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ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР 

№............................................ 

 

Днес .................. 2015г., в гр......................, между страните: 

1. “..........................................................” ........, със седалище и адрес на 

управление: ....................................................................................................................., с 

ЕИК ..............................................................., представлявано от .........................................– 

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

от една страна, наричано за краткост ЗАСТРАХОВАТЕЛ 

и 

2. “ЧЕРНОМОРСКА ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ” АД, със седалище и 

адрес на управление: гр.София, бул.”Арсеналски” №7 и адрес за кореспонденция: 

гр.Варна, ул.”Цар Симеон I” № 25, ет.7, с ЕИК 813101815, представлявано от Масимо 

Бонато – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост ЗАСТРАХОВАН, от 

друга страна, 

на основание чл.101е от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с 

проведена процедура по реда на глава VIIIa от ЗОП и Заповед №..................../.......... 2014 

г. на Изпълнителния директор на "Черноморска технологична компания"АД за 

определяне на Изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Застраховане на 

дълготрайни материални активи - Покриване на риск: Пълна загуба или частична щета 

на сгради, газопроводи, машини, съоръжения, оборудване и незавършено 

строителство”,  

се сключи настоящият договор за застраховане при следните условия: 

 

Предмет на дейност: пренос и разпределение на природен газ 

1. Предмет на застраховане: Дълготрайни материални активи, в т.ч.:  
1.1. Сгради 

1.2. Газопроводи, машини, съоръжения и оборудване 

1.3. Незавършено строителство  

 

2. Застрахователно покритие (покрити рискове): Пълна загуба или частична 

щета на имуществото, в резултат на рисковете: 

- пожар и последиците от неговото гасене, вкл. пожар, причинен от късо 

съединение; мълния (гръм); експлозия; имплозия; удар (сблъскване или падане на 

пилотирано летателно тяло, негови части и/или товар, падащи от него; 

- буря (ураган, вихрушка и смерч), вкл. падащи дървета, клони и части от тях, 

вследствие на природни бедствия; градушка, проливен дъжд, наводнение, вследствие 

на природни бедствия; тежест от естествено натрупване на сняг или лед; измръзване 

(замръзване); геоложко свличане и срутване на земни пластове; увреждане от 

действието на подпочвени води и действието на морски вълни; измокряне от забравени 

крановеили чешмиили в резултат на авария на водопроводни, топлофикационни, 

канализационни, паропроводни, отоплителни, климатични, спринклерни 

(пожарогасителни) или друг вид инсталации и/или тръби, увреждане или унищожаване 

вследствие на удар от пътно превозно средство или от животно неприлежащо или не 

под контрола на Застрахования или на лице, на служба при него; щети на имущества в 

резултат на авария с товаро-разтоварни машини при товарене и разтоварване; 

- земетресение; 

- кражба чрез взлом; 

- кражба, извършена с използване на техничско средство; 

- грабеж; 
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- злоумишлени действия на трети лица (вандализъм), вкл. злоумишлен пожар 

(палеж) и злоумишено използване на взривни устройства и/или материали (експлозия); 

- чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи, табели и повредена дограма, 

причинени от злоумишлени действия на трети лица; 

- късо съединение или токов удар на електрически инсталации и уреди, 

предизвикани вследствие проявление на риска „мълния/гръм”; 

- индукция от електрически ток в преносната мрежа, токов удар от свръх 

напрежение, непряко попадение на мълния; 

- необходими целесъобразни разходи, извършени от застрахования за 

ограничаване или намаляване на щетите върху застрахованото имущество в резултат на 

покрито настъпило застрахователно събитие; 

- клауза „Прекъсване на дейността” – .......................................................................... 

............................приема да обезщети Застрахования за понесени финансови загуби, 

дължащи се на прекъсване на бизнеса, вследствие на материална щета или загуба на 

застраховано имущество от покрит риск за периода от събитието до отстраняване на 

последиците от него, но не повече от максималния период на 

покритие..............................................................................; 

3. Местонахождение на застрахованото имущество:  територията на 

Република България, съгласно Приложение №1 към договора.  

4.  Застрахователна сума/Лимит на отговорност:  
База за определяне на застрахователната сума: балансова стойност, отчетна стойност: 

Вид имущество:........................................................................................................................,  

Застрахователна сума: .............................................................................................................., 

Покрити рискове:.................................................................................................................. 

Лимит на отговорност общо: 500 000 (петстотин хиляди) лева; 

Максимален период на покритие:............................................................ 

- Застрахователна сума:  - действителна стойност на всеки един от обектите и 

имуществото в него, определена от участника, в съответствие с чл. 203 от Кодекса за  

застраховането, определена съгласно Приложение №1 към договора. 

5. Застрахователна премия – .................(по предложение на участника). 

5.1. Оценка на щетите и изплащане на обезщетения: .........................(по 

предложение на участника - съгласно Общи условия и специалните условия за 

застраховане).  

6. Самоучастие на застрахования в щета (степен на участие на 

застрахования в носенето на риска) – за клауза земетресение – 2%(два процента) 

от размера на щетата; за прекъсване на дейността – 5%(пет процента) от всяка 

щета; за останалите клаузи – 5%(пет процента) от всяка щета, но не по-малко от 

200(двеста) лева.  

7.Срок на застраховката:  

От 00.00 часа на 01.01.2016г. до 24.00 часа на 31.12.2016г. 

8. Допълнителни споразумения: 

  При преобразуване на дружеството, промяна в наименованието, вливане и/или 

друга промяна в обстоятелствата на дружеството, клаузите на договора ще запазят 

своето действие, а правата и задълженията ще бъдат прехвърлени и върху 

правоприемниците на дружеството.  

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

 

За Застрахователя:                                        За Застрахования: 

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

 


