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РАЗЯСНЕНИЯ 

 

Във връзка с провеждането на конкурс за избор на изпълнител за застраховане на 

имуществото на „Информационно обслужване“ АД в две обособени позиции:  

Позиция 1: Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите на моторни 

превозни средства (МПС), регистрирани в страната и собственост на „Информационно 

обслужване“ АД, застраховка „Автокаско“ на МПС, собственост на „Информационно обслужване“ 

АД и застраховка „Злополука на пътуващите в МПС”, собственост на „Информационно 

обслужване” АД; 

Позиция 2: Застраховка „Всички рискове на Електронно оборудване“ за стационарна и 

преносима техника, собственост на „Информационно обслужване” АД и застраховка „Имущество“ 

на дълготрайни активи (ДА) на „Информационно обслужване“ АД,  

и постъпили запитвания, Ви уведомяваме следното: 

 

 

Въпрос 1: 

Дали е имало щети през последните пет години с електронното оборудване и/или сградите. Ако 

отговорът е да – от какво са били причинени, вид на увреденото имущество, стойност. 

 

Отговор 1:  

Информацията, която можем да дадем е за последните 4 години. Събитията са предизвикани 

основно от природни бедствия и аварии на инсталации, злоумишлени действия, наводнения. 

 

Период на валидност на полицата Брой щети Изплатена сума, лв. 

2018-2019 12 33 906.83 

2019-2020 26 16 820.10 

2020-2021 4 2 815.18 

2021-09.01.2022 16 24 941.50 

 

Общо: 78 483.61 
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Въпрос 2: 

За трите адреса с най-висока стойност: гр. София, ул. Панайот Волов № 2, гр. Пловдив, ул. 

"Санкт Петербург" № 55, гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 11: 

-          Година на построяване 

-          РЗП 

-          Вид на конструкцията 

-          Автоматична пожарогасителна инсталация (АПГИ) 

-          Автоматична пожароизвестителна  инсталация 

-          Има ли ръчни пожароизвестители 

-          Налични ли са пожарни хидранти 

-          Оборудвани противопожарни касети 

-          Разстоянието до Районна Служба за Противопожарна Безопасност и   Защита на 

Населението (РСПБЗН) по-малко от 2 км. ли е 

-          Имате ли обучен персонал за гасене на пожар 

-          Има ли дневна, нощна, денонощна охрана 

 

Отговор 2:  

 гр. София, ул. 

Панайот Волов № 2 

гр. София, ул. 

Лъчезар Станчев 

№ 11 

гр. Пловдив, бул. 

"Санкт Петербург" 

№ 55 

Година на построяване 1977 1972 1971 

РЗП (кв.м) 5608,32 3369 5657,29 

Вид на конструкцията Метална 
конструкция 

Метална 
конструкция 

Монолит - 
стоманобетон 

Автоматична пожарогасителна 
инсталация (АПГИ) 

само сървърни 
помщения 

 само сървърни 
помщения 

само сървърни 
помщения 

Автоматична 
пожароизвестителна  инсталация 

да да да 

Има ли ръчни пожароизвестители да да да 

Налични ли са пожарни хидранти да да да 

Оборудвани противопожарни касети да да да 
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Разстоянието до Районна Служба за 
Противопожарна Безопасност и Защита 
на Населението (РСПБЗН) по-малко от 2 
км. ли е? 

2 км 4 км До 2 км (1,5км) 

Имате ли обучен персонал за гасене на 
пожар 

да да да 

Има ли дневна, нощна, денонощна охрана да да Дневна + СОТ 


