
РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

  

1. Общи и специални изисквания за доставка на 11 броя автомобили – 10 броя леки 

автомобили; 1 брой лекотоварен автомобил. 
1. Екологични изисквания. 

1.1. Всички леки автомобили трябва да бъдат произведени и изпитани за 

съответствие с изискванията на EURO 6 екологични норми (или еквивалент). 

1.2. Товарният автомобил трябва да бъде произведен и изпитан за съответствие с 

изискванията на EURO 6 екологични норми (или еквивалент). 

1.3. Товарният автомобил следва да отговаря на изискванията за издаване на 

Удостоверение за вписване в Регистъра на обект с обществено предназначение – 

транспортно/и средство/а: „Транспортно средство със специално предназначение – за 

превоз на храни“. Автомобилът ще се използва за зареждане с хранителни продукти на 

заведение за обществено хранене (ресторант) и не е необходимо да поддържа 

температурен режим. 

1.4. Всеки от доставяните автомобили следва да бъде окомплектован съгласно 

чл. 139 ал. 2 от Закона за движението по пътищата, с обезопасителен триъгълник, 

аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, да се придружава от 

необходимите за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и 

инструкция за експлоатация, всички на български език. 

2. Сервизно обслужване.  

2.1. Участниците следва да предложат обща гаранция на автомобилите от 

минимум 60 месеца и минимум 100 000 километра. Участникът се задължава да 

извършва всички необходими сервизни услуги в гаранционния период. Всички 

отклонения или дефекти по автомобилите ще бъдат отстранявани от Участника във 

възможно най-кратък срок.  

2.2. Участниците следва да осигурят гаранционно обслужване по общите 

условия на производителя.  

2.3. Участниците следва да представят списък с дейностите, включени в 

обслужването на автомобилите по време на гаранционния срок. 

2.4. Всички разходи по отстраняването на гаранционни проблеми, ремонти или 

замяна на дефектирали части и устройства, както и транспортирането на автомобила от 

местоположението му при повреда, която не позволява да бъде транспортиран на 

собствен ход, до оторизирания сервиз по време на гаранционния срок, са за сметка на 

Изпълнителя.. 

2.5. Участникът следва да разполага задължително с оторизирани сервизни бази, 

осигуряващи гаранционно обслужване на автомобилите в териториалния обхват на 

съответното ТСБ на НСИ: ТСБ - Югоизток  (Бургас, Стара Загора, Сливен Ямбол), ТСБ 

- Североизток  (Шумен, Добрич, Търговище, Варна), ТСБ - Северозапад (Ловеч, 

Монтана, Видин, Враца, Плевен),  ТСБ - Юг (Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали, 

Хасково), ТСБ - Север (Русе, Силистра, Велико Търново, Габрово, Разград), ТСБ - 

Югозапад (София, Благоевград, Кюстендил, Перник).  Представя се списък на 

сервизните бази в страната с точни адреси и телефони. 

3. Комплектност на предложението. 

Участникът трябва да представи в своето предложение необходимата техническа 

документация в съответствие с настоящите технически изисквания: 

3.1. Технически данни, съгласно приложените таблици; 

3.2. Каталози за предлаганите автомобили; 

3.3. Опис на оборудването на съответните автомобили – на български език. 

4. Специални изисквания. 



4.1. Минималният гаранционен срок на антикорозионното покритие (гаранция 

срещу корозия/перфорация) за леките автомобили трябва да бъде минимум 10 години, а 

за лекотоварния автомобил минимум 6 години.  

5. Комплект инструменти и резервни части за ежедневен сервиз. 

5.1. Автомобилите трябва да бъдат окомплектовани с универсални инструменти 

за поддръжка, включително и резервна гума или комплект за ремонта на гуми – в 

зависимост от оборудването, предвидено от производителя.  

