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СТАНИМИР ПЕЕВ…………П…………..

Председател на ДА ДРВВЗ

Приложение №2

Вид ЛЕК АВТОМОБИЛ 4+1 места - 2 бр.

Брой места - Седан 4+1 места

Разпределение - Задна седалка, делима в отношение 60/40 %

Полезен обем/товар - Полезен обем на багажника - мин. 500 л.

Тип двигател - Дизелов двигател, Евро 6

Мощност - Максимална мощност - мин. 90 к.с.

Обем на двигателя - Максимален обем на двигателя 1500 см3 

Скоростна кутия - Предавателна кутия мин. 5 степенна + 1 задна

Задвижване - Задвижване на предните колела

Климатик - Климатик

ESP - Електронна система за динамичен контрол на движението ESP

ABS - Aнтиблокираща система на спирачките ABS 

Стъкла/огледала - Ел. управляеми предни стъкла и странични огледала

Пътен просвет - Пътен просвет - мин. 17 см

Радио - Радио с MP3, bluethooth, възможност за "hands free" връзка за мобилен 

телефон

Джанти/гуми Алуминиеви мин. 15"

Резервна гума

- Пълноразмерна резервна  гума аналогични по вид и размер на основните

Врати - 4 бр. врати

Друго - цвят - черен/тъмно син/тъмно сив

Гаранция - 5 години или минимум 100 000 км

ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ  
Изпълнителят следва да достави долуописаните брой и вид автомобили, при спазване на посочените минимални

изисквания на Възложителя, както следва:





Вид ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 1+1 МЕСТА - 1 БР.

Брой места  - Товарен автомобил 1+1 места

Разпределение  - Затворено товарно пространство без стъкла

Полезен обем/товар - Полезен обем на пространството - мин. 3 m3 при двама души в купето

Тип двигател - Дизелов двигател, мин. Евро 5

Мощност - Максимална мощност - мин. 90 к.с.

Обем на двигателя - Максимален обем на двигателя 1500 см3 

Скоростна кутия - Предавателна кутия мин. 5 степенна + 1 задна

Задвижване - Задвижване на предните колела

Климатик - Климатик

ESP - Електронна система за динамичен контрол на движението ESP

ABS - Aнтиблокираща система на спирачките ABS 

Стъкла/огледала - Ел. управляеми предни стъкла и странични огледала

Пътен просвет - Пътен просвет - мин. 17 см

Радио - Радио с MP3, bluethooth, възможност за "hands free" връзка за мобилен

телефон

Джанти/гуми Мин. 15"

Резервна гума - Пълноразмерна резервна  гума аналогични по вид и размер на основните

Врати  - Странична дясна плъзгаща се врата

 - Двойни задни врати, отварящи се на 180°

Друго - Плътна метална преградна стена между пътническото и товарното

пространство с прозорец 

- Осветление в товарното помещение

Гаранция 5 години или минимум 100 000 км



Вид МИНИВАН С ПЪЛНОЦЕННИ 6+1 МЕСТА - 2 БР.

Брой места - Миниван с пълноценни 6+1 места

Разпределение - Разпределение на местата - 1+1 отпред, 3 места на втори ред и 2 места на

трети ред

Полезен обем/товар ----------------------

Тип двигател - Дизелов двигател, Евро 6

Мощност - Максимална мощност - мин. 100 к.с.

Обем на двигателя - Максимален обем на двигателя 1500 см3 

Скоростна кутия - Предавателна кутия мин. 6 степенна + 1 задна

Задвижване - Задвижване на предните колела

Климатик - Климатик

ESP - Електронна система за динамичен контрол на движението ESP

ABS - Aнтиблокираща система на спирачките ABS 

Стъкла/огледала - Ел. управляеми предни стъкла и странични огледала

Пътен просвет - Пътен просвет - мин. 17 см

Радио - Радио с MP3, bluethooth, възможност за "hands free" връзка за мобилен

телефон

Джанти/гуми Алуминиеви мин. 16"

Резервна гума - Пълноразмерна резервна  гума аналогични по вид и размер на основните

Врати - Задна врата - тип клапа, с отваряне нагоре

Друго - Междуосие мин. 2800 мм

Гаранция - 5 години или минимум 100 000 км



Вид ПЪТНИЧЕСКИ АВТОБУС 13+1 МЕСТА -1 БР.

Брой места  - Пътнически автобус 13+1 места

Разпределение  - Минимална товарна дължина зад последния ред седалки - 700 см

Полезен обем/товар ----------------------

Тип двигател - Дизелов двигател, Евро 6

Мощност - Максимална мощност - мин. 130 к.с.

Обем на двигателя - Максимален обем на двигателя 2300 см3 

Скоростна кутия - Предавателна кутия мин. 6 степенна + 1 задна

Задвижване - Задвижване на предните колела

Климатик  - Климатик за пътническото отделение

 - Независимо отопление на пътническото отделение

ESP - Електронна система за динамичен контрол на движението ESP

ABS - Aнтиблокираща система на спирачките ABS 

Стъкла/огледала  - Ел регулируеми странични огледала

  - Ел управляеми предни стъкла

Пътен просвет - Пътен просвет - мин. 17 см

Радио - Радио с MP3, bluethooth, възможност за "hands free" връзка за мобилен 

телефон

Джанти/гуми Мин. 16"

Резервна гума - Пълноразмерна резервна,  гума аналогични по вид и размер на основните

Врати  - Задни двойни врати с отопляеми стъкла отварящи се на 180° 

Друго - Междуосие мин. 3600 мм

Гаранция - 5 години или минимум 100 000 км



Вид Тежкотоварен бордови автомобил  - 2 БР.

Брой места  - Брой места 6+1

Разпределение

Полезен обем/товар - Полезен товар - мин. 3500 кг

Тип двигател - Дизелов двигател, Евро 6

Мощност - Максимална мощност - мин. 170 к.с.

Обем на двигателя - Максимален обем на двигателя 3000 см3 

Скоростна кутия - Предавателна кутия мин. 6 степенна + 1 задна

Задвижване - Задно задвижване

Климатик - Климатик

ESP - Електронна система за динамичен контрол на траекторията ESP

ABS - Aнтиблокираща система на спирачките ABS 

Стъкла/огледала - Странични стъкла, снабдени с електрически механизми за оваряне на 

всяка от вратите на двойната кабина

- Странични отопляеми, панорамни, тонирани огледала за задно виждане - 

2 бр., по едно от двете страни на кабината

Пътен просвет -----------------

Радио -----------------

Резервна гума - Резервно колело, разположено извън полезния обем на автомобила, с 

метална джанта и гума, аналогични по вид и размер на основните

Врати

Друго САМОСВАЛ 

- С минимални полезни размери 3500мм/2000мм/400мм

- С тристранно разтоварване, централно разположен хидравличен цилиндър

- Стоманени капаци

- Стоманени или алуминиеви пътеки (рампи) за товарене на строителни

машини с общо тегло до 3000 кг.

- Два броя стабилизатори в задната част на надстройката

Гаранция - 5 години или минимум 100 000 км


