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„ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, град Стара Загора 
България, Стара Загора 6000, кв. „Индустриален“, Тролейбусно депо, Булстат: 123732117; 

  0035942/605-274; 0035942/605-264; : office@szprevozi.com/trz@szprevozi.com 
 

Изх. №  1460/27.05.2020 г. 

 

Относно: обществена поръчка с предмет: „Доставка на 33 нови 12-метрови електрически автобуси и допълнително 

оборудване към тях за нуждите на обществения транспорт в Стара Загора” 

 

УВАЖАЕМИ/А  ГОСПОДИН / Г - ЖО , 

Във връзка с постъпило в “Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, гр. Стара Загора запитване вх. №№ 1430/ 

22.05.2020 г. и 1434/26.05.2020 г, относно горепосочената обществена поръчка, Ви давам следните разяснения: 

№ ВЪПРОС № ОТГОВОР 

 

1.  На стр.21 от „Технически спецификации“, Възложителят е 
посочил изискване в т. 39.1. Зарядни станции – 18 бр., с 36 
изходни зарядни точки, осигуряващи възможността за 
едновременно зареждане на всички предлагани автобуси на 
територията на депо на Възложителя.  

Моля Възложителят да предостави топология на депото и 
очаквано разположение на станциите и зарядните точки. 
Например 18 бр. зарядни станции и 36 изходни зарядни точки 
означава ли, че към всяка станция има по две зарядни точки ?  

Какво представлява за Възложителя една зарядна точка? Това 
заряден кабел ли е или отделен терминал със заряден кабел? 

1. В Техническата спецификация в т. 39. 1 е 
посочено: „Зарядни станции – 18 бр., с 36 
изходни зарядни точки, осигуряващи 
възможността за едновременно зареждане на 
всички предлагани автобуси на територията на 
депо на Възложителя.“ 

Имайки предвид броя на електробусите- 33, то е 
видно че една зарядна станция следва да 
разполага с 2 изходни зарядни точки, което ще 
покрие изискването за едновременно зареждане 
на всички електробуси. 

„Изходна зарядна точка” следва да се приема 
изходната част от зарядното съоръжение, даваща 
възможност за включване и заряд на един 
електрически автобус. 

https://www.google.bg/imgres?imgurl=http://razukraska.ru/wp-content/gallery/telephone/telephone3.gif&imgrefurl=http://razukraska.ru/veshi/raskraska-telefon.htm&docid=kVRjZG0Bqro0iM&tbnid=l9qiQM0Pi7lyLM:&w=887&h=764&bih=929&biw=1280&ved=0ahUKEwijkNqt8ePPAhUInBoKHVJcDHY4kAMQMwheKFwwXA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.bg/imgres?imgurl=http://fastcoms.net/images/faxes/KX-FLM552.jpg&imgrefurl=http://fastcoms.net/faxes.php&docid=ovTRD0ucT2V2AM&tbnid=ySav-mXg10DVfM:&w=160&h=150&bih=929&biw=1280&ved=0ahUKEwjvtoi_gYzQAhVBJMAKHf-ECfI4ZBAzCAwoCjAK&iact=mrc&uact=8


2 
 

№ ВЪПРОС № ОТГОВОР 

Не е налице необходимост от предоставяне на 
топология на депото, участниците следва да се 
придържат към изискванията заложени в 
техническата спецификация.  

2.  Ще приеме ли Възложителят една зарядна станция с два зарядни 
кабели излизащи от нея и колко трябва да е приблизително 
дължината на зарядните кабели, които иска да ползва? 

2.  Участникът следва да съобрази своето предложение 

с поставените изисквания в т.39.1 от Приложение 

„Технически спецификации”, както и да вземе 

предвид отговорите на въпрос 1. 

 

 

3. 
В т.34 от Техническата спецификация е посочено, че участниците 

трябва да направят предложение за системи, осигуряващи 

функционалности, аналогични на въведените в експлоатация като 

части от интегрираната система за контрол и управление на масовия 

градски транспорт  в гр. Стара Загора. 

Предвид това, моля да разясните допустимо ли е Възложителят да 

предостави всички данни за интегрираната система за контрол и 

управление на масовия градски транспорт в гр. Стара Загора и по 

какъв начин може да стане това? 

3. В т.32 на Техническата спецификация е изложена 

необходимата информация за подготовка на 

техническите предложения на участниците в тази 

част.  

Повече данни за системите ще бъдат предоставени на 

избрания изпълнител. 

  

 

 

С уважение,/п/ чл.36а, ал 3 от ЗОП 

инж. ДИМИТЪР АВДЖИЕВ 

Управител на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД 


