
Раздел ХII. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за: 

„ДОСТАВКА НА  1/ЕДИН/ БРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ЗА 

СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД“ 

Технически характеристики Минимални технически изисквания на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Базов автомобил: - употребяван 

Дата на първа регистрация - след 01.01.2003г. 

Изминат пробег - максимум 200 000 км. 

Колесна формула - 6х2 

Технически допустима максимална маса - минимум 26000кг. 

Габаритни размери - дължина – максимум 10000мм 

- височина – максимум 3800 мм 

Окачване и управление на осите - първа ос пневматично или ресьорно; 

- втора и трета ос пневматично; 

- блокаж на диференциала; 

- управляеми I и III ос 

Двигател - дизелов с интерколер 

- екологична норма минимум ЕВРО 3 или 

еквивалент 

- мощност минимум 220 kw 

- работен обем – минимум 11000 куб.см 

Скоростна кутия - механична или автоматична 

 

Кабина - дълга, брой места минимум 5+1, осигуряваща 

седящи места за 3 бр. работници 

- ергономична седалка на водача с 

пневмоуправление с подгряване 

- волан – ляво разположен 

- климатик 

- тахограф 

- круизконтрол 

- регулируем волан 

Оборудване,  осветление и сигнализация - минимум два броя маяци – в предната и 

задната част на автомобила 

- минимум два броя прожектори на шутунга, 

монтиран в задната част на надстройката за 

нощна работа 

- горни и долни светлини на задния панел на 

надстройката 

- светоотразителни стикери и ленти 

- триъгълник, аптечка, пожарогасител и 

жилетка 

- звуков сигнал при движение на заден ход 

Система за безопасна работа - аварийни бутони на пултовете за управление 

на операторите и водача, изключващи всички 

функции на работа 

- бутони на пултовете за управление от 

операторите със зумер в кабината 

- минимум един бутон, разположен в задната 

лява част на автомобила за визуален контрол 

и безопасно затвяране на задния капак 

- хидравличен предпазен клапан за 

предотвратяване на свръхналягане на 

хидравличната система 

- автоматично ограничаване на скоростта на 

движение на автомобила до 30 км/ч при 



наличие на оператор върху степенките 

- ръкохватки за операторите за задържане при 

движение на автомобила 

Надстройка-сметосъбираща надстройка за 

обслужване на кофи и контейнери: 
 

Сметосъбираща надстройка - тип ротопреса 

- обем на надстройката минимум 18 куб.м. – 

максимум 20 куб.м. 

- степен на компактиране –минимум 4:1 

- външна декоративна и обезшумителна 

защитна алуминиева обшивка на 

надстройката 

- централна автоматична гресираща система 

- пултове за управление на надстройката от 

операторите от лявата и дясната страна на 

надстройката с аварийни бутони 

- лява и дясна степенки за операторите 

Повдигащ механизъм /шутунг/ - повдигащ механизъм за работа с кофи, 

разделен на две части за вдигане на кофи от 

110л. до 360л. – поотделно 

- повдигащ механизъм затворен тип с 

широчина на светлия отвор максимум 

1400мм, с два броя завеси 

- система за управление на скоростта на 

вдигане на повдигащия механизъм с два 

режима: 

 при работа с кофи от 110л. до 360 л 

 при работа с контейнери от 660л. до 

1100л. 

Техническо състояние на автомобила и 

надстройката 

- технически обслужени със сменени масла, 

филтри и консумативи, гресирани 

- гуми минимум 70% 

Гаранционен срок – минимум 12 месеца, считано от датата на подписване на приемо-

предавателния протокол за извършена доставка. 

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е по предложение на участника, 

но не по-голям от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на договора за 

обществена поръчка. 

Забележка: Навсякъде в документацията за участие, където се съдържа посочване на регистър, 

документ за право на изпълнение на конкретна дейност или правно основание за извършване на 

конкретна дейност да се чете и разбира „аналогична/и, в зависимост от законодателството на държавата , 

в която чуждестранният участник е установен”. 

Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за участие, където 

се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, 

стандарт или производство,  да се чете и разбира „или еквивалент”. 

 


