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ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН Д О Г О В О Р  

 

за задължителна застраховка "Гражданска отговорност” на 

автомобилистите 

 

 

Днес, .............2018 г. в гр. София, на основание проведена 

процедура - конкурс по реда на чл.14, ал.1 и чл.16 от Правилника за реда за 

упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно 

участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и чл. 249, т. 1 от Кодекса за 

застраховането и Заповед № .........../..................2018 г. за обявяване 

класирането на участниците, се сключи настоящият застрахователен 

договор между: 

“Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД, вписано в Търговския 

регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 000641974, със седалище и адрес 

на управление: гр. София, община “Сердика”, бул. ”Княгиня Мария Луиза” 

№ 101, представлявано от Филип Василев - Управител, наричано по-долу 

„ЗАСТРАХОВАН”  

и 

............................................., ЕИК ..................................., със седалище и адрес на 

управление: ......................................................................, представлявано от 

............................................ – ........................................., наричано по-долу 

„ЗАСТРАХОВАТЕЛ”. 

 

Страните се споразумяха следното: 

 

 I. Предмет на договора 

 

Чл.1. Страните сключват задължителна застраховка 

"Гражданска отговорност” на автомобилистите на 7 /седем/ броя 

моторни превозни средства /МПС/, подробно описани в Опис – 

Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор. 

 

II. Покрити рискове 

 

Чл.2.(1) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ по задължителна застраховка 

“Гражданска отговорност” на автомобилистите покрива 

отговорността на ЗАСТРАХОВАНИЯ за причинените на трети лица, 

в т.ч. пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по 

пътищата, вреди вследствие на притежаването или използването на 

МПС, за които застрахованите отговарят, съгласно българското 

законодателство или законодателството на държавата, в която е 

настъпила вредата, включително:  
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1. неимуществените и имуществените вреди вследствие на 

телесно увреждане или смърт; 

2. вредите, причинени на чуждо имущество; 

3. пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен 

резултат от увреждането; 

4. разумно направените разходи във връзка с предявяването на 

претенция по предходните три точки, включително съдебните разноски 

присъдени в тежест на застрахованото лице. 

(2) Застраховката покрива и отговорността за вреди, причинени във 

връзка с притежаването или използването на МПС от лице, което: 

1. не е изрично или мълчаливо упълномощено за това, при условие 

че не е придобило владението върху МПС, чрез кражба, грабеж или 

престъпление по чл.346 от Наказателния кодекс; 

2. не притежава или на което временно е отнето свидетелството за 

управление на МПС; 

3. което е нарушило законовите изисквания за техническа 

изправност на МПС. 

(3) Обезщетението не може да надхвърля застрахователната сума по 

договора. 

(4) Присъдените срещу ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ лихви за забава и за 

съдебни разноски не се ограничават от размера на застрахователната сума. 

Чл.3. Изключения 

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не заплаща обезщетение за: 

1. вредите, претърпени от виновния водач на МПС; 

2. вредите, причинени на имуществото на пътник в МПС, управлявано 

от виновния водач, или на имуществото на член на семейството на виновния 

водач; 

3. вредите, причинени на МПС, управлявано от застрахования, както и 

за вредите, нанесени на имущество, превозвано с това МПС; 

4. вредите, причинени при използването на МПС за участие в 

състезания, при условие че спазването на правилата за движение по 

пътищата не е било задължително за участниците в състезанието и ако не е 

било уговорено друго; 

5. вредите, причинени при използване на МПС по време на акт на 

тероризъм или война, при условие че увреждането на третите лица е в 

непосредствена връзка с такъв акт; 

6. вредите, причинени от превозването на радиоактивни, химически 

или други материали, представляващи повишена опасност; 

7. вредите, представляващи замърсяване на околната среда; 

8. вредите, произтичащи от загуба или унищожаване на пари, бижута, 

ценни книжа, всякакви видове документи, марки, монети или други подобни 

колекции; 
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9. възстановяване на плащания, извършени от системата на държавното 

социално или здравно осигуряване при или по повод на смърт или телесно 

увреждане вследствие на застрахователно събитие; 

10. лихви и съдебни разноски, освен в случаите по чл.223, ал.2 и 4 от 

Кодекса за застраховането; 

11. обезценка на увреденото имущество.   

