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П О К А Н А 

 

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС С ПРЕДВАРИТЕЛЕН 

ПОДБОР С ПРЕДМЕТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ФАБРИЧНО НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ 

АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД, ПРИ 

УСЛОВИЯТА НА ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ ЗА ПЕРИОД ОТ 4 ГОДИНИ“ 

 

  

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото Ви каним да представите Заявление за участие в конкурс с предварителен подбор 

с предмет „Осигуряване на фабрично нови, неупотребявани автомобили за нуждите на 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, при условията на оперативен лизинг за период от 4 години“, 

както следва: 

 

1.  ПРЕДМЕТ  

 „Осигуряване на фабрично нови, неупотребявани автомобили за нуждите на „Български 

Енергиен Холдинг“ ЕАД, при условията на оперативен лизинг за период от 4 години“. 

Предметът на поръчката е разделен на две обособени позиции, както следва: 

• Първа обособена позиция – „Осигуряване на четири фабрично нови, неупотребявани 

автомобила с двигател вътрешно горене, при условията на оперативен лизинг за период от 

4 години; 

• Втора обособена позиция – „Осигуряване на четири фабрично нови, неупотребявани 

автомобила с електрически двигател, при условията на оперативен лизинг за период от 4 

години“. 

 

Обхватът на поръчката е подробно описан в Техническите спецификации, приложени към 

настоящата Покана, за всяка от обособените позиции. Автомобилите се доставят в пълна 

окомплектовка, съгласно техническата спецификация, с платени застраховки „Гражданска 

отговорност” и „Автокаско”, както и всички платени данъци МПС и такса регистрация в 

КАТ 
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2.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
 

Технически възможности и/или квалификация и други:  

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с този на настоящата поръчка за последните 3 (три) години от датата на подаване 

на офертата.  

Минимално изисквано ниво: Участникът трябва да е изпълнил поне 1 /една/ дейност, с 

предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка за последните 3 

(три) години от датата на подаване на офертата. 

  *Под „сходен“ с предмета и обема**, да се считат дейности по предоставяне на 

не по-малко от 4 броя автомобили при условията на оперативен лизинг и/или 

дългосрочен наем и/или финансов лизинг (за всяка обособена позиция), общо през 

последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.  

 **Участникът може да докаже изискването за обем с една или повече дейности. 

Доказване: Участникът декларира /посочва/ списък на услугите, които са идентични или 

сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, 

заедно с посочване на информация за доказателството за извършената услуга. 

2. Участникът следва да е производител, вносител или оторизиран 

дистрибутор/представител на предлаганите от него МПС на територията на Р. България. 

Доказване: Участникът представя оторизационното писмо или друг еквивалентен 

документ, в случай, че същият e вносител или оторизиран дистрибутор/представител на 

предлаганите от него МПС на територията на Р. България, както и копие от документа, с 

който участникът е оторизиран от производителя на автомобила да извършва сервизната 

дейност и поддръжката му. 

3. Участникът трябва да разполага с оторизирани сервизи за извършване на сервизно 

обслужване на предлагания автомобил най-малко на територията на следните градове: 

София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора или да предлага безплатно приемане на 

автомобила за сервизно обслужване от адреса на Възложителя.  

Доказване: Копие от документа, с който участникът е оторизиран от производителя на 

автомобила да извършва сервизната дейност и поддръжката му. 

4. Гаранционни условия. 

Участникът трябва да предложи фабрична гаранция на автомобилите от минимум 4 

(четири) години или както следва: 

По обособена позиция 1 –  за автомобили с ДВГ - до 100 000 (сто хиляди) км пробег, 

По обособена позиция 2 – за автомобили със 100 % електрическо задвижване до 80 000 

(осемдесет хиляди) км, което от събитията настъпи първо. 

5. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, 

сертифицирана съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалент с обхват покриващ предмета 

на поръчката и да има внедрена система за опазване на околната среда, съгласно стандарт 

БДС EN ISO 14001 или еквивалент, с обхват на сертификация, включващ предмета на 

поръчката. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са 

акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция 

„Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който 

е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 

организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за 

признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 
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оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени 

от органи, установени в други държави членки.  

