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Приложение № 3 
                                                                                                                 ПРОЕКТ! 

 
                                                                                              

РАМКОВ ДОГОВОР 
 

№____    /___________20… г. 
 

 
Днес,………………..20…г., в гр.София, между: 
 
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) при 
Министерски съвет на Република България, с БУЛСТАТ 831913661, с идентификационен 
№ по ДДС: BG 831913661, с адрес - гр. София, ул. ”Московска” № 3, представлявана от 
Станимир Пеев – Председател, и Аглая Минева – Главен счетоводител наричани по-долу 
и за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”(ЗАСТРАХОВАН),  
 
и  
.............................................................................................., със седалище и адрес на 
управление гр.София, ул.................................................................................................., вписан 
в регистъра на .............................................................................................. г., БУЛСТАТ: 
.............................., представляван от ..............................- ...................., наричан по-долу 
„ИЗПЪЛНИТЕЛ” (ЗАСТРАХОВАТЕЛ), от друга страна,  
 
на основание чл. 101е, ал. 1 от ЗОП,  след проведена обществена поръчка с предмет: 
„Сключване на застраховка „Пожар и природни бедствия” за нуждите на Държавна 
aгенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА ДРВВЗ)”, се сключи 
настоящият рамков договор за следното:  
 

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА РАМКОВИЯ ДОГОВОР: 
  Чл.1. Застрахователят предоставя застрахователна защита на Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси” чрез застраховка „Пожар и природни 
бедствия” в обхват  и при условия както следва: 

1. Обекти на застраховане: имуществото на  ДА ДРВВЗ, съгласно Техническата 
спецификация с приложението към нея - Приложение № 2 от документацията за участие, 
неразделна част от настоящия Рамков договор. 

2. Застрахователно покритие: съгласно условията за участие в обществената 
поръчка и предложението на изпълнителя – съгласно Техническото предложение и 
Общите условия за съответния вид застраховката, неразделна част от настоящия договор. 
   3. Застрахователна сума: съгласно Ценовото предложение, неразделна част от 
настоящия Рамков договор. 
      4. Застрахователна премия: съгласно ценовото предложение на изпълнителя на обща 
стойност в размер  на     ..................................................... лв. 
  Чл. 2.  Начална дата на Рамковия договор е 01.04.2015г., като срокът му за 
изпълнение е два месеца или до избора на нов изпълнител на спряната процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на моторни превозни 
средства, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” 
- застраховки „Гражданска отговорност”, „Каско”, „Злополука на местата/лицата в МПС” 
и на недвижимото имущество на агенцията – застраховка „Пожар и природни бедствия”, 
открита с Решение № 558/23.01.2015г. 
  Чл. 3. Неразделна част от този Рамков договор са подадената оферта за участие в 
процедурата и приложенията към нея, документацията за участие в обществената поръчка 
и Общите условия на Застрахователя за застраховка „Пожар и природни бедствия”. 
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Чл. 4. Въз основа на настоящия Рамков договор се сключва застрахователна 
полица, в която се определят конкретните условия на застраховката, както и срока на 
нейното действие. 

 
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 5. Задължения на Изпълнителя: 
1. Да предостави застрахователна защита по застраховка „Пожар и природни бедствия”  
съгласно Техническата спецификация – Приложение № 2 от документацията за участие, в 
съответствие с настоящия Рамков договор. 
2. Изпълнителят се задължава да заплаща застрахователни обезщетения в 
сроковете и условията на настоящия Рамков договор. 
3. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, 
да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок 
от 10 (десет) дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален 
екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.  
4. В случай че в срока на действащата полица бъде избран Изпълнител на обществената 
поръчка, открита с Решение № 558/23.01.2015г., Изпълнителят се задължава да възстанови 
платената премия за времето, през което полицата не е действала. 
  Чл. 6. Изпълнителят има право да получи уговорената в чл. 1, т. 4 застрахователна 
премия за извършените от него услуги по изпълнение на всеки конкретен договор 
(застрахователна полица), сключен въз основа на Рамковия договор. 
  Чл. 7. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя застрахователната 
премия по чл. 1, т. 4. в сроковете и при условията, посочени в Рамковия договор. 
  Чл. 8. Възложителят има право: 
1. Да получи  дължимото  застрахователно  обезщетение   в  сроковете   и условията, 
посочени в Рамковия договор. 
2. Да получи качествена и срочна застрахователна защита. 
3. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, ако има такива. 
4. Да прекрати предсрочно полицата, в случай че в срока на действието и бъде избран 
Изпълнител на обществената поръчка, открита с решение № 558/23.01.2015г. и да му бъде 
възстановена платената премия за времето, през което полицата не е действала. 
 
III. НАЧИН И СРОК НА ПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ И 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 
  Чл. 9. (1) Възложителят заплаща на Изпълнителя застрахователна премия в 
размер,   посочен   в   чл.1, т.4. от  Рамковия договор. Застрахователната   премия   се 
заплаща в сроковете, договорени в застрахователната полица, чрез банков превод по сметка 
на Изпълнителя: 
 
IBAN: …………….......... 
BIC: ……………………. 
Банка: ............................... 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени по посочената по-горе сметка в срок от 7 (седем) дни считано от 
момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 
този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

(3) Застрахователната премия по алинея 1,  не подлежи на преразглеждане в срока 
на Рамковия договор.  

