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/ п р е п и с /  

Д О Г О В О Р  З А  В Ъ З Л А Г А Н Е  
 

№ 38 / 25.04.2019 г. 

 

 

Днес 25.04.2019 г., в гр. Шумен, между: 

 

1. „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП, гр. Шумен със 

седалище и адрес на управление – гр. Шумен, общ. Шумен, област Шумен, ул. Петра № 1, ЕИК 

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

предприятието и чл. 59 ЗЗЛД, в качеството си на ръководител „Финансов отдел“ и главен 

счетоводител на СИДП ДП – гр. Шумен, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от 

една страна 

 

и 

 

2. „АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС" ООД, ЕИК 121266165, със седалище и 

адрес на управление: гр. София 1124, район „Средец“, ул. „Янтра" № ЗБ, вписан в регистъра на 

застрахователните брокери с Разрешение №18/06.04.2000 г. на Дирекцията за застрахователен 

надзор за извършване на дейност като застрахователен брокер, представлявано от Николай 

Тодоров Здравков, в качеството му на Управител като ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се 

сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който приема да извърши 

посредничество за застраховане на застрахователния интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по всички 

видове застраховки, между определен застраховател и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посредничество за 

изпълнение на сключени застрахователни договори, както и посредничество в случаите, когато 

се налага дозастраховането на застрахователния интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по видове 

застраховки, като извършва проучвания и анализ на застрахователния пазар, имайки предвид 

специфичните изисквания и нужди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка със застрахователните му 

интереси. 

Настоящата клауза е ексклузивна по отношение на застрахователно-брокерското 

представителство. 

 

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва безвъзмездно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните услуги: 

2.1. оказва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички необходими услуги и съдействие при негови 

взаимоотношения със застрахователни дружества. 

2.2. текущо проучва и набира цялостната необходима информация и анализира 

застрахователния интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2.3. консултиране относно препоръчителните за съответния бизнес застрахователни покрития. 

2.4. препоръки за промени на действащите в момента застрахователни договори, ако се 

налагат такива. 
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2.5. при необходимост набира и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация относно 

предлаганите от застрахователните дружества условия и премийни ставки по различните 

видове застрахователни покрития. 

2.6. при необходимост набира и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация относно 

състоянието на застрахователните дружества и да предлага своевременни мерки за опазване 

интереса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на неблагоприятни развития. 

2.7. осигурява възможно най-добрите условия за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на 

застраховките (съотношение цена/ покрити рискове). 

2.8. пласира застрахователни рискове по договори за застраховка при лицензирани по 

българското законодателство застрахователни дружества, като изисква от тях необходимите 

презастрахователни гаранции, когато това е необходимо. 

2.9. осъществяване на непрекъснат контакт и контрол по отношение на застрахователния 

интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в процеса на издаване на застрахователните покрития от 

застрахователя и информиране относно сроковете за своевременното заплащане на дължимата 

застрахователна премия, позволяваща влизане в сила на съответните покрития. 

2.10. консултира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при предприемане на предпазни мероприятия с цел 

намаляване на вероятността от настъпване на неблагоприятни събития и намаляване размера на 

евентуални загуби. 

2.11.  съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при настъпване на застрахователно събитие за 

установяване на причините за него, за разглеждане и своевременно уреждане на щетите и 

получаване в пълния полагаем се размер на застрахователно обезщетение както и при 

оформяне на необходимата документация. 

2.12.  разработва система от критерии за оценка на предложенията за застраховане, независимо 

от избраната форма за набиране на предложенията. 

2.13. предлага начини за определяне на тежестта на критериите в комплексната оценка при 

избор на Застраховател. 

2.14. оказва съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подготовката на документация за откриване 

на процедура по Закона за обществените поръчки за избор на Застраховател. 

2.15. пази доброто име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изпълнява задълженията си на коректен 

партньор. 

2.16. не предоставя на трети лица информация, станала му известна при или по повод 

изпълнението на настоящия договор, включително и след неговото прекратяване, без 

изричното съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2.17. незабавно уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на обстоятелствата, водещи до 

невъзможност за изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 

 

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

3.1. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която е необходима във връзка с 

изпълнението на този договор. 