 



Технически спецификации и методика за оценка 

 
Обособена позиция 1 – „Доставка на 10 бр. леки автомобили“ 

Технически спецификации за леки автомобили – нисък клас, 6 броя 

ТАБЛИЦА  № 1 

 
№ Техническа характеристика Мярка Стойност Предложение 

1 2 3 4 5 

  Марка, модел, производител       

 Тип купе   
седан/хечбек/комби 

4/5 врати  

1 Двигател       

1.1 Работен обем сm
3
 ≥ 1200   

1.2 Мощност к.с. ≥ 90   

1.3 Гориво    бензин/дизел   

2 Трансмисия       

2.1 Колесна формула   4 х 2   

2.2 Задвижващи колела   предни   

2.3 Предавателна кутия   
мин. 5-степенна 

механична/автоматична   

3 Спирачна система        

3.1 Спирачна система    ABS   

   - спирачки предни   дискови   

3.2 Кормилна уредба   

сервоусилвател на 

волана   

3.5 Резервна гума   

в зависимост от 

оборудването, 

предвидено от 

производителя   

4 Каросерия        

4.1 Врати бр. 4/5   

4.2 Минимална дължина мм 4000  

4.3 4 + 1 места  да  

4.4 Централно заключване  да  

5 Опции       

5.1 Огледало за обратно виждане   да   

5.2 Странични огледала   да   

5.3 Дневни светлини   да   

5.4 Фарове за мъгла   да   

5.5 Задни стопове за мъгла   да   

5.6 Отопление на задното стъкло   да   

5.7 
Чистачка и пръскачка на задното 

стъкло   да – за хечбек и комби   

5.8 Предпазни колани за всички места   да   

5.9 Въздушна възглавница за водача   да   

5.10 Въздушна възглавница за пътника   да   

5.11 Борд компютър    да   

5.12 Седалка на водача с регулиране по 

височина   да   

5.13 Тапицерия - вид на материята   най-малко текстил   

5.14 Телескопичен волан   да   



5.15 Електрически предни стъкла  да  

5.16 Електрически управляеми външни 

огледала   да   

5.17 Минимум климатик   да   

5.18 Аларма   да   

5.19 CD/МР3/радио   да   

5.20 Предни и задни стелки  да  

6. Лаково покритие /боя/   основен цвят   

7.0 Други опции*       

 
Технически спецификации за леки автомобили – среден клас, 3 броя 

ТАБЛИЦА  № 2 

 
№ Техническа характеристика Мярка Стойност Предложение 

1 2 3 4 5 

  Марка, модел, производител       

 Тип купе   
седан/хечбек 

4/5 врати  

1 Двигател       

1.1 Работен обем сm
3
 ≥ 1400   

1.2 Мощност к.с. ≥ 125   

1.3 Гориво    бензин/дизел   

2 Трансмисия       

2.1 Колесна формула   4 х 2   

2.2 Задвижващи колела   предни   

2.3 Предавателна кутия   
мин. 5-степенна 

механична/автоматична 
  

3 Спирачна система        

3.1 Спирачна система    ABS   

   - спирачки предни   дискови   

  - спирачки задни  дискови  

3.2 Кормилна уредба   

сервоусилвател на 

волана   

3.5 Резервна гума   

в зависимост от 

оборудването, 

предвидено от 

производителя   

4 Каросерия        

4.1 Врати бр. 4/5   

4.2 Минимална дължина мм 4300  

4.3 4 + 1 места  да  

4.4 Централно заключване  да  

5 Опции       

5.1 Огледало за обратно виждане   да   

5.2 Странични огледала   да   

5.3 Дневни светлини   да   

5.4 Фарове за мъгла   да   

5.5 Задни стопове за мъгла   да   

5.6 Отопление на задното стъкло   да   

5.7 
Чистачка и пръскачка на задното 

стъкло   да – за хечбек   



5.8 Предпазни колани за всички места   да   

5.9 Въздушна възглавница за водача   да   

5.10 Въздушна възглавница за пътника   да   

5.11 Борд компютър    да   

5.12 
Електронна система за контрол на 

стабилността  да  

5.13 Седалка на водача с регулиране по 

височина   да   

5.14 Тапицерия - вид на материята   най-малко текстил   

5.15 Телескопичен волан   да   

5.16 Електрически управляеми външни 

огледала   да   

5.17 Електрически предни стъкла  да  

5.18 Минимум климатик   да   

5.19 Аларма   да   

5.20 CD/МР3/радио с управление от волана   да   

5.21 Предни и задни стелки  да  

6. Лаково покритие /боя/   основен цвят   

7.0 Други опции*       

 

