
 

  

 

 
 

 
                       

 

www.interregrobg.eu 

Project: “ Co-ordinated and efficient reactions of the authorities in the emergency situations in Dolj-Vratsa region 

(Acronym: DJ-VR: R.A.E.S)”, Project code: 15.3.1.040 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

С  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ С ПРЕДМЕТ: 

       

 
„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНА 

ТОЧКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ И БЕДСТВИЯ ВЪВ ВРАЦА“ 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1  

 СПЕЦИАЛИЗИРАНА ВИСОКОПРОХОДИМА АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА 

 

 

град Враца, 2019 година 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 
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I. ПРЕДМЕТ  

В рамките на настоящата обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване за 

създаване на трансгранична точка за подобряване на капацитета на 

администрацията за преодоляване на кризисни ситуации и бедствия във Враца“ 

по проект № 15.3.1.040 „Координирани и ефективни реакции на властите при спешни 

ситуации в региона Долж – Враца (Акроним: DJ-VR: R.A.E.S)“, осъществяван с 

финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A 

Румъния-България 2014-2020 година Изпълнителят следва да достави следното 

оборудване по ОП 1: 

1. Репатриращ автомобил за катастрофирали тежкотоварни камиони – 1бр. 

2. Високо проходим пикап 4х4 – 1бр.  

3. Спасителен технически автомобил – модул за спасителни операции – 1бр. 

4. Снегопочистващ автомобил с разпръскващ модул – 1бр. 

в съответствие с обхвата на  настоящата Техническа спецификация.  

II. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

1. РЕПАТРИРАЩ АВТОМОБИЛ ЗА КАТАСТРОФИРАЛИ 

ТЕЖКОТОВАРНИ КАМИОНИ 

 1 бр. 

Описание Технически спецификации 

Двигател Дизелов двигател с номинална мощност ≥ 350 kW. Евро 6 или 

еквивалент. 

Задвижване 8x8 

Размери Дължина ≤ 10 100 mm; Ширина ≤ 2 550 mm; Височина ≤ 3 750 mm 

Възможности Преден ъгъл на проходимост ≥ 27
o
; Заден ъгъл на проходимост ≥ 

27
o
; Ъгъл на газене ≥ 28

o
 

Капацитет на  ≥ 9000 kg 
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1. РЕПАТРИРАЩ АВТОМОБИЛ ЗА КАТАСТРОФИРАЛИ 

ТЕЖКОТОВАРНИ КАМИОНИ 

 1 бр. 

Описание Технически спецификации 

предно окачване  

Капацитет на 

задните окачвания 

≥ 9500 kg 

Надстройка Трябва да се изгради като самоносеща конструкция на корпуса, 

изработена от неръждаема стомана и алуминий, напълно устойчива 

на корозия. Надстройката трябва да бъде оборудвана с халогенни 

лампи за работа и със задни светлини на автомобила.  Покривът 

трябва да бъде покрит с противоплъзгаща се повърхност, като ще 

се използва като работна платформа или да носи оборудване като 

напр. стълба, смукателни маркучи и т.н. Достъпът до покрива 

трябва да е възможен чрез стълба, монтирана на задната страна на 

надстройката. Не по-малко от 7 отделения (шкафа). Всички 

шкафове трябва да са с ролетни щори устойчиви на прах и вода. 

LED лампи за осветяване на оборудването през нощта, които 

автоматично се включват при отваряне на щората. 

Кабина Единична кабина с минимум 1+1 места и външна дължина от 1820 

до 1900 мм. Климатична и вентилационна система. Независима 

отоплителна система. Електрически задвижвани и отопляеми 

странични огледала на превозното средство. Електрически стъкла. 

Централно заключване. Кабината трябва да е оборудвана с мобилно 

радио и светлини за четене на карти над седалката на водача. Подът 

на кабината трябва да е с противохлъзгава повърхност. 

