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Техническа спецификация 
за  

изпълнение на: 

„Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Община Якоруда 
при условията на финансов лизинг,,  

 

 

Настоящата Техническа спецификация има за цел да зададе необходимите технически 
параметри на транспортното средство, предмет на поръчката. Участниците следва да подават 
своите оферти в съответствие с техническите изисквания на Възложителя. 

 

Транспортното средство трябва да е фабрично ново и да отговаря на следните 
характеристики: 

 

Aвтомобил, с нормална проходимост, среден клас; брой места 4+1; брой врати – 4;  
 
 
 
ДВИГАТЕЛ: четирицилиндров,  бензин с директно впръскване на горивото 

 Двигател: бензин с директно впръскване или еквивалентно 
 Работен обем: минимум 1900 куб.см. 
 Мощност: минимум 140 кВт 
 Автоматична скоростна кутия  
 Вместимост на резервоара (л):  минимум 65 

      Разход на гориво: 
 Комбиниран или смесен цикъл на движение (л/100 км) : максимум 8.0 
 Емисии СО2 – максимум 175 гр/км 
 Стандарт за отработени газове: ЕURO 6+ 

      Размери: 
 Междуосие (мм): минимум 2770 
 Пътен просвет (мм): минимум 140 
 Обем на багажното отделение (л.): минимум 560 

      Задвижване и управление: 
 Предно 4x2  

      Окачване: 
 Предно – Независимо  
 Задно –  Независимо 

      Спирачна система: 
 Предни – Вентилирани дискови 
 Задни –  Дискови 

    
БЕЗОПАСНОСТ: 
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 Електронна система за контрол на стабилността или еквивалентно 
 Антиблокираща система с ел. разпределение на спирачното усилие 
 Спирачен асистент  
 Електронна система за контрол на сцеплението или еквивалентно 
 Електронна блокировка на диференциала или еквивалентно  
 Асистент при потегляне по наклон 
 Паркинг сензори, отпред и отзад 
 Автоматично включване на аварийните светлини при аварийно спиране 
 Триточкови предпазни колани за предните и задни места 
 Предни въздушни възглавници за шофьора и пътника до него, на мястото до водача с 

възможност за деактивиране 
 Предни странични въздушни възглавници 
 Въздушни възглавници тип “Завеси” отпред и отзад (за всички места) 
 Въздушна възглавница за коленете на водача 
 Дневни светлини 
 Подглавници предни и задни, предните регулируеми по височина и дължина 
 Датчик за контрол на налягането в гумите 
 Предупредителен сигнал при непоставени предни и задни колани 
 Система за разпознаване на умората 
 Система за наблюдение на зоната пред автомобила с функция за аварийно спиране в градски 

условия 
 Темпомат със скоростоограничител 

 
ОБОРУДВАНЕ: 

 Алуминиеви 17” колела 
 Стандартно резервно колело, крик и инструменти 
 Автоматична климатична инсталация – тризонална 
 Навигационна система – фабрична 
 Подготовка за автотелефон (Hand Free Set) 
 Централно заключване с дистанционно управление 
 Старт-стоп функция на двигателя 
 Имобилайзер 
 Регулируем мултифункционален волан в дълбочина и височина 
 Сервоуправление на волана с променливо усилие в зависимост от скоростта  
 LED предни фарове за къси и дълги светлини или еквивалентни 
 Динамично регулиране на дългите светлини 
 Задни светлини с LED технология или еквивалентни 
 Фарове за мъгла с допълнително осветление в завой 
 Регулиране на седалката на водача и пътника до него по височина 
 Асиметрично делима задна облегалка 
 Преден и заден подлакътник 
 Радио с говорители отпред и отзад – фабрично изпълнение 
 USB вход тип С, USB букса за зареждане 
 Сензор за дъжд 
 Автоматично затъмняване на вътрешното огледало за обратно виждане 
 Предни и задни стъкла с електрическо управление 
 Електрически и отопляеми странични огледала 
 Автоматични затъмняване на външното огледало от страната на водача 
 Извод за 12V в купето на автомобила и в багажника 
 Цвят – черен металик 
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ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ: 

 Гаранция на автомобила от минимум 60 (шестдесет месеца) или 120 000 км, което от двете 
събития настъпи първо, при условията на заводската гаранция.. 

 Антикорозионна защита - 12 години гаранция против перфорация на каросерията от 
ръжда. 

 3 години гаранция на лаковото покритие. 
 

Техническите параметри са заложени, чрез посочване на стойности „от – до”, 
„минимум”, „максимум” или наличието на конкретната характеристика. Целта е 
комбинацията от техническите изисквания да не води до предопределянето на един единствено 
възможен продукт. 


