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                                                                        До Комисията за финансов надзор  
 

До обществеността 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 
 

на основание чл. 114а, ал. 9 във връзка с чл. 114, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на 
ценни книжа 
 

 
Относно: Оповестяване при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 на сделка по чл. 114, ал. 
2 в деня на сключването й 
 
 
Уважаеми дами и господа, 
 
С настоящото, в законоустановения срок по чл. 114а, ал. 9, във връзка с чл. 114, ал. 2 от Закона 
за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“), Ви уведомяваме, че на 31.08.2022 г. е 
сключена Полица за медицинска (здравна) застраховка на работниците и служителите на 
„Електроразпределителни мрежи Запад“ АД със „Застрахователно дружество Евроинс“ АД, при 
следните съществени условия: 
 
I. Страни 
 
„Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, като Застраховащ и Застрахователно дружество 
„Евроинс“ АД, като Застраховател. 
 
II. Срок  
 
Валидност на договора - 12-месечен период,  считано от 00.00 ч. на 01.09.2022 г. до 24.00 ч. на 
31.08.2023 г. 
 
III. Предмет  
 
1. Сключване на Полица с предмет: Медицинска /здравна/ застраховка на работниците и 

служителите на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД. 
 

2. Обект на здравната застраховка са всички работници и служители на 
„Електроразпределителни мрежи Запад“ АД. 
 
IV. Стойност  
 
Годишната застрахователна премия за едно застраховано лице е в размер на 240,39 лв., с 
включен данък върху застрахователните премии. Прогнозната обща годишна застрахователна 
премия, при застраховани 2 579 лица е в размер на 619 975.08 лв. Стойността на възникналите 
за  „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД задължения към ЗД Евроинс АД не превишава 
праговете по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК. 
 
2. Обхватът на застрахователното покритие включва: 
 
(а). Пакет „Извънболнична медицинска помощ“:  
 
(б). Пакет „Болнична медицинска помощ.: 
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(в). Общият лимит на отговорност за двата раздела за абонаментно обслужване и 
възстановяване на разходи за едно застраховано лице е в размер на 3 500 лв. 
 
(г). Пакет „Възстановяване на разходи за лекарствени средства и други здравни стоки”, при 
лимит 150 лв. под формата на възстановяване на разходи. 
 
(д). Специални условия: Възможност за включване в покритието на застраховката на членове 
на семейства/домакинства при месечна застрахователна премия за едно застраховано лице в 
размер на 20.03 лв. с включен 2% ДЗП. 
 
V. В чия полза се извършва сделката 
 
Договорът се сключва в полза на застрахованите работници и служители  
„Електроразпределителни мрежи Запад” АД. 
 
Горепосочената сделка е одобрена с Протокол № 610/24.08.2022 г. на Управителния съвет на 
„Електроразпределителни мрежи Запад“ АД. На основание чл. 116б, ал. 4 от ЗППЦК, 
протоколът за взетото решение по чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК, е представен в Комисия за 
финансов надзор по надлежния ред и в законово установения срок на 25.08.2022 г.  
 

 
С уважение: 
 
Радослав Димитров, 
Директор Връзки с инвеститорите 
на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД 
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