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Приложение № 1  

 

Технически характеристики /спецификации/ за подлежащите на доставяне 

автомобили и за тяхната гаранционна отговорност по обособена позиция I: 

„Доставка на автомобили като печалби в редовни тиражи на игрите на ДП 

„Български спортен тотализатор“: 

 

Съгласно тази позиция следва да бъде предложена доставка и гаранционно обслужване 

на два различни вида автомобили, като за всеки вид е посочено максималното 

подлежащо на доставяне /съответно изискуемо се за офериране/ количество автомобили. 

Всички автомобили от даден 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 произведени не по-рано от 2020 г., като в 

съответствие с чл. 47, ал. 5 ЗОП, трябва да отговарят на стандартите за безопасност и 

екологичност за автомобили, продавани на територията на Европейския съюз – 

Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и Съвета.  

Всеки от доставяните автомобили следва да бъде окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 

от Закона за движението по пътищата, с обезопасителен триъгълник, аптечка, 

пожарогасител, светло-отразителна жилетка, да се придружава от необходимите за 

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

експлоатация на български език. 

За всеки от доставяните видове автомобили, изпълнителят трябва да притежава права за 

представителство и търговия. За целта към Техническото си предложение, участник 

трябва да представи заверено копие от оторизационно писмо/сертификат или друг 

документ (валиден към крайния срок за подаване на оферти), издаден от производителя 

на предлаганите за доставка видове автомобили или официален негов представител, 

удостоверяващ правата му за представителство и търговия на предлаганите видове 

автомобили. 

Като доказателство за съответствие с посочените в настоящата документация технически 

изисквания към подлежащите на доставяне автомобили и изискванията на Директива 

2007/46/ЕО на Европейския парламент и Съвета, предвид чл. 52, ал. 1 ЗОП, участниците 

в процедурата, следва да представят към техническото си предложение протокол от 

изпитване от орган за оценяване на съответствието /хомологационен документ/ или 

сертификат, издаден от такъв орган. 

За всеки от доставяните автомобили, участникът следва да може да носи гаранционна 

отговорност при повреди през срока по гаранцията, които ще отстранява за негова 

сметка. Условията на гаранционната отговорност и нейният обхват следва да са посочени 

конкретно в гаранционната карта/книжка, която да бъде предоставяна при доставката на 

всеки един автомобил и същите не следва да са в противоречие с клаузите на проекта на 

договор /приложен към документацията за участие в процедурата/, а в случай че се 

установи такова – участникът следва да осигури прилагането на условието в договора 

или в гаранционната книжка, което е по-благоприятно за приобретателя на автомобила. 

За всеки от доставяните автомобили следва да се осигури гаранционно обслужване в 

оторизиран от производителя на съответния вид автомобили, сервиз на територията на 

страната за предложеният от участник срок на това обслужване. Предвид количеството 

автомобили и възможността същите да бъдат доставени в различни населени градове в 

страната, тези сервизи следва да са не по-малко от 6. 

 

Изисквания към съответните видове автомобили: 
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Вид I - Леки автомобили, категория М1, хечбек, фабрично нови, нерегистрирани - до 50 

броя, всеки от който отговарящ на следните минимални технически изисквания: 

Купе, места, размери: 

Купе – 5 врати – хечбек 

Брой места – 4+1  

Разстояние между осите (мм) – максимално 2 500 мм  

Височина (без релси на покрива) – максимална 1 600 мм  

 

Двигател: – бензинов или дизелов; 

Мощност на двигателя – не по-малка от 100 к.с. 

 

Екологична категория – не по-ниска от Евро 6-2 

Емисии на въглероден диоксиди (СО2) (комбинирана стойност по WLTP) – не повече от 

150 г/км 

Разход на гориво (комбинирана стойност по WLTP): не повече от 7,0 литра/100 км. 