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него по конкретната полица, след 
като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на 
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях дейности по договора. 
  Чл. 10. Основание за изплащане на застрахователно обезщетение е възникване 
на застрахователно събитие. 
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1. При възникване на застрахователно събитие, Възложителят писмено 
уведомява Изпълнителя  в рамките на уговорения срок след неговото настъпване. 
2. Заплащането   на  застрахователното  обезщетение  се  извършва  по банкова 
сметка на Възложителя, в срок от ............................................ дни от настъпване на 
застрахователното събитие и след получаване на всички документи, доказващи 
претенцията на Възложителя по основание и размер. 
3. Плащането   на  застрахователното  обезщетение  се   извършва  чрез банков 
превод по допълнително посочена от Възложителя банкова сметка. 
4. Изплащането на обезщетения във връзка със застрахователни събития не прави     
изискуеми     неплатените     към     този     момент     вноски     от застрахователната премия. 
 

IV. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАМКОВИЯ ДОГОВОР 
  Чл. 11. Законна лихва 

В случай на забава на Застрахователя при изплащане на застрахователното 
обезщетение след срока, Застрахователят дължи законната лихва за забава върху 
дължимата сума за всеки просрочен ден. Паричните суми по лихвите се превеждат по 
банковата сметка на Възложителя. 
 

V. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВИЯ ДОГОВОР 
Чл. 12. Настоящият Рамков договор  се прекратява с изтичането на срока му. 
Чл. 13. Рамковият договор и сключената въз основа на него застрахователна 

полица могат да бъдат предсрочно прекратени: 
1. по взаимно съгласие; 
2. с писмено предизвестие на една от страните в три дневен срок: 

-  в случай на виновно неизпълнение на задълженията по Рамковия договор; 
- при избора на нов изпълнител. 

3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на дейностите, предмет на 
Рамковия договор, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл да 
предвиди и предотврати  или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след 
настъпване на обстоятелствата. 
4. без предизвестие, от страна на Възложителя, когато Изпълнителят използва 
подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, 
който е различен от този, посочен в офертата му. 
5. при достигане на сумата от 66 000 лв.  
 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
  Чл. 14.  (1) В деня на подписване на настоящия Рамков договор, Изпълнителят 
представя гаранция за добро изпълнение в размер на  3300 лв. (три хиляди и триста) 
лева. Гаранцията обезпечава отговорността на Изпълнителя пред Възложителя при 
неизпълнение - пълно или  частично, некачествено, забавено или лошо, на което и да е от 
задълженията си по настоящото споразумение. 

(2) При липса на възражения по изпълнението на Рамковия договор, внесената от 
Застрахователя гаранция за изпълнение по предходния член се освобождава, в срок от 
10 работни дни след изтичане на срока на последната действаща застрахователна полица, 
сключена въз основа на Рамковия договор, без да се дължи лихва от страна на 
Възложителя за периода, през който средствата законно са престояли при него. 
  (3) В случай на прекратяване на Рамковия договор по вина на Изпълнителя, 
гаранцията за изпълнение на Рамковия договор не се възстановява. 
  

VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
  Чл. 15. Уведомления 
1. Всички уведомления, които страните са задължени да си изпращат една на друга във 
връзка с настоящото Рамково споразумение, ще се правят в писмена форма и могат да 
се доставят лично или чрез препоръчано писмо, куриер или факс съобщение, 
изпращани както следва: 
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До ......................................... 
Адрес: ........................................................................ 
Факс: ................................................................................ 
Лице за контакти: ..................................................................... 
 
До Възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” 
Адрес: гр. София, ул. „Московска” № 3 
Факс: .................................................................. 
Лице за контакти: .................................................................... 
 
2. Всяко уведомление ще се счита за получено: 

2.1. при лично предаване: в момента на предаването на приемащата страна 
срещу подпис; 
  2.2. при изпращане с препоръчано писмо или куриерска служба: на датата на 
доставка, отбелязана върху известието за доставяне или на куриерската 
разписка; 
  2.3. при изпращане чрез факс: в момента на изпращане, при получаване на 
потвърждение за пълнота и непрекъснатост на изпратеното съобщение; 
3. Всяка страна ще бъде надлежно уведомена в писмена форма в тридневен срок от 
другата страна относно промени в адреса. Пропускът да се уведоми  или  неправилното 
уведомление  за  промяна  на адреса,  ще освободи   другата  страна от отговорност за 
неточно изпращане на съобщенията, изисквани по настоящото Рамково споразумение. 
  Чл. 16. Приложимо право и разрешаване на спорове. 
1.Възникналите през времетраенето на Рамковия договор спорове и разногласия 
между   страните   се   решават   чрез   преговори   между   тях.   
2. В случай на противоречие между клаузите на Рамковия договор и тези в Общите 
условия или специални такива на застрахователя, се прилагат клаузите на Рамковия 
договор и условията на Възложителя по документацията за участие.  

Чл. 17. При подписването на Рамковия договор се представиха следните 
документи, необходими за неговото сключване съгласно чл. 101е, ал. 2 от ЗОП, а именно: 

1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на 
държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в 
публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и  

2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, попълнена по 
образец – Приложение № 7. 
 

Неразделна част от Рамковия договор са подадената оферта за участие в 
процедурата от …………………………….. и приложенията към нея, като приложение към 
настоящия договор са:……………………………………………………………………………. 

Настоящият Рамков договор се състави и подписа в два екземпляра, по един за 
всяка страна. 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                       ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ,                                              …….......................... 
/СТАНИМИР ПЕЕВ/                                    /.............................../ 
 
 
 
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 
/АГЛАЯ МИНЕВА/ 