Доказване: Заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирани лица, 

доказващи въведената система за контрол на качеството и системите и стандартите за 

опазване на околната среда. 

3. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОМОБИЛИТЕ И ПО ДВЕТЕ ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ: 

 3.1. Доставените автомобили трябва да са нови и неупотребявани, произведени не 

по-рано от 2021 г. 

3.2. Участникът, избран за изпълнител, следва да достави МПС, отговарящи на 

минималните технически изисквания на възложителя. 

3.3. Участникът, избран за изпълнител следва да извърши регистрация на МПС за 

своя сметка, съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата и Наредба № I-

45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в 

движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на 

моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на 

данни за регистрираните пътни превозни средства.  

3.4. Участникът, избран за изпълнител, следва да осигури напълно идентични по 

марка, модел, технически параметри, оборудване и цвят МПС по съответната обособена 

позиция, съобразно техническите спецификации. 

3.5. Всеки от доставяните автомобили трябва да бъде окомплектован съгласно чл. 

139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, гаранционна и сервизна книжка, както и 

инструкция за експлоатация на български език.  

3.6. Участникът, избран за изпълнител, извършва за своя сметка, предвиденото от 

производителя техническо обслужване /ТО/ и/или ремонт за периода на лизинга.  

3.7. Участникът, избран за изпълнител, осигурява за своя сметка денонощна пътна 

помощ за репатриране на предоставените МПС-та. Репатрирането се извършва до най-

близкия оторизиран сервиз на съответната марка автомобили. 

3.8. Участникът, избран за изпълнител, извършва за своя сметка, за целия период 

на лизинга, преоборудване на МПС с летни или зимни гуми, в зависимост от сезонната 

необходимост и подмяна на износените/повредени гуми с нови, съгласно нормативните 

изисквания. Смяната на гумите се извършва по график, съгласуван с определения от 

възложителя отговорник за изпълнението на договора.  

3.9. Участникът, избран за изпълнител  осигурява за своя сметка,  за целия период 

на лизинга, преминаването на МПС на годишен технически преглед /ГТП/, ако това е 

необходимо съгласно нормативните изисквания. ГТП се извършва по график, съгласуван 

с определения от възложителя отговорник за изпълнението на договора. 

3.10. Участникът, избран за изпълнител, осигурява за своя сметка, за целия период 

на лизинга, на всички МПС: 

➢  Застраховка пълно КАСКО, при следните минимални покрити рискове: 

- Кражба или Грабеж на МПС; 

- Пътнотранспортно произшествие; 

- Увреждане на МПС в паркирано състояние; 

- Умишлен палеж и взрив; 

- Пожар, Градушка; 

- Буря, ураган, експлозия; 

- Падащи предмети, дървета; 

- Удар от мълния; 

- Счупени огледала за обратно виждане; 

- Срязване или пробиване на гуми; 
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- Злоумишлени действия на трети лица; 

- Пътна помощ. 

➢  Застраховка „Гражданска отговорност“; 

➢ Дължими данъци и такси (винетни такси); 

Участникът, избран за изпълнител следва да има предвид, че при необходимост МПС 

пътуват и извън територията на Р. България. 

Изпълнителят завежда/регистрира застрахователни събития в представителства на 

застрахователя и осигурява своевременното отстраняване на щетите през целия период 

на оперативния лизинг. 

           3.11. Участникът, избран за изпълнител следва да предлага услугата „заместващ 

автомобил“ от същата марка и клас в случай на неизправност или при отстраняване на 

щети от ПТП на лизинговия автомобил.  

           3.12. След извършване на ТО и/или ремонт, или ГТП, участникът, избран за 

изпълнител  предоставя на възложителя информация за датата и мястото на извършване 

на ТО и/или ремонт, или ГТП, рег. номер на МПС и изминатия пробег. Информацията се 

предоставя в електронен вид по образец, одобрен от Възложителя, на посочения в 

договора координатор от страна на възложителя 

           3.13. Гаранционни условия. 