 

Скоростна кутия: механична или автоматична, минимум 6-степенна 

 

Минимални изисквания за оборудване: 

Системи за безопасност и оборудване – фабрично монтирани: 

Антиблокираща спирачна система (ABS) 

Електронна стабилизираща система (ESP или еквивалент) 

Система за следене на налягането в гумите 

Въздушни възглавници предни за водача и пътника до водача 

Въздушни възглавници странични 

Въздушни възглавници тип „завеса“ 

Отключване на вратите с дистанционно управление 

Електрическо управление на предните прозорци 

Електрическо управление на страничните огледала, отопляеми 

Регулиране на седалката на водача: най-малко по дължина и височина 

Климатична система 

Озвучителна система с управление от волана, USB, Bluetooth и дисплей мин. 4`` 

Гуми и джанти – минимум 15`` 

Резервна гума 

Дневни светлини 

Предни фарове за мъгла 

 

Цвят: неметалик, като доставката трябва да може да бъде направена при избор измежду 

не по-малко от три различни основни цвята 

Гаранция на автомобила и оборудването: минимум 5 години без ограничение в пробега. 

 

Вид II - Леки автомобили, категория М1, хечбек, фабрично нови, нерегистрирани - до 40 

броя, всеки от който отговарящ на следните минимални технически изисквания: 

Купе, места, размери: 

Купе – 5 врати - хечбек 

Брой места – 4+1  

Разстояние между осите (мм) – минимално 2 500 мм  

Височина (без релси на покрива) – минимална 1 600 мм  

 

Двигател: – бензинов или дизелов; 
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Мощност на двигателя – не по-малка от 125 к.с. 

 

Екологична категория – не по-ниска от Евро 6-2 

Емисии на въглероден диоксиди (СО2) (комбинирана стойност по WLTP) – не повече от 

150 г/км 

Разход на гориво (комбинирана стойност по WLTP): не повече от 7,0 литра/100 км. 

 

Скоростна кутия: механична или автоматична, минимум 6-степенна 

 

Минимални изисквания за оборудване: 

Системи за безопасност и оборудване – фабрично монтирани: 

Антиблокираща спирачна система (ABS) 

Електронна стабилизираща система (ESP или еквивалент) 

Система за следене на налягането в гумите 

Въздушни възглавници предни за водача и пътника до водача 

Въздушни възглавници странични 

Въздушни възглавници тип „завеса“ 

Отключване на вратите с дистанционно управление 

Електрическо управление на предните прозорци 

Електрическо управление на страничните огледала, отопляеми 

Регулиране на седалката на водача: най-малко по дължина и височина 

Климатична система 

Озвучителна система с управление от волана, USB, Bluetooth и дисплей мин. 4`` 

Гуми и джанти – минимум 16`` 

Резервна гума 

Дневни светлини 

Предни фарове за мъгла 
 

Цвят: неметалик, като доставката трябва да може да бъде направена при избор измежду 

не по-малко от три различни основни цвята 

Гаранция на автомобила и оборудването: минимум 5 години без ограничение в пробега 

 

Технически характеристики /спецификации/ за подлежащите на доставяне 

автомобили и за тяхната гаранционна отговорност по обособена позиция II: 

„Доставка на автомобили като печалби в специални тиражи на игрите на ДП 

„Български спортен тотализатор“: 

Съгласно тази позиция следва да бъде предложена доставка и гаранционно обслужване 

на три различни вида автомобили, като за всеки вид е посочено максималното 

подлежащо на доставяне /съответно изискуемо се за офериране/ количество автомобили. 

Всички автомобили от даден 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 произведени не по-рано от 2020 г., като в 

съответствие с чл. 47, ал. 5 ЗОП, трябва да отговарят на стандартите за безопасност и 

екологичност за автомобили, продавани на територията на Европейския съюз. 

Всеки от доставяните автомобили следва да бъде окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 

от Закона за движението по пътищата, с обезопасителен триъгълник, аптечка, 

пожарогасител, светло-отразителна жилетка, да се придружава от необходимите за 

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

експлоатация на български език. 
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За всеки от доставяните видове автомобили, изпълнителят трябва да притежава права за 

представителство и търговия. За целта към Техническото си предложение, участник 

трябва да представи заверено копие от оторизационно писмо/сертификат или друг 

документ (валиден към крайния срок за подаване на оферти), издаден от производителя 

на предлаганите за доставка видове автомобили или официален негов представител, 

удостоверяващ правата му за представителство и търговия на предлаганите видове 

автомобили. 