 

 
Технически спецификации за леки автомобили – висок клас, 1 брой 

ТАБЛИЦА  № 3 

 
№ Техническа характеристика Мярка Стойност Предложение 

1 2 3 4 5 

  Марка, модел, производител       

 Тип купе   
седан/хечбек 

4/5 врати  

1 Двигател       

1.1 Работен обем сm
3
 ≥ 1500   

1.2 Мощност к.с. ≥ 150   

1.3 Гориво    бензин/дизел/хибрид   

2 Трансмисия       

2.1 Колесна формула   4х2/4х4   

2.2 Задвижващи колела   предни/задни/4х4   

2.3 Предавателна кутия   
мин. 5-степенна 

механична/автоматична 
  

3 Спирачна система        

3.1 Спирачна система    ABS   

   - спирачки предни   дискови   

  - спирачки задни  дискови  

3.2 Кормилна уредба   

сервоусилвател на 

волана   

3.5 Резервна гума   да   

4 Каросерия        

4.1 Врати бр. 4/5   

4.2 Минимална дължина мм 4750  

4.3 4 + 1 места  да  



4.4 Централно заключване  да  

5 Опции       

5.1 Огледало за обратно виждане   да   

5.2 Странични огледала   да   

5.3 Дневни светлини   да   

5.4 Фарове за мъгла   да   

5.5 Задни стопове за мъгла   да   

5.6 Отопление на задното стъкло   да   

5.7 
Чистачка и пръскачка на задното 

стъкло   да – за хечбек   

5.8 Предпазни колани за всички места   да   

5.9 Въздушна възглавница за водача   да   

5.10 
Въздушни възглавници за втори ред 

седалки  да  

5.11 Въздушна възглавница за пътника   да   

5.12 Предни и задни паркинг сензори  да  

5.13 Борд компютър    да   

5.14 
Електронна система за контрол на 

стабилността  да  

5.15 
Електрически регулируеми и 

отопляеми предни седалки  да  

5.16 Седалка на водача с регулиране по 

височина   да   

5.17 Тапицерия - вид на материята   кожа   

5.18 Телескопичен волан   да   

5.19 Електрически управляеми, отопляеми 

външни огледала   да   

5.20 Предни и задни стелки  да  

5.21 Електрически предни и задни стъкла  да  

5.22 Затъмнени задни стъкла  да  

5.23 Автоматичен климатик - двузонов   да   

5.24 Аларма   да   

5.25 
Аудио-навигационна система с цветен 

дисплей   да   

5.26 Камера за заден ход  да  

5.27 
Алуминиеви джанти + секретни 

болтове/гайки  да  

6. Лаково покритие /боя/   металик/перлен   

7.0 Други опции*       

 
* посочват се други опции (характеристики) в зависимост от предлаганият модел, ако има такива. 

 

Описаните в таблици 1, 2 и 3 автомобили следва да бъдат произведени от един 

производител, предложени от един участник и гаранционното им обслужване трябва да 

се осъществява от оторизирани сервизи на участника в териториалния обхват на 

съответното ТСБ на НСИ: ТСБ - Югоизток  (Бургас, Стара Загора, Сливен Ямбол), ТСБ 

- Североизток  (Шумен, Добрич, Търговище, Варна), ТСБ - Северозапад (Ловеч, 

Монтана, Видин, Враца, Плевен),  ТСБ - Юг (Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали, 

Хасково), ТСБ - Север (Русе, Силистра, Велико Търново, Габрово, Разград), ТСБ - 

Югозапад (София, Благоевград, Кюстендил, Перник).  
 


