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Настоящите изменения и допълнения са неразделна част от Техническа 
спецификация ТС В 01.0892.11 „Сервизно поддържане на автомобилна 
техника". 

На основание Решение на Съвета по въоръженията (протокол № 54/2012 
г.), техническата спецификация се изменя както следва: 

1. Точка 2.3. „Марките и моделите на техниката, подлежаща на сервизно 
поддържане, са посочени в Приложения от 1 до 14.", придобива вида „Марките 
и моделите на техниката, подлежаща на сервизно поддържане, са посочени в 
приложението на Искането, изготвено от Заявителя.". 

2. Добавя се нова точка 2.4. със следното съдържание: „Приложението на 
Искането, изготвено от Заявителя се добавя като неразделна част от настоящата 
Техническа спецификация при обявяването на Процедурата за сервизно 
поддържане.". 

3. Приложения от 1 до 14 към ТС В 01.0892.11 „Сервизно поддържане на 
автомобилна техника" - отпадат. 

Измененията и допълненията на техническата спецификация са приети на 
заседание на ЕТИС по „Въоръжение, техника и тилови имущества" на 
Института по отбрана с протокол № 29/14.08.2012 г. 
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1. НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА 

„Сервизно поддържане на автомобилна техника" - ТС 

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБХВАТ НА УСЛУГАТА 

2.1.Извършване на сервизно поддържане на автомобилна техника, което не 

може да се извършва със собствени сили и средства, и за която техника липсват 

закупени резервни части, предвидени за влагане със собствен труд, с цел 

поддържането й в постоянна техническа изправност. 

2.2. Сервизното поддържане включва, техническо обслужване, за 

намаляване вероятността за откази и ремонт за възстановяване на 

работоспособността на автомобилната техника. 

2.3.Марките и моделите на техниката, подлежаща на сервизно поддържане 

са посочени в Приложения от 1 до 14. 

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЕРВИЗНОТО ПОДДЪРЖАНЕ НА 

АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА 

3.1. Да се извършва пълно сервизно поддържане на автомобилната техника 

- техническо обслужване, технически прегледи, регулировки, смяна на маслата 

на двигателя и трансмисията, подмяна на филтри и спирачни накладки, както и 

всички видове ремонти на автомобилната техника и оборудването, 

включително зареждане и ремонт на климатичната система. 

3.2. Автомобилната техника да се приема с предимство в сервиза на 

изпълнителя - до 1 (един) час след заявка. 

3.3. Изпълнителят да: 

3.3.1. Разполага с материална база, осигуряваща качество, сигурност и 

едновременно приемане на няколко броя техника, с различни проблеми, като: 

3.3.1.1. Отделни работни помещения за различни видове дейности 

(автомонтьорски, електро, бояджийски, тенекеджийски и др. услуги). 

3.3.1.2. Едновременен прием при необходимост на повече техника и 

оборудване. 

3.3.1.3. Осигурява охраната на техниката и оборудването, изчакващи 
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доставка на части и извършване на ремонт. 

3.3.1.4. Външно измиване и вътрешно почистване. 

3.3.2. Притежава необходимата диагностична апаратура, софтуер и 

специализирани инструменти и приспособления за техниката и оборудването, 

включително и стендове за демонтаж/монтаж и балансиране на гуми и 

изправяне на джанти. 

3.3.3. Поддържа наличност от части и консумативи от първа 

необходимост. 

3.3.4. Извършва за своя сметка отстраняването на повредите, възникнали в 

гаранционния срок по т.4 и дължащи се на лошо качество на извършения 

ремонт или на вложените резервни части, както и транспортирането на 

техниката и оборудването до сервиза, ако е необходимо. 

3.3.5. Предлага пътна помощ на територията на страната. 

3.3.6. Да води регистър с информация за извършените дейности и 

вложените материали на техниката и оборудването, предмет на поръчката. 

Всички дейности по техниката и оборудването да бъдат отразявани и в 

Сервизните книжки на техниката и оборудването (при необходимост да издава 

такива). 

3.4. Повредите да се отстраняват незабавно или във възможно най-

съкратени срокове - до 20 (двадесет) календарни дни след приемане, с оглед 

осигуряване на необходимите за ремонта резервни части. 

3.5. При обслужването и ремонта да се влагат оригинални 

висококачествени материали и консумативи, придружени със съответните 

документи за произход и качество. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ 

4.1.Да се гарантира качеството на извършените дейности по техническото 

обслужване и ремонта на техниката и оборудването за срок не по-малък от 

гаранционния срок на вложените резервни части и материални средства. 

4.2.Извършителят да предлага минимален гаранционен пробег за 

извършените ремонти на отделните системи, възли и агрегати, не по-нисък от: 

4.2.1.3а двигател - 30000 км 



4.2.2.3а трансмисия - 20000 км 

4.2.3.3а ходова част - 20000 км 

4.2.4,3а запалителна система и ел.оборудване - 10000 км 

4.2.5.3а хранителна (горивна) система - 10000 км 

4.2.6.3а смазочна система - 15000 км 

4.2.7.3а спирачна система - 20000 км 

4.2.8.3а кормилна система - 20000 км 

4.2.9,3а отоплителна и охладителна система - 15000 км 

4 


