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1. Минимални технически и конструктивни изисквания, ергономичност и техническа естетика 
1.1. Тип купе – седан, серийно изпълнение. 
1.2. Брой места – пет, включително това на водача на МПС. 
1.3. Брой врати – 4. 
1.4. Задвижване, колесна формула - предно предаване. 
1.5. Двигател – бензинов или дизелов. 
1.6. Димността и токсичността на отработените газове на дизеловия двигател да 

съответстват на норми, не по-ниски от стандарт EURO-6 или действаща към момента европейска 
норма за отработените газове. 

1.7. Максимален комбиниран разход на гориво – не повече от 6,5 л на 100 км за бензинов 
двигател и не повече от 4,5 л на 100 км за дизелов двигател. 

1.8. Работен обем на двигателя – не по-малък от 1500 cm3 за бензинов, 1598 cm3   за дизелов. 
1.9. Максимална мощност – не по-малка от 85 kW (115 к.с.). 
1.10. Предавателна кутия – безстепенна автоматична трансмисия. 
1.11. Алуминиеви джанти с минимален размер R15. 
1.12. Имобилайзер. 
1.13. Климатик/климатроник. 
1.14. Обем на багажника - не по-малко от 400 л. 
1.15. Стерео аудио система с радио.  
1.16. Тонирани стъкла – като минимум изискване за всички странични стъкла. 
1.17. Да има резервно колело. 
1.18.  Комплект – аптечка, светлоотразителна жилетка, триъгълник и пожарогасител. 
1.19.  Авариен комплект, включващ крик, ключ за болтовете на джантите и 2 (два) бр. вериги 

за сняг – метални, съобразени с размера на гумите. 
1.20.  Навигационен модул 

          1.21.   Bluetooth® система за "свободни ръце" 

 
2. Системи и оборудване за сигурност, свързани с експлоатацията  
2.1. Спирачна система – със сервоусилвател (предни и задни дискови спирачки), снабдена с 

антиблокираща система. 
2.2.  Електронно разпределение на спирачното усилие. 
2.3.  Регулируем ляво разположен волан със сервоусилвател. 

2.4.  Електронна система за динамичен контрол на траекторията (стабилността). 
2.5. Не по-малко от 5 /пет/ въздушни възглавници. 
2.6. Предпазни колани за водача и всички пътници теглени от тях. 
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2.7.  Допълнителни фарове за мъгла: предни фарове за мъгла, заден фар за мъгла или усилена 
задна светлина за мъгла. 

2.8. Трета стоп светлина. 
2.9.   Странични огледала за обратно виждане – електрически регулируеми и отопляеми. 
2.10. Централно заключване на вратите. 
2.11. Система за предотвратяване на челен удар. 
2.12. Система за предупреждение за ниско налягане в гумите. 
3.  Техническо обслужване и ремонт 
Доставчикът да има изградена сервизна мрежа (собствена или наета) в страната, най-малко в 

градовете София, Варна, Пловдив, Бургас и Велико Търново, за обслужване и ремонт на лекия 
автомобил. 

4.   Изисквания за сертификация 
Избранят изпълнител е длъжен да представи валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от 

производителя или неговия упълномощен представител, установен в Общността, съгласно Наредба № 60 от 
2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.).  

5. Други изисквания 
5.1. Автомобилът да се съпровожда с инструкция или ръководство за експлоатация на български 

език. 
5.2. Продуктът да се съпровожда от документи, удостоверяващи неговото качество и произход. 
5.3. Автомобилът да е нов. 
6. Изисквания за гаранции 
6.1. Осигурено пълно гаранционно обслужване за период не по-малко от 5 /пет/ години или 200 000 

км пробег, което бъде изпълнено първо, считано от датата на подписване на приемо-предавателен 
протокол между доставчика и крайния получател при стриктно спазване на инструкциите  за експлоатация. 

6.2. Пълна гаранция за всички производствени и фабрични дефекти, без ограничение на изминатия 
пробег, минимум 36 (тридесет и шест) месеца. 

6.3. Гаранция на боядисаните елементи от купето и повърхностна корозия, без ограничение на 
изминатия пробег, минимум 36 (тридесет и шест) месеца. 
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