Вътрешността на кабината и стъпалата за достъп да се осветяват 

автоматично при отваряне на вратата. Седалки с облегалки за глава 

и предпазни колани. От външната страна на кабина трябва да бъде 

монтирано гнездо за зареждане на акумулаторите (монтирано на 

входните нива на кабината на водача) от външно захранване. 

Трафик светлини. Светлинни сигнали за специален режим на 

движение, които да бъдат разположени, както следва: 

- в предната част на маската на кабината - 2 броя сини мигащи 

LED светлини; 

- LED лайтбар в горната част на кабината с еквивалентна 
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1. РЕПАТРИРАЩ АВТОМОБИЛ ЗА КАТАСТРОФИРАЛИ 

ТЕЖКОТОВАРНИ КАМИОНИ 

 1 бр. 

Описание Технически спецификации 

мощност ≥ 100 W 

- в задната част на автомобила - 2 броя сини мигащи LED 

светлини. 

Сигнално-звукова система: предупредително устройство със серия 

тонове с различна честота: 4 диафрагмени акустични сигнала, 

настроени 435 + 450/580 + 600 Hz  a'a'/ d "d", съгласно DIN стандарт 

за пожарните служби или еквивалент. 

Теглещи 

устройства 

В предната и задната част трябва да има две куки, тип шекел, с 

единичен капацитет ≥ 140 kN. Задният теглич трябва да позволява 

изтегляне на ремаркета с максимално тегло ≥ 30 тона. Тегличът 

трябва да бъде с изведени електрически и пневматични връзки.  

Рамо за теглене на превозни средства: 

- максимален капацитет при опънато рамо: ≥ 12 000 kg  

- максимален капацитет при неопънато рамо: ≥ 30 000 kg 

Монтиран кран с 

рамо 

С хидравлично теглещо устройство за теглене на превозно средство 

с повредена предница. Трябва да бъде оборудван с прибиращо се 

теглещо рамо и прибираща се хидравлично въртяща се глава. 

Надстройката трябва да се състои от подрама в съответствие с 

рамата на автомобила. Трябва да се монтира на шасито със 

странични плочи. Задната плъзгаща опора да е трапец с ширина 

максимум 3600 мм. 

Работата на основното рамо да се осъществява посредством два 

хидравлични цилиндъра, за да се осигури максимална стабилност 

на повдигането. В задната част на надстройката трябва да е 

разположено приспособление за теглене, което да може да се 

използва с повдигнато централно рамо. Рамото да е оборудвано с 

две хидравлични лебедки и два въртящи се барабана за странично 

теглене. Лебедките трябва да може да тегли нагоре и надолу. 

Комплект 

хидравлични 

-  Комплект хидравлична лебедка 25 t – 30 t с барабан и 

пневматична спирачка. Първа намотка ≥ 25000 daN. Работното 
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1. РЕПАТРИРАЩ АВТОМОБИЛ ЗА КАТАСТРОФИРАЛИ 

ТЕЖКОТОВАРНИ КАМИОНИ 

 1 бр. 

Описание Технически спецификации 

лебедки въже на лебедката да е с дължина минимум 60 m, с метален 

накрайник. 

- Комплект хидравлична лебедка 25 t – 30 t с барабан и 

пневматична спирачка. Първа намотка ≥ 30000 daN. Работното 

въже на лебедката да е с дължина минимум 60 m, с метален 

накрайник. 

- Допълнително рамо, което да се монтира на основното рамо и 

трябва да бъде оборудвано с два мотора. С единия от тях трябва да 

бъде възможно по-нататъшното спускане на рамото от 

транспортното положение в работно положение и чрез втория 

трябва да се осъществява телескопично удължение на рамото на 

разстояние мин. 5100 mm. 

- Пропорционално радиоуправление на всички движения на 

рамото на главния кран и хидравличните лебедки с обхват до 100 

m. Всички функции трябва да бъдат не по-малко от 4 и да се 

контролират ръчно с контролния лост, монтиран стационарно в 

колектора. 

