
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“ 
София 1092, ул. ”Дякон Игнатий” № 3, тел.: 02 92 20 788, факс: 02 92 20 790 

Относно: Постъпили искания за разяснение по обществена поръчка с предмет: „Денонощна невъоръжена охрана на освободени войскови 

имоти на територията на области София, Софийска, Кюстендил и Благоевград” 

 

ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ ОТГОВОР 

1.  В „Приложение № 13 Удостоверение за извършен оглед” 

от Документацията за участие е записано следното: 

 отдел „Регионална инфраструктура на отбраната - София” 

 

 Разрешил огледа н-к сектор София  

…………………………………………………………………………… 

/ длъжност, име, презиме и фамилия 
 

 Разрешил огледа н-к сектор Дупница  

…………………………………………………….................................... 

/ длъжност, име, презиме и фамилия 

___.___.________ г.                                  Подпис: .........................   

/печат/ 

 Моля за уточнение, при положение, че се извършва оглед на 

имоти от обособена позиция, попадаща в сектора на началник сектор 

София, необходимо ли е Приложение № 13 – Удостоверение за 

извършен оглед да се подписва и от началник сектор Дупница?  

Съгласно Раздел III „Пълно описание на предмета на поръчката“, 

т.14 огледът е задължителен за участниците в обществената поръчка. 

Огледът се осъществява в периода от датата на обявяване на решението 

за откриване на процедурата за възлагане на поръчката в регистъра на 

обществените поръчки към АОП до 10 дни преди изтичането на срока за 

получаване на оферти, посочен в обявлението от 10.00 ч. до 16.00 ч. 

всеки работен ден, след представяне на - Разрешение за право за 

извършване на оглед – /Приложение № 12 към документацията за 

участие/ и съгласуване на датата и часа с лицата за контакт: 

отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – София”: 

сектор София - гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 111,  

началник сектор София - Ваня Георгиева тел.: 02/9220845, GSM 0887 71 

25 44; 

сектор Дупница - началник сектор Дупница – Драган Дорянов, 

тел.: 0701/5 07 22; GSM 0889 90 89 47. 

Участниците съгласуват датата и часа с лицата, дадени за 

контакт, в зависимост от обособената позиция, за която участват. 

2. Въпрос: В Решение за промяна № 53 от 22/05/2015 г. в V. 5) 

Текст за коригиране в оригиналното обявление (в приложимите 

случай) е записано следното: 

Номер и наименование на 

полето, съдържанието на което 

трябва да се промени: 

Вместо: Да се чете: 

Раздел ІV: 

Административна 

информация, подт. 

ІV.3.8)Условия за отваряне на 

офертите. Дата 

22.06.2015 г. 

дд/мм/гггг 

04.07.2015 г. 

дд/мм/гггг 

Датата за отваряне на офертите 04.07.2015 г. събота е почивен ден. 

Моля за уточнение дали е допусната техническа грешка. 

         Съгласно Раздел V “Указания към участниците“, т.V.2. 

Отварянето на офертите е публично и ще се извърши в деня и часа 

посочени в обявлението, а съгласно т.V.3 при промяна на датата и часа 

на отваряне на офертите, участниците се уведомяват писмено. 

 

 

 