3.2. да привлича трети лица за оказване на съдействие по повод изпълнение на задълженията 

му по настоящия договор, но само с изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

4.1. своевременно да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата информация във връзка с 

изпълнението на настоящия договор. 

4.2. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всяка промяна в информацията по предходната точка. 
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4.3. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подписано Възлагателно писмо, с което последният 

надлежно да се легитимира пред застрахователните компании и трети лица по повод 

изпълнението на този договор. 

4.4. да заплаща дължимите застрахователни премии и разсрочени вноски от тях в установените 

за това срокове.  

4.5. в случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща застрахователните премии в 

установените за това срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за прекратяване на 

застрахователното покритие от страна на Застрахователя, както и за последствията, 

произтичащи от тези действия. 

 

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

5.1. по всяко време да получава информация, но не и да я разпространява, продава или прави достояние 

на трети лица без съгласието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5.2. да контролира дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на този договор. 

5.3. да ползва услугите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор по своя преценка и усмотрение - 

за всички свои застрахователни и осигурителни интереси или само за някои от тях. 

5.4. да прекрати по всяко време действието на настоящия договор, без предварително 

предизвестие и без финансови или други последици и ангажименти, произтичащи за него от 

това. 

5.5. да изисква съдействие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при настъпване на застрахователно събитие за 

установяване на причините за него, за разглеждане и уреждане на щетите. 

5.6. да избере сам застрахователното дружество, в което иска да бъде застрахован. 

5.7. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извършва дейността, която му е възложена, при 

съобразяване на интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

IV. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ 

Чл.6. Срокът на действие на настоящия договор е 3 (три) години, считано от датата на 

сключването му и се прекратява в случай на: 

6.1. писмено уведомление от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникване на обстоятелства, 

водещи до невъзможност за изпълнение на задълженията по договора или 

6.2. отнемане на лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на дейност като застрахователен 

брокер. 

6.3. по взаимно съгласие, изразено в писмена форма. 

6.4. едностранно от всяка от страните с едномесечно писмено предизвестие. 

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 7. Съгласно чл. 301, ал. 3 от Кодекса за застраховането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 

възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените услуги по настоящия договор. 

 

VI.ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да сключва (подписва) застрахователни договори от 

името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля на трети лица задълженията и правата си по 

настоящия договор, освен с изричното съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8.2. Настоящият договор може да бъде допълван и/или изменян само с допълнителни 

споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни или техни 

упълномощени представители. 

8.3. Страните се съгласяват, че писмената форма на кореспонденцията е спазена при ползване 

на електронна поща. Споровете между страните ще се решават по пътя на преговори, а при 

непостигане на съгласие ще се отнасят към родово компетентния български съд, като уговарят 
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местна подсъдност в гр. София. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилага 

действащото българско законодателство. 

8.4. При изтичане срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност съгласно 

поетите клаузи на настоящия договор, като задълженията му се преклудират от крайната дата 

на договора с изключение на казуси, възникнали през периода на настоящия договор и във 

връзка с условията на договорите, сключени с посредничеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 

тяхното решаване. 
 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер № 18/ 06.04.2000 г., издадено от 

Дирекция за застрахователен надзор към Министерство на финансите – копие. 

2. Застрахователна полица № 211518213000006 от 12.03.2018 г. по задължителна застраховка 

„Професионална отговорност на застрахователни посредници“ издадена от „ДЗИ – Общо застраховане“ 

ЕАД 

 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

 

 

 

1. …/п/ чл. 59 ЗЗЛД …      1. …/п/ чл. 59 ЗЗЛД … 

инж. Веселин Нинов      Николай Здравков 

директор на СИДП ДП – Шумен     управител на дружеството 

 

 

 

2. …/п/ чл. 59 ЗЗЛД... 

*** чл. 59 ЗЗЛД 

РФО и гл. счетоводител 

при СИДП ДП – Шумен 

 

 
 


