/, след представяне на всички необходими документи за доказване на претенцията 
по вид,основание и размер. 

 Чл.21.(1). ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да предоставя справка на 
ЗАСТРАХОВАЩИЯ за поименно предявените и изплатени претенции, когато има 
такива, за обезщетения от страна на правоимащите, както и за забавените или 
отхвърлени претенции за излащане с мотиви за същото. 

(2). ЗАСТРАХОВАТЕЛЯT  е длъжен да спазва правилата относно сключване на 
договорите с Подизпълнители, предоставянето им на ЗАСТРАХОВАЩИЯ, замяната на 
Подизпълнителите, начина на плащане, отчитането на изпълнението и другите правила, 
отнасящи се до Подизпълнителите, уредени в ЗОП.                     

(3).Сключването на договор за подизпълнение не освобождава 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ от отговорността му за изпълнение на договора. 



 
 

VI. ГАРАНЦИИ  
 
 Чл.22. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯT гарантира изпълнението на услугата, в 

съответствие с  представената оферта и изискванията на ЗАСТРАХОВАЩИЯ.  

Чл.23.(1). При подписване на настоящия договор ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ представя 
документ за внесена гаранция за неговото изпълнение под формата на парична сума 
или оригинал на неотменяема банкова гаранция в размер на 4 % от общата стойност на 
договора за две години без включен данък върху застрахователната премия.  

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ e длъжен да поддържа валидността на гаранцията за целия 
срок на изпълнение на договора. 

(2)  Гаранцията по ал.1 се освобождава от ЗАСТРАХОВАЩИЯ в срок до 1/един/ 
месец след изпълнение на договора. 

(3) ЗАСТРАХОВАЩИЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за 
изпълнение на договора. 

Чл.24. Гаранцията за изпълнение ще служи като компенсация за всички загуби на 
ЗАСТРАХОВАЩИЯ  в резултат от виновна невъзможност на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ  да 
изпълни своите задължения по договора.  

Чл.25.  ЗАСТРАХОВАЩИЯТ има  право да усвои такава част от гаранцията, 
която покрива отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за неизпълнението, включително 
размера на начислените неустойки и обезщетения. 

         Чл.26.  При едностранно прекратяване на договора от ЗАСТРАХОВАЩИЯ, 
поради виновно неизпълнение на задължения на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по договора, 
сумата от гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за 
прекратяване на договора. 

 ЗАСТРАХОВАЩИЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го 
лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 

 
VII  ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 
 Чл.27. (1)Този договор може да бъде прекратен преди изтичане на срока в 
следните случаи: 
1.  По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 
2.  С отправяне на едномесечно писмено предизвестие от която и да е от страните до 
другата; 
 (2)   ЗАСТРАХОВАЩИЯТ може да прекрати договора едностранно с отправено 
едномесечно писмено предизвестие до ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, когато същия не изпълни 
задълженията си по застрахователния договор; 
 (3)  ЗАСТРАХОВАЩИЯТ може да прекрати договора с едномесечно писмено 
предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в 
състояние да изпълни своите задължения. 
   (4) Едностранно от страна на ЗАСТРАХОВАЩИЯ, без предизвестие, ако на 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ бъде отнет лиценза за извършване на застрахователна дейност. 
 
 



VІII. САНКЦИИ 
 
 Чл.28. (1).При забава на плащане ЗАСТРАХОВАЩИЯТ дължи неустойка на 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в размер на 0,5% от стойността на забавеното плащане за всеки 
просрочен ден, но не повече от 10% от тази стойност. 

 (2). При забавено изпълнение на задълженията по този договор от  
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, същият  дължи на ЗАСТРАХОВАЩИЯ неустойки в размер на  
0,5 % от общата стойност на годишната застрахователна премия за всеки просрочен 
ден, но не повече от 10% от тази сума. 

 Чл.29. Страните се освобождават от санкции за неизпълнение на задълженията 
си по този договор, ако причините са предизвикани от форсмажорни обстоятелства, за 
които е задължително своевременно уведомяване на страните. Под форсмажорни 
обстоятелства се разбира природно бедствие, война, национална стачка, епидемия, акт 
на орган на управление и др.събитие, които могат да доведат до обективна 
невъзможност за изпълниние. 
 

IX. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
 Чл.30. Всички спорове, възникнали по време на изпълнението, тълкуването или 
приложението на настоящия договор ще бъдат решавани на добра воля по взаимно 
съгласие на страните. 
 Чл.31. В случай на липса на съгласие, за неуредените в настоящия договор 
въпроси  ще се прилагат разпоредбите на ТЗ и ЗЗД, доколкото друго не е предвидено в 
ЗОП. 
 
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, един за 
ЗАСТРАХОВАЩИЯ и един за ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ . 
 

 
Приложения: 
 
 1. Техническа спецификация 

 2. Техническо и ценово предложение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ  
 
 
 

ЗАСТРАХОВАЩ:                           ЗАСТРАХОВАТЕЛ: 
    

Изп.Директор...........................................            
         /проф.д-р инж. Ст. Братоев/      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


	ЗАСТРАХОВАЩ:                           ЗАСТРАХОВАТЕЛ:
	Изп.Директор...........................................

