
Техническа спецификация 

 

за обществена поръчка с предмет „Доставка на нов изцяло 

електрически автомобил за нуждите на община Смолян“ 

 

Превозното средство, обект на обществената поръчка, трябва да 

отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: 
 

1. Общи изисквания: 

1.1. Автомобилът да е фабрично нов, неупотребяван;  
1.2. Автомобилът да отговаря на техническите стандарти в ЕС или 

еквиваленти 
 

2.Техническа спецификация за електромобил                

1. Клас 

1.1 Брой места 

1.2 Брой врати 

М1, Хечбег 

4 или 5 места 

5  врати 

2. Електродвигател 

2.1 Мощност, kW 

 

не по-малка от  45 kW 

3. Батерия 

 

3.1. Капацитет на 

батерията,  kWh: 

литиево-йонна  

 

минимум 15 kWh 

4. Пробег със заредена 

батерия, km  

 

не по-малък от 150 km 

5. Максимална скорост, km/h не по-малка от 130 km/h 

6. Време за бързо зареждане  

(380V)  (до 80%), min 

 

не повече от 30 min 

7. Време за пълно зареждане, 

(220V)  (100%),  h (часа) 

 

не повече от 10 h  

8. Габаритни размери 

8.1 Дължина, mm 

8.2 Ширина (без огледала), mm 

 

не повече от 4500 mm 

не повече от 1800 mm 

9. Обем на багажника, l (литра) не по-малък от 150 l 

10. Гаранция на автомобила,  

10.1 Години 

10.2 Пробег km 

 

не по-малко от 3 год. 

не по-малко от 100 000 km 

11. Гаранция на батерията, год. не по-малко от 5 год. 

12. Минималнo обзавеждане. Други изисквания. 

 Функционално обзавеждане 

12.1 Вградено зарядно устройство (не по-малко от 3,0 kW) 

12.2 Система за регенериране на енергия при спиране 

12.3  EVSE кабел - 3 Pin, (не по-малко от 10А) 

12.4 Система за следене състоянието на батерията 

Безопасност 

12.5  Въздушна възглавница за водача и за пътника до 

          водача 

12.6   Странични въздушни възглавници 



 

3. Срок за изпълнение на доставката: 

 

До 90 /словом деветдесет/ календарни дни, считани от подписване на договора 

за изпълнение и уведомяване на изпълнителя за наличие на сключен договор за 

финансиране на поръчката. 

 

При откриване на производството по възлагане на настоящата обществена 

поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез 

събиране на оферти с обява с горепосочения предмет не е осигурено 

финансиране, като договорът с определения за изпълнител участник съдържа 

клауза за отложено изпълнение.  

 

В посочения смисъл се предвижда, че:  договорът за изпълнение ще бъде 

сключен под условие, че възложителят ще получи финансиране по Схемата за 

насърчаване ползването на електромобили на НДЕФ; за дата на изпълнение на 

условието се счита датата на уведомяване на изпълнителя за сключения 

договор за финансиране, от която дата започва да тече срокът за неговото 

изпълнение.  

 

12.7   Въздушни завеси 

12.8   Антиблокираща спирачна система (ABS) 

12.9   Система за разпределение на спирачната сила (EBD) 

12.10 Асистент при внезапно спиране 

12.11 Електронна система за контрол на сцеплението или 

          еквивалентно         

12.12  Електронна система за контрол на траекторията  

       (стабилност) ESP или еквивалентно 

12.13  Триточкови предпазни колани за всички седалки 

Сигурност 

12.14  Имобилайзер 

12.15  Алармена система 

12.16  Централно заключване 

Мултимедия 

12.17 АM/FM аудио система (USB, AUX) 

12.18 Bluetooth безжична система за мобилен телефон  

Минимално обзавеждане 

12.19 Многофункционалeн регулируем волан 

12.20 Дневни светлини 

12.21 Прозорци на вратите с електрическо управление 

12.22 Странични огледала с електрическо управление 

12.23 Климатроник 

12.24 Навигационна система 

12.25 Еко режим 

12.26 Звук за пешеходци 

12.27 Заден парктроник 



Следователно отложеното изпълнение се състои в: липсата на осигурено 

финансиране; обуславяне на изпълнението от получаването на финансиране; 

стартране на изпълнението и започване на срока за изпълнение не след 

сключването на договора за изпълнение, а след получаване на уведомяване от 

изпълнителя за сключения договор за финансиране; възможност в този случай 

за всяка от страните да прекрати договора без предизвестие след изтичане на 

тримесечен срок от сключването му, като в този случай страните не си дължат 

обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора и 

неустойки. 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към 

тях на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение 

или технически еталон следва съгласно чл.48, ал.2 от ЗОП да се чете, 

съответно да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“.  

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към 

тях на конкретен модел, източник или специфичен процес, който 

характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен 

потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен 

произход или производство, което би довело до облагодетелстване или 

елиминиране на определени лица или някои продукти, следва съгласно 

чл.49, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите „или 

еквивалентно/и“. 

 


