
Рег. № 1563 от 28.06.2017 г.    

 

РАЗЯСНЕНИЕ 
 

по обществена поръчка с предмет: „Наем на автомобили и микробуси“ (преписка 

01170-2017-0004 в Регистъра на обществените поръчки в АОП) 
 

 

 

ДО 

ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ 

В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 

ПРЕДМЕТ „НАЕМ НА АВТОМОБИЛИ И МИКРОБУСИ“ 

(преписка № 01170-2017-0004  в Регистъра на обществените поръчки в АОП) 

 

ОТНОСНО: разяснение във връзка с писмо вх. № 1576/26.06.2017 г. по 

документация, одобрена с решение № 1331 от дата 05.06.2017 г. на началника на 

Националната служба за охрана, за участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Наем на автомобили и микробуси“. 

 

Във връзка с постъпило писмо с въпроси по документация, одобрена с 

решение № 1331 от дата 05.06.2017 г. на началника на Националната служба за 

охрана, Ви информираме за следното: 

 

Въпрос 1: „1. Съгласно Раздел II, буква „В“, т. 10 от Документацията, 

Възложителят е поставил изискване за срока на наемането, изпълнителят да 

осъществява за своя сметка необходимото техническо обслужване на автомобилите 

и/или микробусите. Производителите на автомобили и микробуси отправят 

препоръки за правилна експлоатация на автомобилите/микробусите, според които те 

трябва да бъдат обслужвани най-малко при достигане на определен пробег или 

период, често различни за отделните марки, модели и модификации. За коректното 

определяне на разходите, които следва да бъдат включени в наемната вноска, моля 

Възложителя да определи пробега, който очаква да достигнат 

автомобилите/микробусите за периода на наемането.“  

Отговор на въпрос 1: 

Възложителят не може да се ангажира с конкретен пробег на автомобилите и 

микробусите, тъй като ползването на същите ще се определя в значителна степен от 

календара и мястото на провеждане на събития, свързани с Българското 

председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.  

 

Въпрос 2: „Съгласно Приложение № 1 от Документацията - Техническа 

спецификация за леки автомобили, в т. 8 Минимално обзавеждане Възложителя е 

поставил изискване за „допълнително осветление за четене, на вратите и на 

сенниците“. Ще приеме ли Възложителя светлините за четене да бъдат разположени 

на тавана, вместо на вратите, което е техническо решение на голяма част от 

производителите и осигурява добро разпределение на светлинните снопове?“. 

 

 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333436363039
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333436363039


Отговор на въпрос 2: 

Предвиденото в техническата спецификация „допълнително осветление за 

четене, на вратите и на сенниците“ за възложителя означава наличие на три вида 

осветление, а именно:   

а/ възможност за регулиране на основното осветление в купето и 

настройването му така, че да позволява четене, както на предните, така и на задните 

седалки; 

б/ осветление, монтирано във вратите на автомобилите, което се включва при 

отварянето им; 

в/ осветление, което се включва при отваряне на сенниците на предните 

седалки. 

 

Въпрос 3: „Съгласно Приложение № 2 от Документацията - Техническа 

спецификация за пътнически микробус, в т. 8 Минимално обзавеждане Възложителя 

е поставил изискване за „фабрични стелки за предните и задните места”. Ще приеме 

ли Възложителя предвиденото от прозводителя лесно за почистване гумирано 

покритие на пода за задните места и гумени стелки за предните седалки?“ 

Отговор на въпрос 3: 

Стелката е елемент, който се поставя върху подовото покритие (подовата 

облицовка). Следователно, само по себе си подовото покритие не отговаря на 

предявеното изискване на възложителя. 

 

 

 

 

        НАЧАЛНИК НА 

 НАЦИОНАЛНАТА        /П/ 

 СЛУЖБА ЗА ОХРАНА: __________________ 

                              

                     ген.-лейт. д-р АНГЕЛ АНТОНОВ 

 

 

 

 


