ПРОТОКОЛ № 3
от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, обявена с Решение
№ 1954/18.07.2019 г. вписана в Регистъра по обществените поръчки към АОП под
уникален номер № 00797-2019-0042, вписана в Официален вестник на Европейския
съюз под № 2019/S 140-345020 от 23.07.2019 г с предмет: "„Предоставяне на услуги
по застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на община
Бургас и застраховка на служители на Община Бургас и общинските
предприятия” по 4 обособени позиции:
Обособена позиция № 1: "МПС - застраховки „Гражданска отговорност”
„Автокаско”- всички рискове; „Злополука на водача и пътниците в МПС”,
"Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз“ и „Обща гражданска
отговорност";
Обособена позиция № 2: "Електронно оборудване – застрахователна защита
срещу – „Кражба и грабеж”, „Късо съединение и токов удар“ и „Злоумишлени
действия на трети лица”;
Обособена позиция № 3: "Детски площадки, съоръжения и инфраструктурни
обекти, собственост на Община Бургас“ - застрахователна защита срещу
„Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/";
Обособена позиция 4 „Служители и лица, подлежащи на застраховане от
община Бургас и общинските предприятия“ – застраховки „Злополука“, „Трудова
злополука” и рискова застраховка „Живот“.
Днес, 02.12.2019 г., в 15:00 часа на адрес гр. Бургас, ул. Конт Андрованти" № 1,
ет. 3, зала № 26, Комисията, определена със Заповед № 2348/23.08.2019 г. на Красимир
Стойчев – Заместник кмет при Община Бургас, съгласно Заповед № 1190/04.05.2016 г.
на Димитър Николов – кмет на Община Бургас, в състав:
Председател: Ивелина Стратева - Директор на дирекция „Икономика и стопански
дейности“ при Община Бургас;
Членове:
1. Янислав Тенев – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ при Община
Бургас;
2. Петя Станчева – Гл. експерт в дирекция „ Икономика и стопански дейности“ при
Община Бургас;
3. Теодора Грозева – Инспектор в дирекция „Икономика и стопански дейности“ при
Община Бургас;
4. Елена Иванова - Ст. Експерт в дирекция „Икономика и стопански дейности“
при Община Бургас, се събра, за да проведе публично заседание по отваряне и
оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата.
На заседанието присъстваха следните представители на участниците в
процедурата:
- Катя Василева Стоянова – управител на ЗК„УНИКА“ АД и ЗК „УНИКА
ЖИВОТ“ АД;
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри“ от офертите на допуснатите участници и обяви предложените от тях цени,
както следва:
1. Участник № 1 „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ“ АД
предлага:
По Обособена позиция № 4
Обща цена за изпълнение на поръчката по горепосочената обособена позиция в
размер на 31 618,23 лв. (словом: тридесет и една хиляди шестстотин и осемнадесет
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лева и двадесет и три стотинки) с вкл. 2% Данък. Предложени са отделни годишни
застрахователни премии за всеки един от активите по съответната обособена позиция.
2. Участник № 2 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ОЗОК Инс“ АД
предлага:
По Обособена позиция № 2:
Обща цена за изпълнение на поръчката по горепосочената обособена позиция в
размер на 5 457,69 лв. (словом: пет хиляди четиристотин петдесет и седем лева и
шестдесет и девет стотинки) с вкл. 2% Данък. Предложени са отделни годишни
застрахователни премии за всеки един от активите по съответната обособена позиция.
По Обособена позиция № 3:
Обща цена за изпълнение на поръчката по горепосочената обособена позиция в
размер на 74 120,55 лв. (словом: седемдесет и четири хиляди сто и двадесет лева и
петдесет и пет стотинки) с вкл. 2% Данък. Предложени са отделни годишни
застрахователни премии за всеки един от активите по съответната обособена позиция.
