
Технически спецификации за обособена позиция II: „Доставка на употребявани 

автомобили“ 

Съгласно тази позиция следва да бъде предложена доставка на автомобили от един вид, 

като за него е посочено максималното подлежащо на доставяне /съответно изискуемо се за 

офериране/ количество автомобили. Всички автомобили от този вид трябва да са от една 

марка и модел, да са с еднакви минимални изискуеми параметри и да са с идентично 

оборудване. Всички автомобили от тази обособена позиция следва да са с дата на първа 

регистрация не по-рано от 2011 г., с пробег – не по-голям от 100 000 км и да имат гаранция 

минимум 6 месеца или 10 000 км. пробег, което събитие настъпи първо, считано от датата 

на подписване на протокол за предаване на съответен автомобил. Всички автомобили 

трябва да са в техническа изправност и в движение. 

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 на 

български език. 

 

Вид I - Леки автомобили, клас B, до 30 броя, всеки от които отговарящ на следните 

минимални технически изисквания: 

 

Купе, места, размери: 

Купе – 5 врати – хечбек  

Брой места – 4+1  

Дължина (мм) – минимална 3 900 мм  

Широчина без външните огледала (мм) – минимална 1 700 мм  

 

Двигател: – бензинов 

Максимален работен обем (куб. см) – 1300 куб. см; 

Мощност по DIN или еквивалентно – не по-малка от 58kW; 

Емисии на азотни оксиди (NОx) (мг/км) – не повече от 40 мг/км 

Емисии на неметанови въглеводороди (NMHC) (мг/км) - не повече от 70 мг/км 

Емисии на въглероден диоксид (CО2) (гр/км) - не повече от 130 гр/км 

 
Трансмисия: 5-степенна механична скоростна кутия; задвижване на предните колела 

 

Минимални изисквания за оборудване: 

 Регулируем волан със сервоусилвател 

 Въздушни възглавници за предните места 

 Антиблокираща спирачна система (ABS) 

 Електрически странични огледала 

 Радио/CD 

 Имобилайзер 

 Централно заключване с дистанционно управление  

 Прозорци на предните врати с електрическо управление  

 Климатик 

 Бордов компютър за следене разхода на гориво 