                     3.13.1. Всички разходи по отстраняването на гаранционни проблеми, 

ремонти или замяната на дефектирали части и устройства, покрити от гаранцията на 

автомобилите, са за сметка на Изпълнителя. 

3.14. За всяко МПС по съответната обособена позиция е определен лимитен пробег 

за 48 /четиридесет и осем/ месеца, както следва: 

• По обособена позиция 1 – общ пробег до 100 000 км. на автомобил; 

• По обособена позиция 2 – общ пробег до 80 000 км. на автомобил. 

Пробегът се засича в края на лизинговия период, през първите 5 /пет/ дни след изтичането 

му и се документира с двустранно подписани протоколи от представителите на 

възложителя и изпълнителя. Засичането се извършва в сервизна база на изпълнителя, за 

което се съставя график, съгласуван от двете страни, не по-късно от 30 дни преди 

изтичане на 48-те месеца. 

             3.15. Срок за изпълнение:  

Срок за доставка на всички МПС от изпълнителя на възложителя за съответната 

обособена позиция: до 9 (девет) месеца, считано от датата на договора. 

Срок на оперативния лизинг: 48 /четиридесет и осем/ месеца, считано от датата на 

подписване на приемо – предавателен протокол за доставка на автомобили за съответната 

обособена позиция.  

   3.17.  Място на изпълнение: 

Мястото на доставката на 8 /осем/ броя нови, неупотребявани автомобили е 

административния адрес на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, а именно: гр. София – 

1000, ул. „Веслец“ №16.  

 Забележка: Доставката се извършва съобразно производствената готовност на 

автомобилите, в рамките на срока за доставка, съгласно клаузите в проекта на 

договора за съответната обособена позиция и при съгласуване с Възложителя.. 

4. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

 4.1.Всички комуникации между Възложителя и участниците, свързани с настоящата 

процедура, се осъществяват в писмен вид. 

4.2.Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по 

един от следните начини: 
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1) лично – срещу подпис; 

2) по пощата – чрез препоръчано писмо с известие за доставяне; 

3) чрез куриерска служба; 

4) по факс; 

5) чрез електронна поща. 

4.3.Възложителят има право да прави промени в Поканата и приложенията към нея, 

свързани с отстраняване на пропуски, явна фактическа грешка или удължаване на 

срока за подаване на заявления. 

4.4.Всеки участник може да поиска писмено разяснения по Поканата до 17:00 ч. местно 

време на седмия работен ден след нейното публикуване (денят на публикуване 

не се брои). 

4.5.Всички разяснения ще бъдат публикувани на интернет страницата на „Български 

Енергиен Холдинг“ ЕАД.  

4.6.Комуникацията ще се извършва в писмен вид (включително чрез ел. поща). 

Запитвания, получени устно, няма да бъдат разглеждани. 

5. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 5.1. За участие в конкурс с предварителен подбор, участникът подготвя и представя 

заявление, което трябва да съответства напълно на изискванията и указанията на 

настоящата Покана. 

5.2. Срокът за представяне на заявленията е до 17:00 ч. местно време на десетия работен 

ден от публикуване на Поканата (денят на публикуване не се брои). 

5.3.     Всеки участник има право да представи само едно заявление.  

5.4.       Заявлението се подава на български език. Документи, съставени на езици различни 

от български език, се представят в официален превод на български език. 

5.5. Заявлението следва да бъде представено на адреса, посочен в настоящата Покана, 

преди посочения краен срок за представяне на заявленията. 

5.6. Заявлението се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с известие 

за доставяне, или чрез куриерска служба на адрес: 1000 София, ул. „Веслец” №16. Върху 

плика участникът посочва следните означения: „ЗАЯВЛЕНИЕ”, име на участника, 

предмет на процедурата, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс 

и електронен адрес. 

5.7. Получените заявления се завеждат в деловодния регистър на „Български Енергиен 

Холдинг” ЕАД, като всяко получава регистрационен номер с дата и час. 

5.8. В случай че участник изпраща заявлението си, чрез препоръчана поща или 

куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да 

изпрати заявлението така, че да обезпечи пристигането му на посочения от Възложителя 

адрес преди изтичане на срока за подаване на заявления. Рискът от забава или загубване 

на заявлението е за участника.  