Като доказателство за съответствие с посочените в настоящата документация технически 

изисквания към подлежащите на доставяне автомобил и изискванията на Директива 

2007/46/ЕО на Европейския парламент и Съвета, предвид чл. 52, ал. 1 ЗОП, участниците 

в процедурата, следва да представят към техническото си предложение протокол от 

изпитване от орган за оценяване на съответствието /хомологационен документ/ или 

сертификат, издаден от такъв орган. 

За всеки от доставяните автомобили, участникът следва да може да носи гаранционна 

отговорност при повреди през срока по гаранцията, които ще отстранява за негова 

сметка. Условията на гаранционната отговорност и нейният обхват следва да са посочени 

конкретно в гаранционната карта/книжка, която да бъде предоставяна при доставката на 

всеки един автомобил и същите не следва да са в противоречие с клаузите на проекта на 

договор /приложен към документацията за участие в процедурата/, а в случай че се 

установи такова – участникът следва да осигури прилагането на условието в договора 

или в гаранционната книжка, което е по-благоприятно за приобретателя на автомобила. 

За всеки от доставяните автомобили следва да се осигури гаранционно обслужване в 

оторизиран от производителя на съответния вид автомобили, сервиз на територията на 

страната за предложеният от участник срок на това обслужване. Предвид количеството 

автомобили и възможността същите да бъдат доставени в различни населени градове в 

страната, тези сервизи следва да са не по-малко от 2. 

 

Вид I - Леки автомобили, категория М1, седан, фабрично нови, нерегистрирани - до 20 

броя, всеки от който отговарящ на следните минимални технически изисквания: 

Купе, места, размери: 

Купе – 4 врати – седан  

Брой места – 4+1  

Разстояние между осите (мм) – минимално 2 700 мм  

Височина (без релси на покрива) – минимална 1 450 мм  

 

Двигател: – бензинов или дизелов; 

Мощност на двигателя – не по-малка от 125 к.с. 

 

Екологична категория – не по-ниска от Евро 6-2 

Емисии на въглероден диоксиди (СО2) (комбинирана стойност по WLTP) – не повече от 

150 г/км 

Разход на гориво (комбинирана стойност по WLTP): не повече от 7,0 литра/100 км. 

 

Скоростна кутия: механична или автоматична, минимум 6-степенна 

 

Минимални изисквания за оборудване: 

Системи за безопасност и оборудване – фабрично монтирани: 

Антиблокираща спирачна система (ABS) 

Електронна стабилизираща система (ESP или еквивалент) 

Система за следене на налягането в гумите 
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Въздушни възглавници предни за водача и пътника до водача 

Въздушни възглавници странични 

Въздушни възглавници тип „завеса“ 

Отключване на вратите с дистанционно управление 

Електрическо управление на предните и на задните прозорци 

Електрическо управление на страничните огледала, отопляеми 

Регулиране на седалката на водача: най-малко по дължина и височина, с лумбална опора 

Климатична система 

Озвучителна система с управление от волана, USB, Bluetooth и дисплей мин. 8`` 

Гуми и джанти – минимум 16``, алуминиеви 

Резервна гума 

Дневни светлини 

Предни фарове за мъгла 

 

Цвят: металик, като доставката трябва да може да бъде направена при избор измежду не 

по-малко от три различни основни цвята 

 

Гаранция на автомобила и оборудването: минимум 5 години без ограничение в пробега. 

 

Вид II - Леки хибридни автомобили, категория М1, седан от висок клас, фабрично нови, 

нерегистрирани – до 20 броя, всеки от който отговарящ на следните минимални 

технически изисквания: 

Купе, места, размери: 

Купе – 4 врати - седан 

Брой места – 4+1  

Междуосие (мм) – минимална 2 700 мм  

Височина (мм) – максимална 1 500 мм  

 

Задвижване: – хибридно (ДВГ и електромотор), с възможност за движение на автомобила 

и изцяло на електричество; 

Максимална полезна мощност на хибридната система – не по-малка от 150 к.с. 