По Обособена позиция № 4:
Обща цена за изпълнение на поръчката по горепосочената обособена позиция в
размер на 18 313,38 лв. (словом: осемнадесет хиляди триста и тринадесет лева и
тридесет и осем стотинки) с вкл. 2% Данък. Предложени са отделни годишни
застрахователни премии за всеки един от активите по съответната обособена позиция.
3. Участник № 3 ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕЛНА КОМПАНИЯ
„СЪГЛАСИЕ“ АД предлага:
По Обособена позиция № 4:
Обща цена за изпълнение на поръчката по горепосочената обособена позиция в
размер на 35 213,40 лв. (словом: тридесет и пет хиляди двеста и тринадесет лева и
четиридесет стотинки) с вкл. 2% Данък. Предложени са отделни годишни
застрахователни премии за всеки един от активите по съответната обособена позиция.
4. Участник № 4 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„АРМЕЕЦ“ АД предлага:
По Обособена позиция № 1:
Обща цена за изпълнение на поръчката по горепосочената обособена позиция в
размер на 1 042 183,02 лв. (словом: един милион четиридесет и две хиляди сто
осемдесет и три лева и две стотинки) с вкл. 2% Данък. Предложени са отделни
годишни застрахователни премии за всеки един от активите по съответната обособена
позиция.
5. Участник № 5 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „УНИКА“ АД
предлага:
По Обособена позиция № 1:
Обща цена за изпълнение на поръчката по горепосочената обособена позиция в
размер на 526 321,02 лв. (словом: петстотин двадесет и шест хиляди триста
двадесет и един лева и две стотинки) с вкл. 2% Данък. Предложени са отделни
годишни застрахователни премии за всеки един от активите по съответната обособена
позиция.
По Обособена позиция № 2:
Обща цена за изпълнение на поръчката по горепосочената обособена позиция в
размер на 11 566,80 лв. (словом: единадесет хиляди петстотин шестдесет и шест
лева и осемдесет стотинки) с вкл. 2% Данък. Предложени са отделни годишни
застрахователни премии за всеки един от активите по съответната обособена позиция.
По Обособена позиция № 3:
Обща цена за изпълнение на поръчката по горепосочената обособена позиция в
размер на 68 826,21 лв. (словом: шестдесет и осем хиляди осемстотин двадесет и
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шест лева и двадесет и една стотинки) с вкл. 2% Данък. Предложени са отделни
годишни застрахователни премии за всеки един от активите по съответната обособена
позиция.
6. Участник № 6 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „УНИКА ЖИВОТ“
АД предлага:
По Обособена позиция № 4:
Обща цена за изпълнение на поръчката по горепосочената обособена позиция в
размер на 32 576,91 лв. (словом: тридесет и две хиляди петстотин седемдесет и шест
лева и деветдесет и една стотинки) с вкл. 2% Данък. Предложени са отделни
годишни застрахователни премии за всеки един от активите по съответната обособена
позиция.
7. Участник № 7 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД предлага:
По Обособена позиция № 1:
Обща цена за изпълнение на поръчката по горепосочената обособена позиция в
размер на 529 995,84 лв. (словом: петстотин двадесет и девет хиляди деветстотин
деветдесет и пет лева и осемдесет и четири стотинки) с вкл. 2% Данък.
Предложени са отделни годишни застрахователни премии за всеки един от активите по
съответната обособена позиция.
8. Участник № 8 „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД предлага:
По Обособена позиция № 1:
Обща цена за изпълнение на поръчката по горепосочената обособена позиция в
размер на 445 596,95 лв. (словом: четиристотин четиридесет и пет хиляди
петстотин деветдесет и шест лева и деветдесет и пет стотинки) с вкл. 2% Данък.
Предложени са отделни годишни застрахователни премии за всеки един от активите по
съответната обособена позиция.
С тези действия в 15:30 часа приключи публичната част от заседанието на
Комисията.
Ø Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения за
съответствие с изискванията на Възложителя на закрито заседание, с непроменен
състав и установи следното:
В резултат на извършената проверка, Ценовите предложения на участниците
съответстват на предварително обявените условия.