5.9. Всички разходи на участника за участие в процедурата са за негова сметка. 
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6. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС С ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР 

 6.1. За провеждане на конкурса Възложителят назначава комисия с писмена заповед. 

6.2. Комисията, при необходимост, може по всяко време да проверява заявените от 

участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица, 

да изисква от участниците разяснения на заявени от тях данни, както и допълнителни 

доказателства за данни от документите. Комисията разглежда постъпилите заявления и 

извършва подбор на лицата въз основа на представените документи. 

6.3. Участници, които не отговарят на изискванията и условията, посочени в настоящата 

покана, няма да бъдат поканени да подадат оферти. 

6.4. Резултатите от подбора се отразяват в протокол, който се утвърждава от 

Възложителя. 

6.5. Възложителят изпраща покана за подаване на оферти до лицата, определени въз 

основа на предварителния подбор. 

6.6. Възложителят запазва правото си, по свое усмотрение, да прекрати процедурата и да 

не подпише договор, без това да води до каквито и да било правни и/ или финансови 

последствия за него. В горепосочените случаи, Възложителят не може да бъде подведен 

под отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи. 

6.7. Възложителят уведомява участниците в случай на прекратяване на процедурата. 

7. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО 

 Всички представени копия на документи следва да бъдат заверени „Вярно с 

оригинала”. 

Заявлението следва да съдържа: 

7.1. Списък на представените документи (препоръчително е описанието в списъка да 

съответства на настоящата подредба и на подредбата на документите в заявлението). 

7.2. Административни сведения за участника, съгласно приложен образец 

(Приложение №1). 

7.3. Пълномощно на лицето, подписващо заявлението (оригинал) – представя се, 

когато заявлението (както и други документи) не са подписани от представляващия/те 

участника, съгласно актуалното му състояние, а от изрично упълномощен негов 

представител – когато е приложимо. 

7.4. Декларация за отсъствие на обстоятелства, съгласно приложен образец 

(Приложение №2). 

7.5. Декларация за конфиденциалност, съгласно приложен образец (Приложение №3). 

7.6. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с 

посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с посочване на 

информация за доказателството за извършената услуга. 

7.7. Оторизационно писмо или друг еквивалентен документ, в случай, че участникът 

e вносител или оторизиран дистрибутор/представител на предлаганите от него МПС 

на територията на Р. България, както и копие от документа, с който участникът е 



Страница 7 от 16 

оторизиран от производителя на автомобила да извършва сервизната дейност и 

поддръжката му. 

 Забележки 

 1. Възложителят има право да изисква разяснения по представените документи и 

информация. 

2. Възложителят запазва правото си да отстрани от по-нататъшно участие в конкурса 

участник, чието заявление не отговаря на горепосочените изисквания. 

3. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са 

задължителни за участниците. 

8. ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 
 

Факс: 02 925 0401 

Електронна поща: carinfo@bgenh.com 

 

Очакваме Вашите предложения. 

 

Неразделна част от настоящата Покана са следните приложения: 
 

Приложение № 1 Административни сведения за участника 

Приложение № 2 Декларация за отсъствие на обстоятелства 

Приложение № 3 Декларация за конфиденциалност 

Приложение № 4 Техническа спецификация по първа обособена позиция, съгласно 

Таблица №1 и Таблица№2 

Приложение № 5 Техническа спецификация по втора обособена позиция 

  

mailto:carinfo@bgenh.com


Страница 8 от 16 

Приложение №1 

Образец 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

за участие в конкурс с предварителен подбор с предмет „Осигуряване на фабрично нови, 

неупотребявани автомобили за нуждите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, при 

условията на оперативен лизинг за период от 4 години“ 

 

 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 

 

Настоящото заявление е подадено от  

 

 

наименование на дружеството 

регистр. с решение от ... / на ...  

по ф.дело № .../ ...г.,  

с адрес на управление:  

ЕИК  

Ид № по ДДС  

банкова сметка IBAN  

банков код  

обслужваща банка  

и подписана от:  

                                                   име, презиме, фамилия и ЕГН 

в качеството му на:  

                                           длъжност 

 

2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

 

1. Адрес 

 

код, град, община, квартал, улица, бл., ап. 