 

III.Действие на договора и териториално покритие 

 

Чл. 4. Застрахователния договор за задължителна застраховка 

“Гражданска отговорност” на автомобилистите  покрива отговорността 

на застрахованите лица за вреди, причинени на  територията на: 

1. Република България съгласно българския закон; 

2. държава членка на Европейския съюз съгласно нейния закон; 

3. трета държава, когато вредите са били причинени на лица от 

държава членка, при пътуване между териториите на две държави 

членки и при условие, че не е налице национално застрахователно 

бюро, което да носи отговорност за тази територия; в този случаи 

отговорността се покрива съгласно закона на държавата членка, където 

обичайно се намира МПС, по повод на което е сключена 

застраховката; 

4. трета държава, чието национално бюро на застрахователите е 

страна по Многостранното споразумение съгласно нейния закон. 

 

Чл.5. Застрахователния договор за задължителна застраховка 

“Гражданска отговорност” на автомобилистите осигурява покритие на 

територията на Република България, на територията на другите 

държави членки и на територията на третите държави, чиито 

национални бюра на застрахователите са страна по Многостранното 

споразумение, въз основа на една застрахователна премия и през целия 

срок на договора, в т.ч. във всеки период в рамките на този срок, 

когато МПС се намира в друга държава членка. 

  

IV. Срок на действие на застраховката  

 

Чл.6. За срок от една календарна година, в зависимост от сроковете на 

изтичане на настоящите застрахователни договори по задължителна 

застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за всяко МПС по 

отделно.  

 

V. Застрахователни суми /лимити на отговорност/ 

 

Чл.7. (1) Застрахователна сума за територията на Република България: 

задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите 

се сключва за следните минимални застрахователни суми:  
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1. за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно 

увреждане или смърт: 

1.1. 2 000 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице; 

1.2. 10 000 000 лв. за всяко събитие при две или повече пострадали 

лица. 

2. за вреди на имущество /вещи/ – 2 000 000 лв. за всяко събитие. 

(2) За територията на страните членки на Европейския съюз: 

застрахователният договор за задължителна застраховка “Гражданска 

отговорност” на автомобилистите осигурява във всяка държава членка 

покритието съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на 

територията, където обичайно се намира МПС, когато това покритие е по-

високо. 

  

VI. Застрахователна премия 

 

Чл. 8. Общата застрахователната премия по задължителна 

застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите за 7 /седем/ 

броя МПС е в размер на ........................ /............................................../ лева. 

В цената са включени и вноска за Гаранционен фонд, Обезпечителен фонд, 

цена за стикер на Гаранционен фонд и 2 на сто данък върху 

застрахователната премия за всяко едно МПС. 

 Чл. 9. Заплащането на застрахователната премия се извършва 

разсрочено на две равни вноски за всяка полица след сключването й. 

Банковата сметка на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ е: 

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

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

BIC: .................................................... 

Титуляр на сметката: .................... 

 

VII. Депозит за участие 

 

Чл.10.(1) Депозита за участие се определя от ЗАСТРАХОВАНИЯ в 

размер на 35.00 /тридесет и пет/ лева с ДДС.  

(2) Депозита за участие се представя от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ под 

формата на парична сума или банкова гаранция. 

(3) Депозита, представен във вид на парична сума, се внася по следната 

банкова сметка на ЗАСТРАХОВАНИЯ: 

“ Централна Кооперативна Банка 

IBAN (лева) BG70CECB97901055653900, 

BIC код: CECBBGSF, 

ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: “БМВ” ЕООД.  

 

(4) Когато депозита за участие е банкова гаранция, се представя 

оригиналът й и същата е безусловна, неотменяема, покриваща 100 % от 
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стойността на депозита за участие и със срок на валидност крайния срок на 

изпълнение на договора плюс 30 (тридесет) дни.  

(5) Всички банкови разходи свързани с обслужването на превода на 

депозита за участие, включително при неговото възстановяване са за 

сметка  на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. 

