
 

 

Приложение № 7 

УТВЪРЖДАВАМ: (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР 

/ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

за осигуряване на нов неупотребяван автомобил за нуждите на БНР при условията на 

оперативен лизинг 

 

Предмет на настоящата поръчка е осигуряването на 1 бр. нов неупотребяван 

автомобил за нуждите на БНР при условията на оперативен лизинг. Автомобилът трябва 

да отговаря най-малко на следните изисквания: 

 

Тип автомобил: Лек (категория М1) 

Тип купе: 

Седан (триобемна каросерия с четири 

врати) 

Тип двигател: Дизел 

Брой цилиндри: 4 

Стандарт на отработените газове EURO 6 

Въртящ момент в Nm: Минимум 410 Nm 

AdBlue ДА 

Задвижване: 4х4 

Скоростна кутия: Автоматична с минимум 7 предавки 

Резервоар: Минимум 65 л. 

Разход на гориво комбинирано: Максимум 6 л. На 100 км. 

Емисии на CO2: Максимум140 г/км. 

Минимално оборудване: 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED дневни светлини 

LED задни светлини 

Алармена система 

Навигация 

Аудиосистема с вградени в автомобила 

тонколони, бутони за управление от волана 

или кормилната конзола и Bluetooth за 

връзка с мобилни устройства  

Парктроник преден и заден 

Защита от пешеходци - Автоматично 

спиране 

Система за спазване лентата на движение 

Асистент за смяна лентата на движение 

Резервно колело (гума с джанта) – 

пълноразмерно или аварийно 

 

Автомобилът трябва да притежава сертификат за съответствие съгласно 

Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, издаден от 

производителя на автомобилите, удостоверяващ, че същите отговарят на всички 

регулаторни актове по времето на тяхното производство. 

 



 

 

Срок за изпълнение на договора – 24 (двадесет и четири) месеца от 

предаването на автомобила. 

 

Срок за предаване на автомобила – не повече от 3 (три) месеца след 

подписване на договора. 

 

Участниците трябва да разполагат с оторизирани сервизи за извършване на 

сервизно обслужване на предлагания автомобил най-малко на територията на 

следните градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора или да предлагат 

безплатно приемане на автомобила за сервизно обслужване от адреса на 

Възложителя. 

 

Изготвил: Дари Йорданов – Ръководител отдел „АДУС“ 

(п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 


