
 

                                                                                        Приложение № 1 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. Предмет на поръчката 

Предмет на възлагане по настоящата поръчка за обособена позиция № 1 е  „Доставка на 

1 брой пътнически микробус /нов/” за нуждите на РЗИ-Благоевград в изпълнение на 

Работен пакет 3, Дейност Д.3.1.1. по проект “Подобряване на качеството и достъпността 

на услугите за социално здравеопазване в трансгранични региони” финансиран по 

Програма ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г. 

 Цена за изпълнение на услугата: 97 900  лева с ДДС;  

2.Кратка информация за поръчката 

Дейността, предмет на поръчката, е част от изпълнението на проект „Подобряване на 

качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните райони”  

по Програма „ИНТЕРРЕГ V –A – БЪЛГАРИЯ” 2014 – 2020 г. по Работен пакет 3, Дейност 3.1.1 

на проекта. 

Проектът е насочен към насърчаване на сътрудничеството и  усилията за увеличаване на 

капацитета и ефективността на системата за първично здравеопазване, за да достигне до по-

добро териториално и социално покритие, като по този начин се осигури достъп до по-

качествено здравеопазване в трансграничния регион, включително и до изолирани и лишени от 

висококачествени здравни услуги общности и уязвимите групи. 

Успешното изпълнение на проекта ще допринесе за:  

 Увеличаване на оперативния капацитет и ефективността на първичната здравна система, 

която се проявява в по-добро териториално и социално покритие:  

 Повишаване на качеството и ефективността на първичната здравна грижа за жителите на 

най-нуждаещите се райони; 

 Увеличен достъп до здравеопазване за уязвими групи в необлагодетелствани райони с 

висока трансгранична мобилност; 

3.Цел на поръчката  

 Проектът акцентира върху потребностите и мерките, които да бъдат предприети за 

подобряване на предоставянето на здравни услуги в зоните с ограничен достъп до 

високоспециализирани медицински дейности в целият трансграничен регион чрез закупуване на 

1 брой  пътнически микробус. 

            Необходимостта от доставка на 1 брой пътнически микробус е породено от следните 

значими фактори: 

 населението на трансграничният район е изправено пред значителни предизвикателства 

за здравето, особено в отдалечени райони и области на концентрация на специални /уязвими/ 

групи от населението.  

 подобряване на достъпа до високо-специализирани медицински дейности за уязвими 

групи от населението (в изолирани и социално слаби общности)чрез изпълнение на дейности по 

превенция на социално значими заболявания в трансграничният район. 



 

 Благоевградска област е разположена в югозападната част на Р.България. На север 

областта граничи с област Кюстендил и Софийска област, на изток  с област Пазарджик и 

Смолянска област, на юг с Р.Гърция и на запад с Р.Македония. Терена е силно пресечен, на места 

високопланински. Обособени са 14 общини, като населените места, общо 280, основно са 

разположени по поречието на реките Струма и Места. Пътните комуникации  не са добри, 

особено в полупланинските и високопланинските райони. На територията на област Благоевград 

се отчитат нарастваш брой пациенти със социално значими заболявания в зоните с ограничен 

достъп до високо-специализирани медицински дейности. 

 РЗИ – Благоевград е част от Единната спасителна система за защита на населението при 

бедствия, отговарящ на изискванията на Закона при бедствия.  

            Продължителността, трайността и възможността за трансфериране на ефекта от дейността 

се демонстрира с ясните заложени цели за РЗИ-Благоевград в проекта за изпълнение на дейности 

по превенция на социално значими заболявания в зоните с ограничен достъп до високо-

специализирани медицински дейности за уязвими групи от населението, осигуряване на екипи от 

специалисти при нужда от реакция при бедствия и кризи с риск за здравето на населението, както 

и изграждане на капацитет за здравословно поведение у населението и с цел развитието на 

дългосрочни устойчиви практики за профилактични медицински услуги в целият трансграничен 

регион. 

Техническа спецификация на пътнически микробус /фабрично нов/ 

 

I. Минимални изисквания за техническите характеристики:  

1 брой  Пътнически микробус с 8+1 места  

Технически спецификации/Изисквания  

1.1. Пътническият микробус да е  нов, неупотребяван, произведен не по-рано от 

2017 г.  и да отговаря на изискванията на Закона за движение по пътищата и 

Правилника за неговото приложение. 

 

1.2. Пътнически микробус да е хомологизиран за движение в Р България  

1.3. Шаси: 
 

1.3.1. Самоносеща метална конструкция.   

1.3.1.1. Максимална височина /измерена при нетна маса на автомобила, без 

антената/ по-малко от 3.00м. 

 

1.3.1.2. Максимална дължина до 5.50 m.  

1.3.1.3. Максимална ширина до 2.70 m.  

1.3.2. Пътнически микробус с 8+1 места, в което могат да се транспортират 

пътници.  

 

1.3.3.  Пълен достъп до пътническия салон поне от две места:  

1.3.3.1. От дясната страна през плъзгаща се врата;   



 

1.3.3.2. От задната страна ;  

1.3.4. На покрива да се предвиди възможност за инсталиране на  автомобилна 

антена. 

 

1.3.5. Анти-корозионно покритие, което да гарантира защита на купето от корозия 

минимум 6 години 

 

1.3.5.1. Долната повърхност на бронята трябва да бъде защитена чрез пластмасови 

предпазители. 