2. Телефон  

3. Факс  

4. e-mail  

5. интернет адрес  

6. Лице за контакт  

 

 

 

 

Дата: .................................    Подпис и печат: ....................................... 
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Приложение № 2 

Образец 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за отсъствие на обстоятелства 

 

Долуподписаният/ната _______________________________________________________ с ЕГН 

____________________________, в качеството ми на _________________________ (посочва се 

заеманата  длъжност) на ____________________________ (посочва се фирмата на 

участника), с БУЛСТАТ/ ЕИК ____________________, със седалище и адрес на управление: 

___________________________________________________________________________, 

 

участник в конкурс с предварителен подбор с предмет „Осигуряване на фабрично нови, 

неупотребявани автомобили за нуждите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, при 

условията на оперативен лизинг за период от 4 години“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М1, ЧЕ: 

 

I. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (реабилитиран/а съм) за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 

 

II. Представляваният от мен участник: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 

 
1 Когато участниците са юридически лица, изискването по т. I и т. II се прилагат, както следва: 

1. при събирателно дружество – всеки съдружник, освен ако в дружествения договор не е предвидено 

управлението и представителството да се осъществяват от друго лице; 

2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност – управителите; 

4. при еднолично дружество с ограничена отговорност – управителя, едноличен собственик на капитала, ако той 

управлява и представлява дружеството лично; 

5. при акционерно дружество – изпълнителните членове на УС, СД – овластени да представляват дружеството, или 

всички членове на УС, СД – ако няма овластени членове; 

6. при командитно дружество с акции – изпълнителните членове на СД; 

7. във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника. 

Обстоятелствата по т. 4 и по т. 5 се декларират от членовете на управителните и контролните органи на ЮЛ, 

включително и от временно изпълняващите тази длъжност и от прокуристите и търговските пълномощници. 
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в) не е в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; 

г) няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, 

т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, или е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или 

има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 

д) няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 

 

III. Не съм свързано лице2 по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество  с 

Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

 

IV. За мен лично и представляваното от мен юридическо лице не са налице обстоятелствата по 

чл. 68 или 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество; 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК. 

 

 

 

 

…......…………….г.     Декларатор: ….....…………………….............. 

(дата на подписване)       (подпис и печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 „Свързани лица“ съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права 

линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително; за 

целите на производството за отнемане на незаконно придобитото имущество за свързано лице се счита и бивш 

съпруг, бракът с когото е прекратен до 5 години преди началото на проверката на Комисията, както и физически и 

юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически 

зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност. 
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Приложение №3 

Образец 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за конфиденциалност 

Долуподписаният/ната __________________________________________________ с ЕГН 

____________________________, в качеството ми на _________________________ (посочва се 

заеманата  длъжност) на ____________________________ (посочва се фирмата на 

участника), с БУЛСТАТ/ ЕИК ____________________, със седалище и адрес на управление: 

___________________________________________________________________________, 

участник в конкурс с предварителен подбор с предмет „Осигуряване на фабрично нови, 

неупотребявани автомобили за нуждите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, при 

условията на оперативен лизинг за период от 4 години“  

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. Няма да използвам и оповестявам пред трети лица сведения и факти, станали ми известни при 

участие в конкурс с предварителен подбор с предмет „Осигуряване на фабрично нови, 

неупотребявани автомобили за нуждите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, при условията на 

оперативен лизинг за период от 4 години“, представляващи производствена и търговска тайна на 

дружеството . 

2. Няма да злоупотребявам с доверието и да уронвам името на „Български Енергиен Холдинг” 

ЕАД. 

 

…......…………….г.    Декларатор: ….....…………………….............. 

