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Р Е Ш Е Н И Е 

 № 1747 
гр. София, 27.03.2015г. 

 
Във връзка с поискани разяснения по документация за участие в ,,открита 

процедура” с предмет: „Застраховане на моторни превозни средства, собственост на 
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” - застраховки 
„Гражданска отговорност”, „Каско”, „Злополука на местата/лицата в МПС” и на 
недвижимото имущество на агенцията – застраховка „Пожар и природни 
бедствия”, открита с Решение № 558/23.01.2015г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, на  
основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 35 от  Вътрешните 
правила за възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви, 
военновременни запаси и запаси по ЗЗНН (ВП), утвърдени със Заповед № РД-10-
259/19.09.14г., давам следните 

  

РАЗЯСНЕНИЯ: 
        1.  В електронната преписка на обществената поръчка, с горецитирания предмет,  в 
профила на купувача е публикуван,  в excel формат, актуализиран файл на Техническа 
спецификация - Приложение 3-1, с допълнителна графа, в която са посочени данните 
за обема на двигателя на всички автомобили, които подлежат на застраховане. 
        2. Файл на Техническа спецификация - Приложение 3-2 е публикуван  в excel 
формат  в електронната преписка на обществената поръчка в профила на купувача. 
 
         Eкземпляр от настоящото разяснение с актуализирана   Техническа спецификация 
- Приложение 3-1, да се приложи към документацията на обществената поръчка с предмет:    
„Застраховане на моторни превозни средства, собственост на Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси” - застраховки „Гражданска 
отговорност”, „Каско”, „Злополука на местата/лицата в МПС” и на недвижимото 
имущество на агенцията – застраховка „Пожар и природни бедствия”. 
 
         Копие от настоящото Решение да бъде публикувано в профила на купувача на 
интернет страницата на ДА ДРВВЗ - www.statereserve.bg,  и да бъде приложено към 
същата обществена поръчка като неразделна част от нея. 
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