Ø Комисията продължи своята работа, като извърши проверка, съгласно чл. 72,
ал. 1 от ЗОП и установи, че са на лице, предвидените в разпоредбата обстоятелства.
На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията реши да изиска от участниците
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНА
КОМПАНИЯ
УНИКА
ЖИВОТ"
АД,
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО
"ОЗК
ЗАСТРАХОВАНЕ" АД и „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД подробна
писмена обосновка, относно начина на образуване на предложената стойност за
изпълнение на обществената поръчка по Обособена позиция № 1 и на участника
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ОЗОК Инс“ АД по Обособена позиция №
4.
На 10.01.2020 г. на участниците "ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ
УНИКА ЖИВОТ" АД, "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД, „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД и
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ОЗОК Инс“ АД са изпратени писма на
основание чл. 72 от ЗОП, с които е определен срок от 5 (пет) календарни дни на
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участниците, за представяне на подробна писмена обосновка относно начина на
образуване на стойността за изпълнение на обществената поръчка с повече от 20 на сто
по-благоприятен от средната стойност на предложенията на останалите участници по
същия показател.
В дадения от Комисията срок са получени обосновки, относно начина на
образуване на обща стойност за изпълнение на обществената поръчка, посочена в
плика с „Предлагани ценови параметри“, както следва:
По Обособена позиция № 1:
- Обосновка на ЗАД „ОЗК-Застраховане“АД вх. № 93-ОП19-32/34/
14.01.2020г.
При определяне размера на предложената цена на премията, участникът е взел в
предвид следните обективни обстоятелства:
Икономическите особености на предоставяните услуги /чл.72, ал.2, т.1 от ЗОП/ и
избрани технически решения и наличието на изключително благоприятни условия за
участника /чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП/:
Ø Увеличен премиен приход и ниска квота на щетимост по водещите
видове застраховки в застрахователния портфейл са съобразени с
развитието на риска при всяка конкретна застраховка и са постигнати с
добра ценова политика.
Ø Застрахователният договор се сключва директно с изпълнителя и не се
допуска използването на застрахователни посредници, в следствие на
което се формира нисък процент на административно-стопански разходи.
Ø Голяма застрахователна съвкупност от активи, което предполага
разпръснатост на риска.
Ø От натрупания опит при изпълнение на предходни поръчки на
Възложителя, участникът е запознат с квотата на щетимост на активите.
На тази основа е извършен прецизен анализ на риска и е получен много
добър рисков профил, който е основание за прилагане на индивидуално
тарифиране.
Ø На база икономическите особености на поръчката Застрахователят е
приложил средно 50% отстъпка за застраховки „Каско“, „Злополука на
места в МПС“, „Обща гражданска отговорност“ и „Щети на имущество“
и 40 % за застраховка „Гражданска отговорност“.
Ø Натрупаният застрахователен резерв, квотата на щетите, положителният
финансов резултат при сключване на такъв тип застраховки са
допълнителни фактори, които доказват стабилността и сигурността на
дружеството за изпълнение на задълженията му като застраховател.
Комисията след като разгледа постъпилата обосновка на основание чл.72, ал.3 от
ЗОП пристъпи към подробно обсъждане за наличие на обстоятелствата по чл.72, ал.2,
т.1- т.5 от ЗОП:
1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните
услуги или на строителния метод - Участникът е представил обективни обстоятелства,
свързани с икономическите особености на предоставяните услуги, видно от
гореизложеното.
2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни
условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за
изпълнението на строителството- Участникът, видно от цитираното по- горе
съдържание на обосновката, че е постигнал изключително благоприятни условия за
предоставянето на услугите видно от гореизложеното.
След подробното й разглеждане, комисията приема писмената обосновка на
участника ЗАД „ОЗК-Застраховане“АД, като счита, че същата е пълна и са налице
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обективни обстоятелства, свързани с икономическите особености на предоставяните
услуги и изключително благоприятни условия за предоставянето на услугите.