 

1.3.6. Основен цвят  - без ограничения.  

1.3.6.1. Допълнителен цвят: не.  

 1.4 Купе:  

 1.4.1. Разположение на седалките в автомобила: 2+1 седалки на първи ред 

(шофьор и двама пътници);  3 седалки за пътници на втори ред; 3 седалки за 

пътници на трети ред. Седалките са снабдени с инерционни осигурителни колани 

със система за предварително натягане с три точки на закрепване /две точки на 

закрепване за седалката в средата – без инерционен механизъм/. Одобреното от 

производителя на базовия модел автомобил ергономично пространство в 

пътническия салон и регулиране на седалката не трябва да се намаляват. 

 

1.4.2. Предпазна въздушна възглавница за шофьора и пътниците до него на 

предните две седалки 

 

1.4.3. Пожарогасител сух тип, над 2.5 кг.  

1.4. 4. Двузонен климатроник.  

1.4.5. Система за навигация с актуални карти на Р България и Европа.  

1.4.6. Система за GPS контрол, която да дава възможност за контрол на 

автомобила. 

 

1.4.7. Подготовка за GSM  

1.5. Двигател: 
 

1.5.1   Икономичен  четиритактов  турбо дизел двигател от нов тип  

 Economical four-stroke new type turbo diesel engine  

 

 1.5.2   Минимална мощност – 90 KW.  

1.5.3 Автомобила натоварен до позволената брутна маса трябва да може да 

ускорява от 0км/ч до 80 км/ч за 35 сек. или по-малко. 

 

1.5.4 Максимална скорост – не по-малка от 130 км/ч при пълно натоварване  

1.5.5 Каталитичен конвертор за очистване на изгорелите газове  

1.5.6 Да е в нормите на ЕВРО 6 или еквиваленти за съдържанието на вредни 

вещества в изгорелите газове. Да се представи сертификат. 

 



 

1.5.7  Разход на гориво за 100 км при смесен цикъл на движение не по-висок от 10 

литра. 

 

1.6. Резервоар:  

1.6.1 Осигурява достатъчен обем гориво за осъществяване на пробег не по малко 

от 500 км. с едно зареждане 

 

1. 7. Охладителна система:  

1.7.1 Осигурява нормална и непрекъсната работа на двигателя при работно 

натоварване и температура на въздуха от  -20 до +40 С
о
 

 

1.7.2 Осигурява отопление и регулиране на температурата и количеството на 

влизащия въздух. 

 

Кормилно управление:  

1.8. 1.8.1 Разположен от лявата страна на колата. 
 

1.8.2 Сервоусилвател.  

1.8.3 Самоблокиращ се при изваждане на контактния ключ с вграден имобилайзер.  

1.9. Задвижване и скоростна кутия:  

1.9.1. Задвижване 4х4 - Фабрично производство за модела.  
 

1.9.2. Механична шестстепенна скоростна кутия /6+1 задна скорост/ 
 

1.9. Гуми:   

1.9.1 Радиални, безкамерни с размер на джантите - минимум 16 цола. Точният 

размер да бъде в съответствие със спецификацията на производителя за тази 

модификация. 

 

1.9.2 Резервна гума:  

1.9.3. Идентична на оригиналните гуми. Джантата да бъде боядисано в червено.  

1.9.4. Лесно достъпна.  

1.10. Окачване:   

1.10.1 Предно, тип Mack Pherson, с газови или комбинирани амортисьори.  
 

1.10.2 Задно, с маслени или газови амортисьори или комбинирани амортисьори.  

1.11. Спирачна система:  

1.11.1 Независима двукръгова, със сервоусилвател. 
 



 

1.11.2 Антиблокираща спирачна система ABS; електронна стабилизираща 

програма ESP; спирачен асистент; електронна система за разпределение на 

спирачната сила; електронна система за контрол на сцеплението; асистент за 

потегляне по наклон. 

 

1.11.3 Предни дискови спирачки. Задни дискови или барабанни  спирачки.  

1.12. Друга окомплектовка:  

1.12.1. Комплект от 5 бр.  радиални безкамерни зимни гуми с джанти./4 + 1 

резервна/             

 

1.12.2. Комплект резервни чистачки.  

1.12.5. Аптечка - според изискванията на закона.   

1.12.6. Вериги за сняг за двигателните колела.  

1.12.7. Въже за теглене.  

1.12.8. Светлоотразителни триъгълници- 4 бр.  

1.12.9. Инструменти:  

1.12.10. Набор гаечни ключове /най- малко 5 бр.- десет размера плюс ключ за 

колелата/, крик, клещи- два вида, три вида отвертки.    

 

1.13. Автомобилът трябва да бъде снабден със следната документация на 

български език:  а) наръчник за техническа поддръжка;  б) наръчник за 

експлоатаци;   

 

1.14. Минимум 2 години или 200 000 км., което от двете настъпи първо. 

Гаранционното обслужване на автомобила следва да се извършва в оторизирани от 

производителя сервизи на територията на Република България. 

 

1.15. Участникът следва да притежава валиден сертификат за управление на 

качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен документ  с обхват „Търговия с 

автомобили, резервни части, аксесоари и авторемонтна дейност“. 

 

 

 

 

 