(6) ЗАСТРАХОВАНИЯТ освобождава депозита за участие без да 

дължи лихви в срок от 5 /пет/ работни дни, след сключване на 

договора по посочената в чл.9, раздел VI от договора банкова сметка на 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.  

(7) ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право да задържи депозита за участие 

в пълен размер, ако ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ спечелил конкурса не подпише 

застрахователния договор в определения за подписване срок. 

 

VIII. Други условия 

 

Чл.11. Застраховката обхваща всички МПС-та, включително и 

други МПС-та, собственост на ЗАСТРАХОВАНИЯ, за които ще 

възникне необходимост от застрахователно покритие по задължителна 

застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, по време 

на действие на настоящия договор. 

Чл.12. Застрахователния договор се сключва без поименен 

списък на водачите на МПС. 

Чл.13. Огледите на увредените, вследствие настъпило 

застрахователно събитие МПС и изплащането на обезщетения се 

извършват в най-близката Главна агенция, Агенция или Офис на 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на територията на цялата страна /общо ........... 

броя/. В случай, че увреденото МПС не може да се придвижи на 

собствен ход, огледът се извършва на посочения от Увредения адрес. 

 

IX. Неустойки. Непреодолима сила 

 

Чл.14. При неизпълнение на задълженията си 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.05% на ден, но 

не повече от 20% от стойността на общата застрахователна премия. 

Чл.15. При частично неизпълнение на задълженията си, 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5% от стойността 

на неизпълненото. 

 Чл.16. Ако е в забава за плащане ЗАСТРАХОВАНИЯТ дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума. 

Чл.17. Страните не носят отговорност за пълно или частично 

неизпълнение на своите задължения по настоящия договор, ако 

неизпълнението е възникнало пряко следствие от действието на 

непреодолима сила: земетресение, пожари наводнения, епидемии, военни 

конфликти, граждански вълнения, блокади, ембарго и други обстоятелства с 

форсмажорен характер. Настъпването на такива обстоятелства се доказва с 
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надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира 

със съставяне на двустранен протокол, подписан от упълномощените 

представители на страните по договора. 

Чл.18. Страната, която се позовава на непреодолима сила трябва в три 

дневен срок от настъпване на форсмажорното обстоятелство писмено да 

уведоми насрещната страна. При неизпълнение на това задължение страната 

не може да се позовава на непреодолима сила. 

 Чл.19.При настъпване на непреодолима сила, неизправната страна, 

която е била в забава не може да се позовава на форсмажорните 

обстоятелства. 

 

X. Прекратяване на договора 

 

Чл.20. Този договор се прекратява: 

1. след изтичане срока на застраховката, предмет на настоящия 

договор; 

2. с изпълнение на задълженията на страните по него;  

3. по взаимно съгласие между страните, изразено чрез подписване 

на двустранно споразумение; 

4. едностранно от ЗАСТРАХОВАНИЯ с 30-дневно писмено 

предизвестие при неизпълнение на задълженията по договора от 

страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ; 

5. ЗАСТРАХОВАНИЯ може да прекрати договора, ако в 

резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в 

състояние да изпълни своите задължения. 

 

XI. Общи условия 

 

Чл.21. Всички изменения и допълнения по договора се смятат за 

действителни, само ако са изготвени в писмена форма и са подписани от 

двете страни. 

Чл.22. Страните по настоящия договор ще решават споровете, 

възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с 

договора, или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или 

прекратяване извънсъдебно по взаимно съгласие с подписване на двустранно 

споразумение, съгласно действащите нормативни актове, а при непостигане 

на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на 

територията на Република България.  

Чл.23. За неуредените въпроси в този договор се прилага 

законодателството на Република България. 

Чл.24. Неразделна част от настоящият договор са: 

 

1. Приложение № 1 – Опис на МПС за сключване на задължителна 

застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на 7/седем/ броя 

МПС.  



 

 7 / 7 

2. Приложение № 2 - Списък на агенциите и офисите на 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на територията на Република България. 

               

 

Настоящият застрахователен договор се изготви и подписа в два 

еднообразни  оригинални екземпляра, по един за всяка от страните. 

 

 

 

 

ЗА ЗАСТРАХОВАН:                                  ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛ: 

 

/........................../      /................................../ 

 

 