- Обосновка на
32/35/14.01.2020г.

„ДЗИ-Общо

застраховане“

ЕАД

вх.

№ 93-ОП19-

При определяне размера на предложената цена на премията, участникът е взел
предвид следните обективни обстоятелства:
Икономическите особености на предоставяните услуги /чл.72, ал.2, т.1 от ЗОП/ и
избрани технически решения и наличието на изключително благоприятни условия за
участника /чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП/:
Ø Застрахователят разполага с голяма клонова мрежа на територията на
цялата страна, в която работят добре обучени специалисти. Компанията е
с финансово стабилни показатели, като технически резерви, квота на
щети и др. Пазарният дял в този вид застраховки е 11,3% към 31.12.2018г.
Ø Премиите, които предлага са определени на база ниска рискова
характеристика на Възложителя.
Ø Директен бизнес – няма посредник по поръчката, който да натоварва
допълнително премиите по застраховката.
Ø При сътрудничество през предходни периоди са постигнати много добри
резултати, което понижава административните разходи за обслужване.
Комисията след като разгледа постъпилата обосновка на основание чл.72, ал.3 от
ЗОП пристъпи към подробно обсъждане за наличие на обстоятелствата по чл.72, ал.2,
т.1- т.5 от ЗОП:
1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните
услуги или на строителния метод - Участникът е представил обективни обстоятелства,
свързани с икономическите особености на предоставяните услуги, видно от
гореизложеното.
2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни
условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за
изпълнението на строителството- Участникът, видно от цитираното по- горе
съдържание на обосновката, че е постигнал изключително благоприятни условия за
предоставянето на услугите видно от гореизложеното.
След подробното й разглеждане, комисията приема писмената обосновка на
участника „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД, като счита, че същата е пълна и са налице
обективни обстоятелства, свързани с икономическите особености на предоставяните
услуги и изключително благоприятни условия за предоставянето на услугите.
- Обосновка на ЗК „Уника“ АД вх. № 93-ОП19-32/36/ 15.01.2020г.
При определяне размера на предложената цена на премията, участникът е взел
предвид следните обективни обстоятелства:
Икономическите особености на предоставяните услуги /чл.72, ал.2, т.1 от ЗОП/,
избрани технически решения и наличието на изключително благоприятни условия за
участника /чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП/, оригиналност на предложеното решение /чл.72, ал.2,
т.3 от ЗОП/ и спазване на задълженията по чл.115 от ЗОП /чл.72, ал.2, т.4 от ЗОП/:
Ø Отчитайки спецификата на застрахованите автомобили, задълбочено
познание за осигуряването на рискове за обектите на застраховане и
опита, който има от предходни години ЗК „Уника“ АД са приложили
максимално допустимите отстъпки предвидени в тарифата на
дружеството.
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Ø Застрахователят разполага с точна статистика за развитието на риска и
квотата на щети и поради това, предлага по-ниска цена.
Ø Намаление с повече от 20% на административно-стопанските разходи,
поради липса на застрахователен посредник.
Ø При застраховка „Каско на МПС“ застрахователят предлага услугата
„Самостоятелен оглед /заснемане/ при щета по МПС/“.
Ø Застрахователят предлага преференциално обслужване на ключови
клиенти със специално създадено звено.
Ø Предложената цена е съобразена максимално с критерият
„икономичност“, без да се отразява на предложеното покритие и при
спазване на трудовото законодателство.
Комисията след като разгледа постъпилата обосновка на основание чл. 72, ал.3
от ЗОП пристъпи към подробно обсъждане за наличие на обстоятелствата по чл.72,
ал.2, т.1- т.5 от ЗОП:
1. икономическите особености на производствения процес, на
предоставяните услуги или на строителния метод - Участникът е представил
обективни обстоятелства, свързани с икономическите особености на предоставяните
услуги, видно от гореизложеното.