Оборудване за 

прибиращото се 

рамо 

Адаптери за теглене на ремаркета, полуремаркета, превозни 

средства с повредени предни колела и др.; Двойка универсални 

товарни вилици; Двойка вилица за различни видове повреди; Чифт 

направляващи вилици; приспособление за ремаркета; поцинковани 

вилици, комплект с ръчно регулируема кръстосана траектория; 

глава с два блока, поставена на телескопично рамо, позволяващо 

повдигане и спускане на въжето на лебедката; две въртящи се 

глави, за издърпване на страни. 

2. ВИСОКО ПРОХОДИМ ПИКАП 4х4 1 бр. 

Описание Технически спецификации 

1.Базово шаси 1.1 Задвижване 4 х 4.  

1.2 Брой места не по-малко от 4+1.  

1.3 Брой врати 4. 
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1.4 Ускорение 0-100 km/h до 14.5 s.  

1.5 Комбиниран разход на гориво  на 100 km пробег: не повече от 

7,4 l/. 

1.6 Междуосие в интервала 3 050 – 3 100 mm 

1.6 Разстояние между калниците при пода на товарния отсек на 

автомобила ≥ 1000 mm. 

2. Двигател 2.1 Дизелов с обем не по-малък от 2,4 l, Euro 6 или еквивалент  

2.2 Мощност ≥ 140 kW при не повече от 3 400 rpm и максимален 

въртящ момент ≥340 Nm при 1 600-2 800 rpm.  

3. Трансмисия Не по-малко от 5 скорости, механична или автоматична.  

4.Допълнително 

оборудване 

4.1 Не по-малко от 2 бр. въздушни възглавници за водача и за 

пасажера. 

4.2 Система за контрол на движението  

4.3 Климатик 

4.4 Резервна колело, монтирано под товарното пространство, с гума 

- аналогична на останалите.  

4.5 Система за подпомагане кормилното управление.  

4.6 Вградена във вратите защита от страничен удар 

 

 

 

3. СПАСИТЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ – МОДУЛ 

ЗА СПАСИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ 

 1 бр. 

Описание Технически спецификации 

A. Таблица Описание автомобил за специални операции 

1 Шаси Аварийно-спасителният автомобил да е с базово шаси със 

задвижване 4х4, със стоманена кабина  с най-малко 3 седалки за 

екипажа, включително седалката за водача. Седалките за екипажа 

трябва да бъдат подредени в един ред. Външна дължина на 

кабината от 1610 до 1690 mm 

2 Предназначение Аварийно-спасителния автомобил трябва да е предназначен да 

извършва спасителни операции при сложни метеорологични 

условия и да има способността да се движи през пресечен терен. 

3 Общи изисквания 3.1  Аварийно-спасителният автомобил трябва да се състои от 
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базово шаси с кабина за екипажа, специализирана надстройка с 

вградени шкафове за оборудването и лебедка, задвижвана от 

двигателя. 

3.2  Автомобилът да е оборудван със звукови сигнали и сини 

светлини, които да го обозначават като превозно средство със 

специален режим на движение, защитени от механични 

увреждания, а кабината да е оборудвана с мобилен Тетра терминал. 

3.3  Автомобилът трябва да бъде нов. Не се допуска автомобилът да 

е изграден от резервни части или рециклирани такива. 

3.4  Автомобилът трябва да е произведен не по-рано от дванадесет 

месеца преди датата на доставката. 

3.5 Автомобилът трябва да бъде оборудван с ляв волан (по посока 

на пътното движение) и съгласно стандартите за базовото шаси: 

окачване, спирачна система, електрическа система, както и 

системи, които осигуряват безупречна функция на базовото шаси. 

3.6 Автомобилът да е оборудван с прожектори за работа през 

нощта. Прожекторите трябва да са разположени върху всички 

подходящи части на превозното средство и да бъдат защитени от 

механични повреди. 