(дата на подписване)       (подпис и печат) 
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Приложение №4 

Образец 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС С ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР С ПРЕДМЕТ 

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ФАБРИЧНО НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ ЗА 

НУЖДИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД, ПРИ УСЛОВИЯТА НА 

ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ ЗА ПЕРИОД ОТ 4 ГОДИНИ“ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ЧЕТИРИ ФАБРИЧНО НОВИ, 

НЕУПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛА С ДВИГАТЕЛ ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ, ПРИ 

УСЛОВИЯТА НА ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ ЗА ПЕРИОД ОТ 4 ГОДИНИ“ 

 

 

Предлаганите автомобили следва да отговарят на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени с техническите параметри в Таблица №1 и Таблица №2. 

 

Таблица №1 

Минимални технически изисквания на Възложителя за 2 (два) броя нови, неупотребявани 

автомобили за нуждите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, при условията на 

оперативен лизинг за период от 4 години: 

Купе: Тип „SUV”, 5 врати, 4+1 места 

Дължина (без теглич): мин.  4300 мм. 

Широчина (без огледала): мин. 1800 мм. 

Обем на багажника: мин. 500 л. 

Отопление, климатизация  

Климатизация – минимум двузонов климатроник 

Предни и задни електрически стъкла 

Въздушни възглавници за водача и пътника до водача 

Странични въздушни възглавници 

Лети алуминиеви джанти: макс. 17 цола 

Сензор за дъжд 

Автоматично включване на светлините / дневни светлини  

GSM подготовка с Bluetooth 

Странични електрически огледала с подгряване, електрическо 

регулиране и електрическо сгъване 

Помощна система при паркиране – парктроник отпред и отзад 

Аудио система с вградени тон колони 

Ксенонови / led предни светлини 

Круиз контрол 

Двигател: Работен обем: мин. 1900 см³ 

Мощност: мин.110 kW 

Максимален въртящ момент: мин. 340 Nm 

Вид гориво: дизел 
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Вид горивна система: Комън рейл 

Брой цилиндри: 4 

Брой клапани: 16 

Разход на гориво за 100 км пробег комбинирано:  

Мах. 8,0/100км 

Катализатор на отработените газове 

Екологични показатели: мин.  ЕURO 6 

Start-stop система за двигателя 

Ходова част: Колесна формула : 4х4 

Скоростна кутия: Автоматична 

Вид спирачна система: хидравлична 

Сервоусилвател на спирачките 

Междуосие: не по-малко от 2600 мм. 

Просвет: мин.160 мм. 

Усилвател на кормилната уредба 

Антиблокираща спирачна система + спирачен асистент 

Система за разпределение на спирачното усилие или подобна 

Тракшън контрол или подобна система 

Електронна стабилизираща програма или подобна 

Система за следене налягането в гумите или подобна 

Система за задържане на автомобила при потегляне при наклон 

Окомплектация на 

автомобилите с 

инструкции: 

Инструкция за експлоатация за водача 

Документация за  техническо обслужване и ремонти –предписани 

от завода производител, сервизна книжка  с печат на доставчика и 

дата на гаранция 

Ръководство за периодични технически прегледи 

Oбщи изисквания: Гаранционен срок не по-малко от 4 (четири) години 

 

 

Таблица №2 

Минимални технически изисквания на Възложителя за 2 (два) броя нови, неупотребявани 

автомобили за нуждите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, при условията на 

оперативен лизинг за период от 4 години: 

Купе: Тип „SUV”, 5 врати, 6+1 места 

Дължина (без теглич): мин. 4600 мм. 

Широчина (без огледала): мин. 1800 мм. 

Отопление, климатизация  

Климатизация – минимум двузонов климатроник 

Предни и задни електрически стъкла 

Въздушни възглавници за водача и пътника до водача 

Странични въздушни възглавници 

Лети алуминиеви джанти: макс. 19 цола 

Сензор за дъжд 

Автоматично включване на светлините / дневни светлини  

GSM подготовка с Bluetooth 

Странични електрически огледала с подгряване, електрическо 

регулиране и електрическо сгъване 

Помощна система при паркиране – парктроник отпред и отзад 

Навигационна система с карти за Европа 

Аудио система с вградени тон колони 
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Ксенонови / led предни светлини 

Круиз контрол 

Двигател: Работен обем: мин. 1900 см³ 

Мощност: мин.110 kW 

Максимален въртящ момент: мин. 340 Nm 

Вид гориво: дизел 

Вид горивна система: Комън рейл 

Брой цилиндри: 4 

Брой клапани: 16 

Разход на гориво за 100 км. пробег комбинирано:  

Мах. 8,5/100км. 

