
 

РАЗЯСНЕНИЕ 

по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 
с предмет „Доставка на бойни бронирани колесни машини“, открита с 
решение на възложителя № 151/10.11.2015г. 
 

Въпрос 1: 
Бихме желали да получим официално тълкование на: „…район на мисии на 

НАТО или на Европейския съюз…“ в част Приложение 11 – СПИСЪК на изпълнени 
доставки, съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП. 

Отговор: 
По линия на Европейския съюз мисии се осъществяват в рамките на общата 

политика за сигурност и отбрана. Характерно за мисиите на Европейския съюз е, че 
те се провеждат извън територията на Съюза. Решенията, свързани с общата 
политика за сигурност и отбрана, включително тези, които се отнасят до започване 
на мисия, се приемат от Съвета на Европейския съюз, който действа с единодушие. 
Съветът приема решения относно мисиите, в които определя тяхната цел и обхват, 
както и общите условия за изпълнението им. Върховният представител на Съюза 
по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, под ръководството 
на Съвета и в непосредствен и постоянен контакт с Комитета по политика и 
сигурност, следи за координирането на гражданските и военните аспекти на тези 
мисии. 

В НАТО решенията относно провеждането на мисии се одобряват с 
единодушие от Северноатлантическия съвет. В случай, че НАТО действа в 
изпълнение на решение на Съвета за сигурност на ООН /т.нар. резолюции на ООН/, 
информация за задачите и обхвата на мисията може да се намерят и в съответните 
резолюции. 

Въпрос 2: 
Бихме желали да получим официално разяснение на изискването за 

балистична защита: „ категория 1, съгласно „Mine Resistant Ambush Protected 
(MRAP) Vehicle Program“ /„Програма за създаването на устойчиви на мини 
превозни средства, със защита срещу нападения от засада“ – 3. ТАКТИКО-
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА.. 

Отговор: 
Устойчивите на мини превозни средства със защита срещу нападения от 

засада (MRAP) са произвеждани от няколко одобрени компании клас машини, 
базирани на V-образен брониран корпус, предназначен за осигуряване на защита 
срещу мини и импровизирани взривни устройства (ИВУ). 

В рамките на програмата MRAP са дефинирани три категории бронирани 
машини. 

Категория I предполага: 
- колесна формула 4х4; 
- приблизително тегло от порядъка на 7÷15 t; 
- възможност за транспортиране на не по-малко от шест души, в т.ч. и до 

двама души екипаж, използвани за бойни мисии в градски условия. 
 


