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РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
№ 1385/11.06.2020 г.
НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС
На основание чл. 106, ал. 6, чл. 108, т. 1, пр. 1 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП), след утвърждаване на Доклада по чл. 103, ал. 3 от ЗОП, съставен и
подписан на 08.06.2020 г., предаден ми на същата дата, ведно с подписани Протоколи,
както следва: Протокол № 1 започнат на 06.02.2020 г и завършен на 20.03.2020 г.;
Протокол № 2 започнат на 30.03.2020 г. и завършен на 22.04.2020 г. и Протокол № 3
започнат на 27.04.2020 г. и завършен на 08.06.2020 г., както и цялата документация по
обществената поръчка от Комисията, назначена с моя Заповед № 335/06.02.2020 г. , да
разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор на изпълнител по обществена
поръчка с предмет: : „Предоставяне на услуги по застраховане на движимо и
недвижимо имущество, собственост на община Бургас и общинските предприятия
по обособени позиции”, включващи:
1. Обособена позиция №1 „Плавателните съдове, подлежащи на
застраховане със застраховка „Каско на плавателните съдове“ с клауза
„Отговорност при сблъскване“, „Злополука на пътниците в средствата за
обществен превоз“, „Злополука на лицата в превозните средства“ към ОП
„Туризъм“;
2. Обособена позиция №2 „Гражданска отговорност на Община Бургас и
общинските предприятия към трети лица/ телесни увреждания и материални
щети/, във връзка със стопанската дейност на общината ”;
3. Обособена позиция №3 „Широколистни горски култури, минерализована
ивица и оборудване на пет противопожарни депа по проект №
02/226/00346/15.12.2014г.: „Възстановяване на горския пожар и въвеждане на
превантивни дейности на територията на община Бургас“ със застраховка
„Индустриален пожар“, открита с мое Решение № 4015/30.12.2019 г., публикувано в
Регистъра на обществените поръчки под уникален номер № 00797-2019-0077, вписана в
Официален вестник на Европейския съюз под № 2020/S 002-001734 от 03.01.2020 г
РЕШИХ:
І. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕ на допуснатите участници в горепосочената
процедура, както следва:
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По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Плавателните съдове, подлежащи на
застраховане със застраховка „Каско на плавателните съдове“ с клауза
„Отговорност при сблъскване“, „Злополука на пътниците в средствата за
обществен превоз“, „Злополука на лицата в превозните средства“ към ОП
„Туризъм“:
І-во място - Участник „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД;
Ⅱ-ро място - Участник „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД и
Ⅲ-то място - Участник ЗД „БУЛ ИНС“ АД
По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - „Гражданска отговорност на Община
Бургас и общинските предприятия към трети лица/ телесни увреждания и
материални щети/, във връзка със стопанската дейност на общината ”:
І-во
място
Участник
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД;
Ⅱ-ро място - Участник „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД
По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - „Широколистни горски култури,
минерализована ивица и оборудване на пет противопожарни депа по проект №
02/226/00346/15.12.2014г.: „Възстановяване на горския пожар и въвеждане на
превантивни дейности на територията на община Бургас“ със застраховка
„Индустриален пожар“:
І-во
място
Участник
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
ДРУЖЕСТВО „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД

АКЦИОНЕРНО

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на цитираната по-горе обществена
поръчка:
По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Плавателните съдове, подлежащи на
застраховане със застраховка „Каско на плавателните съдове“ с клауза
„Отговорност при сблъскване“, „Злополука на пътниците в средствата за
обществен превоз“, „Злополука на лицата в превозните средства“ към ОП
„Туризъм“ - „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД , ЕИК 030269049, със седалище,
адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1504, бул. „Княз Александър
Дондуков“ № 68, представлявано от Данчо Данчев, Жанета Джамбазка, Юри Копач и
Радослав Димитров – винаги заедно по двама, тел.: 02/9350853, факс: 02/9267412,
електронен адрес: tender.bg@generali.com.
По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - „Гражданска отговорност на Община
Бургас и общинските предприятия към трети лица/ телесни увреждания и
материални щети/, във връзка със стопанската дейност на общината ” ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“
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АД, ЕИК 121265177, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр.
София, п.к. 1301, ул. „Света София“ № 7, ет. 5, представлявано от Александър Личев,
Румен Димитров – заедно, тел. 02/9813122, факс: 02/9814351, електронен адрес:
headoffice@ozk.bg, dgeorgieva@ozk.bg.
По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - „Широколистни горски култури,
минерализована ивица и оборудване на пет противопожарни депа по проект №
02/226/00346/15.12.2014г.: „Възстановяване на горския пожар и въвеждане на
превантивни дейности на територията на община Бургас“ със застраховка
„Индустриален пожар“ - ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, ЕИК 121265177, със седалище, адрес на управление и
адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1301, ул. „Света София“ № 7, ет. 5,
представлявано от Александър Личев, Румен Димитров – заедно, тел. 02/9813122, факс:
02/9814351, електронен адрес: headoffice@ozk.bg, dgeorgieva@ozk.bg
Ⅲ. Няма отстранени участници и оферти в процедурата.
Ⅳ. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, решението да се изпрати в тридневен срок
от издаването му до участниците в процедурата, по един от следните начини:
1. на адрес, посочен от участника:
а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпраща, се подписва с
електронен подпис, или
б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна
разписка;
2. по факс.
Избраният начин трябва да позволява удостоверяване на датата на получаване на
решението.
Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени
по-горе, да се публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се
смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.
Ⅴ. На основание чл. 36а, ал.1, т.2 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от
ППЗОП, настоящето решение да се публикува в профила на купувача при условията на
чл. 36а, ал.3 от ЗОП
Ⅵ. На основание чл. 36а, ал.1, т.5 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 от
ППЗОП, протоколите и окончателният доклад на Комисията за провеждане на
процедурата, да се публикуват в профила на купувача на Община Бургас, под формата
на електронни документи, към обособената електронна преписка на процедурата, на
интернет адрес: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40990, при условията на чл.
чл. 36а, ал.3 от ЗОП.
Ⅶ. Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 196 – 199 от
ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) с копие до
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Възложителя в 10-дневен срок от получаване на решението. Право на обжалване има
всеки заинтересован участник.

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС
(Упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № 3804/06.12.2019 г.)
Вярно с оригинала подписан на хартия!
Данните са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП!
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