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към Договор № 577/06.11.2014 г. за осигуряване на застраховки за нуждите 

на Министерството на икономиката и енергетиката по позиция № 3 „Злополука 
на лицата в МПС" 

/У / А 

Д н е с , . . . Л 2015 г., в гр. София, на основание § 7, ал. 10 от ПМС № 447 

от 23 декември 2014 г. (обн., ДВ, бр. 108 от 30.12.2014 г.) във връзка с Решение на Народното 

събрание от 7 ноември 2014 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република 

България (обн., ДВ, бр. 93 от 11.11.2014 г.), и във връзка с Договор № 577/06.11.2014 г. за 

осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството на икономиката и енергетиката по 

позиция № 3 „Злополука на лицата в МПС", 

се сключи настоящото споразумение между: 

1. МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА (МИ), с адрес: гр. София 1052, ул. "Славянска" № 

8, ЕИК: 176789453, представлявано от Божидар Лукарски - министър на икономиката и Елена 

Карапаунова - началник на отдел „Финансов", главен счетоводител, 

2. МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА (МЕ), с адрес: гр. София 1000, ул. 'Триадица" № 8, 

ЕИК: 176789460, представлявано от Теменужка Петкова - министър на енергетиката, и Мари ела 

Милева - директор на дирекция „Финанси и управление на собствеността", 

3. МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА (МТ), с адрес: гр. София 1000, ул. "Съборна" № 1, ЕИК: 

176789478, представлявано от Николина Ангелкова - министър на туризма, и Петя Петрова -

главен счетоводител, 

и 

4. ЗАД „АРМЕЕЦ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Стефан Караджа" 

№ 2, ЕИК: 121076907, представлявано от Румен Руменов Георгиев, изпълнителен директор. 

Страните се споразумяха за следното: 

Чл. 1. (1) Правата и задълженията на възложител по Договор N9 577/06.11.2014 г., 

сключен по реда на Глава осма „а" от ЗОП с предмет: „Осигуряване на застраховки за нуждите на 

Министерството на икономиката и енергетиката" по позиция № 3 „Злополука на лицата в МПС", 

чието изпълнение не е приключило, се поема от МИ, МЕ и МТ като възложители, съобразно 

нуждите на възложителите при запазване на общия обем, характер и стойност на предмета на 

обществената поръчка. 

(2) Всеки от възложителите МИ, МЕ и МТ поема част от предмета на договора, 

съответстваща на броя на ползваните автомобили от всеки от възложителите, посочени в 

приложението към настоящото споразумение. 

Чл. 2. Възложителите МИ, МЕ и МТ ползват услугите в предметния обхват на договора по 

реда и при условията на Договор № 577/06.11.2014 г. за срок до изтичане на договорния срок по 

чл. 3 от договора. 

Чл. 3. Изпълнителят по Договор № 577/06.11.2014 г. предоставя услугите на 

възложителите от договора, посочени в чл. 1, ал. 1 от настоящото споразумение и издава 

документите във връзка с предоставените услуги на името на възложителите. 

Чл. 4. (1) Представената от изпълнителя по Договор № 577/06.11.2014 г. гаранция за 

изпълнение на договора се съхранява в МИ и се освобождава от него по реда на чл. 14, ал. 2 от 

договора. 

(2) В случай, че по отношение на МЕ или МТ възникне условие за задържане и 

удовлетворяване от гаранцията за изпълнение, съответният възложител уведомява в 5-дневен 

срок МИ, МИ предприема необходимите действия за реализиране на правата по гаранцията и 

превежда дължимата сума на съответния възложител. 
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Чл. 5. Възложителите по чл. 1, ал. 1 поемат задължението да включат в обобщената 

информация по чл. 44, ал. 10, т. 1 от ЗОП разходваните средства относно изпълнението на 

договора. 

Чл. 6. (1) Лицата за контакт във връзка с изпълнението на настоящото споразумение са 

както следва: 

За МИ: 

- тел , факс , e-mai l: 

За МЕ: 
. / ' \ тел/.Л* факс , e-mai l: 

За МТ: 

тел , факс e-mai l: 

f f f ^ l 
'"'J'* -Ct 

' J J факс ..'. , e-mai l: 

За ЗАД АРМЕЕЦ" АД: _ , 

- ff̂ .V:Г?:/?..'J/p:̂ . 
{aa гпмлс ty 

(2) В случай на промяна в определените в ал. 1 лица за контакт, всяка от страните по 

настоящото споразумение е длъжна писмено да уведоми другата в 3-дневен срок от промяната. 

Чл. 7. (1) Настоящото споразумение влиза в сила от 01.01.2015 г. 

(2) С настоящото споразумение не се изменя Договор № 577/06.11.2014 г. 

Споразумението се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, по един за всяка 

от страните. 
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БОЖИДАР ЛУКАР^КИ 
Министър на икономиката 

ЕЛЕНА КАРАПАУНОВА 
Началник на отдел „Финансов7 

главен счетоводител 

ЗА ЗАД „АРМ6ЕЦ" АД 

РУМЕН ГЕОРГИЕВ 
Изпълнителен директор 

ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА 
ЕНЕРГЕТИКАТА: 

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА 
Министър на енергетиката 

м Л 

МАРИЕЛА МИЛЕ4 
Директор на дирекция „ФУС" 

ЗА МИНИСТЕРСТВОТО Н А 
ТУРИЗМА: 

/ 
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НИКОЛИНА AHrt^inKOBA 
Министър^У^у/к^ма 
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ПЕТЯ ПЕТКОВА 
Гпа$ен счетоводител 
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