 

Екологична категория – не по-ниска от Евро 6-2 

Емисии на въглероден диоксиди (СО2) (комбинирана стойност по WLTP) – не повече от 

150 г/км 

Разход на гориво (комбинирана стойност по WLTP): не повече от 7,0 литра/100 км. 

 

Скоростна кутия: автоматична  

 

Минимални изисквания за оборудване: 

Системи за безопасност и оборудване – фабрично монтирани: 

Антиблокираща спирачна система (ABS) 

Електронна стабилизираща система (ESP или еквивалент) 

Система за следене на налягането в гумите 

Въздушни възглавници предни за водача и пътника до водача 

Въздушни възглавници странични 

Въздушни възглавници тип „завеса“ 

Отключване на вратите с дистанционно управление 

Електрическо управление на предните и на задните прозорци 

Електрическо управление на страничните огледала, отопляеми 
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Регулиране на предните седалки: най-малко по дължина и височина, с лумбална опора 

Климатична система - автоматична 

Озвучителна система с управление от волана, USB, Bluetooth и дисплей мин. 8`` 

Гуми и джанти – минимум 16``, алуминиеви 

Дневни светлини 

Предни фарове за мъгла 

Автоматични фарове 

Автопилот 

Отопляемо челно стъкло 

 

Цвят: неметалик, като доставката трябва да може да бъде направена при избор измежду 

не по-малко от три различни основни цвята 

 

Гаранция на автомобила и оборудването: минимум 5 години без ограничение в пробега 

 

Вид III - Леки автомобили, категория М1, комби, фабрично нови, нерегистрирани - до 

14 броя, всеки от който отговарящ на следните минимални технически изисквания: 

Купе, места, размери: 

Купе – 5 врати - комби 

Брой места – 4+1  

Междуосие (мм) – минимално 2 650 мм  

Височина (без релси на покрива) – минимална 1 600 мм  

Пътен просвет между осите – минимално 200 мм 

 

Двигател: – бензинов или дизелов; 

Работен обем – не по-малко от 1990 см. куб. 

Мощност на двигателя – не по-малка от 150 к.с. 

Максимален въртящ момент – не по-малко от 350 Nm 

 

Екологична категория – не по-ниска от Евро 6-2 

Емисии на въглероден диоксиди (СО2) (комбинирана стойност по WLTP) – не повече от 

200 г/км 

Разход на гориво (комбинирана стойност по WLTP): не повече от 7,5 литра/100 км. 

 

Скоростна кутия: механична или автоматична, минимум 6-степенна  

 

Минимални изисквания за оборудване: 

Системи за безопасност и оборудване – фабрично монтирани: 

Антиблокираща спирачна система (ABS) 

Електронна стабилизираща система (ESP или еквивалент) 

Система за следене на налягането в гумите 

Въздушни възглавници предни за водача и пътника до водача 

Въздушни възглавници странични 

Въздушни възглавници тип „завеса“ 

Система за автономно спиране при опасност от ПТП 

Система за спазване на лентата на движение 

Предни и задни сензори за паркиране 

Камера за заден ход 

Аларма 

Отключване на вратите с дистанционно управление 
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Електрическо управление на предните и на задните прозорци 

Електрическо управление на страничните огледала, отопляеми 

Регулиране на предните седалки: най-малко по дължина и височина 

Климатична система – автоматична, минимум двузонова 

Озвучителна система с управление от волана, USB, Bluetooth и дисплей мин. 8`` 

Гуми и джанти – минимум 17``, алуминиеви 

Резервна гума 

Предни и задни LED фарове 

Дневни светлини - LED 

Автоматични фарове 

Автоматични чистачки със сензори за дъжд 

Автопилот 

 

Цвят: металик, като доставката трябва да може да бъде направена при избор измежду не 

по-малко от три различни основни цвята 

 

Гаранция на автомобила и оборудването: минимум 5 години без ограничение в пробега 
 

Не се допуска офериране на различни минимални изискуеми параметри на 

автомобили от един вид. 

 
 

 


