
 

 

ПРЕПИС 

А Н Е К С  № 1 
 

към договор № 90/09.11.2018 год. с предмет „Застраховки „Пълно Каско”, „Злополука 

на местата”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” за МПС, собственост на СИДП 

ДП – гр. Шумен 

  

 

Днес 07.11.2019 год., в гр. Шумен между: 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. Шумен (СИДП ДП 

- Шумен), със седалище и адрес на управление: гр. Шумен 9700, общ. Шумен, обл. Шумен, 

ул. „Петра“ № 1, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 

201617412, представлявано от инж. Веселин Маринов Нинов – в качеството на директор на 

предприятието и …..чл. 59 от ЗЗЛД… – в качеството на ръководител „Финансов отдел“ и 

главен счетоводител на предприятието, наричано по основния договор накратко 

„Застрахован” от една страна,  

и 

2.  „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: 

гр. София 1000, общ. Столична, обл. София (столица), район Средец, ул. „Георги Бенковски“ 

№ 3, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121718407, 

представлявано от Коста Христов Чолаков – главен изпълнителен директор и Бистра 

Ангелова Василева - изпълнителен директор, действащи чрез пълномощника си …..чл. 59 от 

ЗЗЛД… – Управител Главна агенция Шумен, надлежно упълномощена съгласно 

пълномощно с нотариално удостоверени подписи с рег. № 19523/04.12.2013 г. от нотариус с 

рег. № 302 от регистъра на НК с район на действие – РС гр. София, e-mail: …..чл. 59 от 

ЗЗЛД…, tel.: 029027755, наричан по основния договор накратко „Застраховател” от друга 

страна, се подписа настоящият анекс за следното:  

Страните по основния договор, на основание чл.116, ал.1, т.3, и ал.2 от ЗОП, и чл.12.1 

и чл.12.2 от договор № 90/09.11.2018 год, във връзка с възникнала  необходимост от 

задължително застраховане със застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“, 

„Пълно Каско“ и „Злополука на места“ на новопридобити, през периода от 24.04.2019г  до 

16.08.2019г, 20(двадесет) броя автомобили (след сключване на основния договор, 

обстоятелства, които въпреки положените дължими грижи  възложителят не е могъл да 

предвиди), внасят следните промени по основния  договор, а именно: 

 

І. Изменя се съдържането на  чл.4.1.4, б. „а“ и „б“ , относно  общия размер на 

застрахователната сума на договора  като общата сума от 76 349,61 лева (седемдесет и шест 

хиляди триста четиридесет и девет лева и шестдесет  и една стотинки), се завишава с 

10%(десет процента), като чл.4.1.4, б. „а“ и „б“, относно  общия размер на застрахователната 

сума на договора, придобиват следното съдържание:  

„чл.4.1.4, Общата застрахователна премия за всички покрити рискове е в размер на 

82 304,88 лева (осемдесет и две хиляди триста и четири лева и 88 стотинки); 

а) Данък 2% върху застрахователната премия: 1 646,10 лева (хиляда шестстотин 

четиридесет и шест лева и 10 стотинки). 

б) Общо 83 950,98 лева (осемдесет и три хиляди деветстотин и петдесет лева и 98 

стотинки)“ 



 

 

 

ІІ. Останалите клаузи по основния договор и приложенията към него остават 

непроменени и запазват действието си между страните по него. 

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са 

неразделна част от основния договор № 90/09.11.2018 год. 

 

 
ЗАСТРАХОВАН: ЗАСТРАХОВАТЕЛ: 

 

1. …………/П/…………………                           1. …………/П/………………………. 

             инж. Веселин Нинов                   …..чл. 59 от ЗЗЛД… - пълномощник на 

             директор на СИДП ДП – Шумен                    „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД 

 

 

2. ………..……/П/…………...…………..                       

…..чл. 59 от ЗЗЛД… – р-л на „Финансов отдел” и                

гл. счетоводител на СИДП ДП – Шумен                   

 
 

 

 

 