2. избраните технически решения или наличието на изключително
благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или
услугите или за изпълнението на строителството - Участникът, видно от цитираното
по- горе съдържание на обосновката, че е постигнал изключително благоприятни
условия за предоставянето на услугите видно от гореизложеното.
3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на
строителството, доставките или услугите - Участникът е представил обективни
обстоятелства, свързани с оригиналност на предложеното от участника решение по
отношение на строителството, доставките или услугите, видно от цитираното по- горе
съдържание на обосновката.
4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП- Участникът е представил
обективни обстоятелства, свързани със спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП,
видно от цитираното по- горе съдържание на обосновката.
След подробното й разглеждане, комисията приема писмената обосновка на
участника ЗК „Уника“ АД, като счита, че същата е пълна и са налице обективни
обстоятелства, свързани с икономическите особености на предоставяните услуги и
изключително благоприятни условия за предоставянето на услугите.
По Обособена позиция №4:
- Обосновка на ЗД „ОЗОК Инс“ АД вх. № 93-ОП19-32/33/ 14.01.2020г.
При определяне размера на предложената цена на премията, участникът е взел
предвид следните обективни обстоятелства:
Икономическите особености на предоставяните услуги /чл.72, ал.2, т.1 от ЗОП/ и
наличието на изключително благоприятни условия за застрахователя /чл.72, ал.2, т.2 от
ЗОП/:
Ø Съгласно условията на Възложителя застрахователният договор ще бъде
сключен директно с Изпълнителя, като не се допуска използването на
услуги на застрахователни посредници и в тази връзка дружеството няма
да има ангажимент да изплаща допълнителни разходи за комисионни
възнаграждения. В резултат на това се формира нисък процент на
административно-стопански и други разходи;
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Ø Регистрираният положителен финансов резултат при сключването на
този вид застраховка, квотата на щетимост и натрупаният до момента
застрахователен резерв на застрахователното дружество;
Ø Отстъпка за комплексна оферта на корпоративен клиент посредством
процедура за възлагате на обществена поръчка с добър рисков профил;
Ø Голяма застрахователна съвкупност, изразяваща се в застраховането на
голям брой лица, работници и служители на възложителя.
Комисията след като разгледа постъпилата обосновка на основание чл. 72, ал.3
от ЗОП пристъпи към подробно обсъждане за наличие на обстоятелствата по чл.72,
ал.2, т.1- т.5 от ЗОП:
1. икономическите особености на производствения процес, на
предоставяните услуги или на строителния метод - Участникът е представил
обективни обстоятелства, свързани с икономическите особености на предоставяните
услуги, видно от гореизложеното.
2. избраните технически решения или наличието на изключително
благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или
услугите или за изпълнението на строителството- Участникът, видно от цитираното
по- горе съдържание на обосновката, че е постигнал изключително благоприятни
условия за предоставянето на услугите видно от гореизложеното.
След подробното й разглеждане, комисията приема писмената обосновка на
участника ЗД „ОЗОК Инс“ АД, като счита, че същата е пълна и са налице обективни
обстоятелства, свързани с икономическите особености на предоставяните услуги и
изключително благоприятни условия за предоставянето на услугите.
