
 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦФИКАЦИЯ 

 

ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА 30 НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ ОТ ЕДНА МАРКА 

И МОДЕЛ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, 

КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР  
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Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) към Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството е създадена на основание Закона за кадастъра и 

имотния регистър (ЗКИР), който е в сила от 1 януари 2001 г. Агенцията изпълнява приета с 

решение на Министерския съвет Дългосрочна програма за дейността по създаването на 

кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на страната, както и ежегодно 

актуализирана годишна програма.  

Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК), разположени в 

административните центрове на областите, имат важната роля, както да контролират от 

страна на АГКК правоспособните изпълнители в процеса на създаване на КККР, така и по 

приемане на крайния продукт.  

С изменението на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) обслужването на 

картата на въстановената собственост (КВС) е задължение на Агенцията. Това налага 

контролни проверки в неурбанизираните територии, което изисква високопроходими 

автомобили. 

 

І. Предмет на поръчката. 

„Доставка чрез покупка на 30 нови, неупотребявани от една марка и модел 

автомобили за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ 

 

ІІ. Срок за изпълнение. 

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е до 90 дни, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

ІІІ.Технически характеристики и оборудване 

-  Технически характеристики 

o Двигател  – Дизелов с обем не по-малко от 1600 см3; 

o Мощност не по-малко от 75 kW.;  

o Норма на емисиите - EURO 6;  

o Тип на купето SUV и/или 4х4 

o Скоростна кутия – ръчна или автоматична; 

o Брой места – 4+1;  

o Разход на гориво комбиниран – не повече от 6,0 л/100км пробег; 

o Габаритни размери: 

o Обем на багажника не по – малко от  350 литра; 

o Клиренс ≥ 20см 

o Размер на джанта – не по малко от 15"; 

o Брой врати 4/5 
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o Цвят (сив металик,бял или черен) еднотипен; 

o 2 комплекта гуми за всеки автомобил – един комплект зимни гуми монтирани на 

джанти и един комплект летни гуми монтирани на лети джанти, като единия комплект е 

монтиран на автомобила при доставката. 

- Оборудване: 

o Климатична система; 

o Навигационна система вградена и/или фабрична; 

o Сензори за паркиране отпред и отзад; 

o Борд компютър с информационен дисплей; 

o Airbag за водача и пътника до него; 

o Системи за сигурност – ESP вкл. ABS,  

o Централно заключване с блокировка; 

o Предни  и задни ел. стъкла; 

o Електромеханичен хидроусилвател на волана; 

o Регулиране на волана; 

o Фарове за мъгла и дневни светлини /day light/; 

o Комплект инструменти – ключ за гуми, крик и кука за буксиране, буксирно въже, 

специални инструменти (ако е необходимо); 

o Друго оборудване – аптечка (оборудвана), пожарогасител, триъгълник и 

светлоотразителна жилетка; 

o Резервно колело или комплект инструменти за авариен ремонт; 

 

 Забележка: Всички предложени от участника автомобили трябва да бъдат 

еднотипни, т.е. да са еднакви, от една и съща марка, модел и цвят с едни и същи 

характеристики. Автомобилите трябва да бъдат регистрирани в КАТ, с извършен 

първоначален технически преглед и направени застраховки „Гражданска отговорност“ и 

„Пълно автокаско“ за период от 1 година. 

 

IV. Ганционен срок 

Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на приемо- 

предавателния протокол от двете страни за извършената доставка. Предложената гаранция 

на автомобилите от участниците следва да е с не по-малък пробег от 100 000 км или не по-

малък срок от 5 години, което от двете настъпи първо. 

За целия срок на гаранцията Изпълнителят е длъжен да осигури минимум 20% 

отстъпка за по-долу изброените дейности, като посочи в техническото си предложение - на 

какво изминато разстояние или интервал от време, същите следва да бъдат извършвани:  

1. Смяна на маслото на двигателя;  
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2. Смяна на въздушен филтър;  

3. Смяна на маслен филтър;  

4. Смяна филтъра на кабината;  

5. Смяна на запалителните свещи;  

6. Проверка и отстраняване праха от барабанните спирачки;  

7. Смяна на ремъците и ролките за аксесоари;  

8. Смяна на охладителната течност;  

9. Смяна на спирачната течност;  

10. Смяна на външния горивен филтър (ако е монтиран)  

11. Изчистване и проверка на климатика;  

12. Проверка и допълване на охладителна течност.  

13. Подмяна на крушки при необходимост;  

14. и други действия за проверка на системите и агрегатите на автомобила съгласно 

изискванията на Производителя. 

V. Изисквания към участника: 

1. Участникът следва да е производител или оторизиран представител на 

предлаганите превозни средства. 

Забележка: При сключване на договор с избрания за изпълнител участник, следва 

да се представи: Оторизационно писмо или друг еквивалентен документ, доказващ че 

участникът е производител или оторизиран представител на предлаганите превозни 

средства. 

2. Към „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“ участниците следва 

да приложат:  

 4 (четири) броя снимки на екстериор и интериор на автомобила, за 

удостоверяване, на идентичността на автомобила при приемането му.  

 Списък на сервизните центрове на територията на страната, с посочени актуални 

адреси и телефони.  


