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Изх.№ 0174/21.08.2019 г.                                                                  ДО 

Г-ЖА РОСИЦА ВЕЛКОВА – 

ЖЕЛЕВА 

 ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР 

НА ФИНАНСИТЕ 

 

 

 

Уважаема г-жа Желева, 

 

В отговор на Ваше писмо с изх.номер 91-00-241 от 14.08.2019 г., изпращаме становище 

на Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в 

България /ААП/.  

Предоставените за публично обсъждане от Министерство на финасите проекти на 

стандартизирани технически спецификации за доставка на автомобили не осигуряват равен 

достъп на кандидатите до участие в обществени поръчки. Считаме, че в този си вид 

заложените в тях параметри неминуемо ще доведат до възпрепятстване на значителна 

част от основните автомобилни производители и съответно водят до ограничаване на 

конкуренцията и дискриминация при провеждане на обществени поръчки.  

Заложените спецификации не следват актуалните тенденции в автомобилния бранш в 

Европа и света, които са насочени към създаване на автомобили с различно алтернативно 

задвижване. Във всички спецификации липсва възможност за доставка на хибридни и/или 

електрически автомобили. Дори прави впечетление, че в изискването за лек автомобил с брой 

места 6+1 и 8+1,  изискването е само за дизелов двигател, а в спецификацията за джип  втори 

тип е посочен само бензинов двигател. 

Технологиите в автомобилостроенето се развиват изключително динамично и 

посочването на определени параметри в спецификациите неминуемо ще ограничи  

потребителите, отчитайки  естеството на поръчката. 

Предлагаме при създаването на спецификации да се посочват долни граници на 

параметри, като по този начин се дава възможност за участие на максимален брой 

кандидати за доставка на МПС. 

Всеобща тенденция при производителите на автомобили е намаляване на работния 

обем на двигателите, с цел по-висока ефективност. Двигателите, в комбинация с 

турбокомпресори и вграждането на съвременни технологии и иновативни решения, 
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осигуряват по-висока мощност при по-ниска консумация на гориво, достигане до по-висок 

въртящ момент при по-ниски обороти, а от там и по-ниски нива на вредните емисии в 

отработените газове. За потребителя, по-важният показател е мощността и в тази връзка 

предлагаме да отпадне изскването за работен обем на двигателя  / джип – втора 

спецификация/. 

По колесната формула е  поставено  условие само за предно предване, което е 

ограничително условие. Предлагаме да се добави възможността за задно предаване и 

задвижване на четирите колела. 

Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1151,  въвеждащ  Глобалната 

хармонизирана процедура за изпитване на леки превозни средства (Worldwide 

harmonized Light vehicles Test Procedure – WLTP)  от 01.09.2018 г. за нови превозни 

средства от категории M1, M2 и N1, клас I се изисква емисиите и разхода на гориво да са 

измерени съгласно новата процедура за изпитване WLTP / измерванията се извършват в 

реални условия/, а за превозните средства от категории N1, клас II и III и N2 това 

изискване ще влезе в сила от 01.09.2019 г. До тези дати емисиите и разхода на гориво се 

измерват съгласно процедура NED / измерванията се извършват в лабораторни условия/ 

   В тази връзка в спецификациите следва  да се посочат  по-високи  стойностти за 

разход на гориво. 

 Да отпадне изискването за „Осигурено пълно гаранционно обслужване за период не 

по-малко от 5 години без ограничение на изминатия пробег, но не по – кратък от обявения 

от производителя гаранционен срок, считано от датата на подписване на Протокол за 

регистрация /след като доставеното МПС бъде регистрирано в КАТ/, между доставчика и 

крайния получател при стриктно спазване на инструкциите  за експлоатация.“ Това изискване 

поражда неясноти относно обхвата на „пълното гаранционно обслужване“ / без да има 

ограничение на пробега/. Стандартната гаранция на повечето европейски производители е  24 

месеца без оглед на пробега. Считаме, че следва да бъде записано 24 месеца вместо 60 месеца 

без оглед на пробега и да отпадне изискването за „Регистрация на доставените МПС“. Това 

логично следва да е ангажимент на собственика предвид необходимостта от заплащане на 

 данъци, застраховане, както и издаваните от КАТ разходооправдателни документи на името 

на собственика-Възложител, а не на Изпълнителя. При регистрацията на МПС се взема от 



 

 

 

Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България 
 

 

1504 София, ул.”Велико Търново” №37, тел.: 02/946 12 50, e-mail: office@svab.bg 

 

МВР сертификата за съответствие, наличието на който е необходимо условие за доказване на 

качество на автомобила. 

За ваше улеснение сме отразили нашите предложения в конкретните спецификации по 

съответните позиции.  

Прилагаме спецификациите. 

 

 

С уважение, 

 

Александър Миланов 

Председател на УС на ААП 

                                                     

 

         

 