III. Комисията пристъпи към класиране на участниците както следва:
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - "МПС - застраховки „Гражданска
отговорност” „Автокаско”- всички рискове; „Злополука на водача и пътниците в
МПС”, "Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз“ и „Обща
гражданска отговорност":
1. „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД;
2. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „УНИКА“ АД;
3.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО
„ОЗК
ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД и
4. Участник ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„АРМЕЕЦ“ АД
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - "Електронно оборудване –
застрахователна защита срещу – „Кражба и грабеж”, „Късо съединение и токов
удар“ и „Злоумишлени действия на трети лица”:
1. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ОЗОК Инс“ АД
2. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „УНИКА“ АД
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - "Детски площадки, съоръжения и
инфраструктурни обекти, собственост на Община Бургас“ - застрахователна
защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/":
1. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „УНИКА“ АД;
2. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ОЗОК Инс“ АД
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - „Служители и лица, подлежащи на
застраховане от община Бургас и общинските предприятия“ – застраховки
„Злополука“, „Трудова злополука” и рискова застраховка „Живот“:
1. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ОЗОК Инс“ АД;
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2. „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ“ АД;
3. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „УНИКА ЖИВОТ“ АД и
4. ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ“ АД
IV. Предвид гореизложеното, Комисията РЕШИ:
Предлага за изпълнител на обществената поръчка с предмет: "„Предоставяне
на услуги по застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на
община Бургас и застраховка на служители на Община Бургас и общинските
предприятия” по 4 обособени позиции да бъде избран както следва:
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - "МПС - застраховки „Гражданска
отговорност” „Автокаско”- всички рискове; „Злополука на водача и пътниците в
МПС”, "Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз“ и „Обща
гражданска отговорност":
1.
„ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД ЕИК 121718407, със седалище,
адрес на управление гр. София 1463, район „Триадица“, бул. "Витоша" № 89Б и адрес
за кореспонденция: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 26, представлявано от
Коста Чолаков и Бистра Василева – в качеството им на Главен изпълнителен директор
и Изпълнителен директор, лице за контакт Соня Желязкова-Костова тел: 056/811 444,
факс 056/811 455, електронен адрес: sonya.kostova@dzi.bg.
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - "Електронно оборудване –
застрахователна защита срещу – „Кражба и грабеж”, „Късо съединение и токов
удар“ и „Злоумишлени действия на трети лица”:
1.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ОЗОК Инс“ АД ЕИК
200140730, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София
1113, ж.к. „Изток“, ул. „Атанас Далчев“, между бл. 93 и бл. 96, представлявано от доц.
д-р Александър Личев и Румен Димитров - в качеството им на Главен изпълнителен
директор и Изпълнителен директор, лице за контакт Милена Богданска тел.:
02/4951350, факс: 02/4951354, електронен адрес: info@ozok.bg
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - "Детски площадки, съоръжения и
инфраструктурни обекти, собственост на Община Бургас“ - застрахователна
защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/":
1. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „УНИКА“ АД ЕИК 040451865, със
седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1000, бул. „Тодор
Александров“ № 18, представлявано от Николай Иванов и Николай Каварджиклиев – в
качеството им на Главен изпълнителен директор и Изпълнителен директор, лице за
контакт
Павлинка
Стефанова
тел:
02/9156
313,
електронен
адрес:
pavlinka.stefanova@uniqa.bg;
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - „Служители и лица, подлежащи на
застраховане от община Бургас и общинските предприятия“ – застраховки
„Злополука“, „Трудова злополука” и рискова застраховка „Живот“:
1. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ОЗОК Инс“ АД ЕИК 200140730,
със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1113, ж.к.
„Изток“, ул. „Атанас Далчев“, между бл. 93 и бл. 96, представлявано от доц. д-р
Александър Личев и Румен Димитров - в качеството им на Главен изпълнителен
директор и Изпълнителен директор, лице за контакт Милена Богданска тел.:
02/4951350, факс: 02/4951354, електронен адрес: info@ozok.bg
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Комисията приключи своята работа на 31.01.2020 г. в 15:00 часа, като същата
проведе общо 3 (три) заседания – едно открито и две закрити и изготви и подписа
настоящия протокол в един оригинален екземпляр.
ИВЕЛИНА СТРАТЕВА
Председател на комисията
ЯНИСЛАВ ТЕНЕВ
Член на комисията
ПЕТЯ СТАНЧЕВА
Член на комисията
ТЕОДОРА ГРОЗЕВА
Член на комисията
ЕЛЕНА ИВАНОВА
Член на комисията
Вярно с оригинала, подписан на хартия!
Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП!
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