Катализатор на отработените газове 

Екологични показатели: мин.  ЕURO 6 

Start-stop система за двигателя 

Ходова част: Колесна формула : 4х4 

Скоростна кутия: Автоматична 

Вид спирачна система: хидравлична 

Сервоусилвател на спирачките 

Междуосие: не по-малко от 2700 мм. 

Просвет: мин.190 мм. 

Усилвател на кормилната уредба 

Антиблокираща спирачна система + спирачен асистент 

Система за разпределение на спирачното усилие или подобна 

Тракшън контрол или подобна система 

Електронна стабилизираща програма или подобна 

Система за следене налягането в гумите или подобна 

Система за задържане на автомобила при потегляне при наклон 

Окомплектация на 

автомобилите с 

инструкции: 

Инструкция за експлоатация за водача 

Документация за  техническо обслужване и ремонти –предписани 

от завода производител, сервизна книжка  с печат на доставчика и 

дата на гаранция 

Ръководство за периодични технически прегледи 

Oбщи изисквания: Гаранционен срок не по-малко от 4 (четири) години 
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Приложение №5 

Образец 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС С ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР С ПРЕДМЕТ 

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ФАБРИЧНО НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ ЗА 

НУЖДИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД, ПРИ УСЛОВИЯТА НА 

ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ ЗА ПЕРИОД ОТ 4 ГОДИНИ“ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ЧЕТИРИ ФАБРИЧНО НОВИ, 

НЕУПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛ, ПРИ 

УСЛОВИЯТА НА ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ ЗА ПЕРИОД ОТ 4 ГОДИНИ“ 

 

Предлаганите автомобили следва да отговарят на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени с техническите параметри в Таблица №1. 

 

Таблица №1 

Купе: Тип „SUV”, 5 врати, 4+1 места 

Дължина (без теглич): мин. 4200 мм. 

Широчина (без огледала): мин. 1700 мм. 

Обем на багажника: мин. 350 л. 

Отопление, климатизация - термопомпа 

Климатизация – минимум двузонов климатроник 

Предни и задни електрически стъкла 

Въздушни възглавници за водача и пътника до водача 

Странични въздушни възглавници 

Лети алуминиеви джанти: макс. 19 цола  

Сензор за дъжд 

Автоматично включване на светлините / дневни светлини  

GSM подготовка с Bluetooth 

Странични електрически огледала с подгряване, електрическо 

регулиране и електрическо сгъване 

Помощна система при паркиране – парктроник отпред и отзад 

Навигационна система с карти за Европа 

Аудио система с вградени тон колони 

Ксенонови / led предни светлини 

Круиз контрол 

Двигател: Мощност: мин.110 kW 

Максимален въртящ момент: мин. 300 Nm 

Батерия: Тип батерия: Lithium-ion 

Капацитет kWh: мин. 60 kWh 

Пробег с едно зареждане: мин. 420 км. 

Бавно зареждане AC променлив ток: мин. 11 kW 

Бързо зареждане DC прав ток: мин. 100 kW 
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Ходова част: Колесна формула : 4х2 

Вид спирачна система: хидравлична 

Сервоусилвател на спирачките 

Междуосие: не по-малко от 2600 мм. 

Просвет: мин.150 мм. 

Усилвател на кормилната уредба 

Антиблокираща спирачна система + спирачен асистент 

Система за разпределение на спирачното усилие или подобна 

Тракшън контрол или подобна система 

Електронна стабилизираща програма или подобна 

Система за следене налягането в гумите или подобна 

Система за задържане на автомобила при потегляне в наклон 

Окомплектация на 

автомобилите с 

инструкции: 

Инструкция за експлоатация за водача 

Документация за  техническо обслужване и ремонти –предписани 

от завода производител, сервизна книжка  с печат на доставчика и 

дата на гаранция 

Ръководство за периодични технически прегледи 

Oбщи изисквания: Гаранционен срок не по-малко от 4 (четири) години 

 

 