3.7 Автомобилът трябва да е с постоянна монтирана лебедка в 

предната си част с теглителна сила не по-малка от 50 kN. 

3.8 Капацитетът / обемът на резервоара за гориво трябва да е за 

минимум 300 km пробег. 

3.9 Максималната скорост трябва да е ≥ 120 km/h 

3.10 При доставката аварийно-спасителният автомобил трябва да 

бъде напълно окомплектован и тестван. 

4 Възможности при 

пресечен терен 

Аварийно-спасителният автомобил трябва да бъде проектиран и 

произведен за всички терени: клас М (7 500 - 16 000 кг), категория 

2 (с висока проходимост), определени съгласно EN 1846-2 или 
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 еквивалент. 

5 Двигател 5.1 Четири тактов, дизелов или турбодизелов двигател с течно 

охлаждане; ниво на емисиите на отработени газове Евро 6 или 

еквивалент. 

5.2 Мощността на двигателя трябва да е в съответствие с общото 

тегло на автомобила, като трябва да покрива минималните 

динамични характеристики, определени съгласно EN 1846-2 или 

еквивалент за клас М, категория 2, но не по-малко от 200 kW. 

5.3 За предложения двигател трябва да се представи техническо 

описание с технически данни. 

6  Трансмисия 6.1 Механична или автоматична, с не по-малко от 9+1 скорости 

6.2 Трябва да се осигури диференциално блокиране на предната и 

задната оси или друга еквивалентна система. 

7 Колела и гуми 7.1 Единични колела за задвижващите оси. 

7.2 Гуми - съответстващи на конфигурацията на колелата, 

товароносимостта и скоростта на превозното средство. 

7.3 Едно резервно колело, разположено извън използваемите части 

на надстройката, с гума, аналогична на гумите на задвижващите 

оси. 

8 Изграждане на 

надстройката 

8.1 Конструкцията на специализираната надстройка на автомобила 

трябва да бъде направена от материали, устойчиви на корозия. 

8.2 В случай че се използват черни метали при конструкцията на 

надстройката, те трябва да имат допълнително антикорозионно 

покритие. 

8.3 Всички кухини в конструкцията на надстройката трябва да 

бъдат защитени от корозия. 

8.4 Покривът на надстройката трябва да бъде лесно достъпен и 
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функционален. Достъпът до покрива трябва да е възможен чрез 

стълба, монтирана на задната страна на надстройката. 

9 Шкафове за 

оборудване 

9.1 Трябва да бъдат налични най-малко четири големи шкафа с 

ролетни щори от алуминиеви панели, не по-малко от по два от ляво 

и от дясно на надстройката. 

9.2 Шкафовете трябва да бъдат оборудвани с вътрешно осветление, 

което се задейства при отваряне на шкафа. 

10 Оборудване Типът и количеството на оборудването на автомобила трябва да 

съответстват напълно на описаното в раздел Б таблица 

«Оборудване» (представена по-долу). Оборудването трябва да бъде 

монтирано по начин, който да го предпази от преместване по време 

на движение на превозното средство. Оборудването да е 

произведено не по-рано от 12 месеца преди датата на доставката. 

11 Стандарти и 

сертификати  

 

11.1 Производителят на базовото шаси при доставката представя 

ЕС сертификат за доказателство на типа двигател с валидна фаза на 

емисиите на замърсяване (копие от сертификата за съответствие за 

типа на двигателя). 

11.2 Автомобилът трябва да бъде в пълно съответствие с EN 1846-

1, 2, 3 за клас М, категория 2 или еквивалентни стандарти, което се 

доказва с декларация от производителя. 

11.3 При спазване на изискванията, определени в раздел Б. Таблица  

„Оборудване“, относно съответствие на оборудването на аварийно-

спасителния автомобил с посочените стандарти, се представя 

доказателства: декларация за съответствие от производителя, копия 

от сертификати за съответствие и от маркировката от щамповане / 

етикетиране и / или пиктограми. 

12 Боядисване 12.1 Основният цвят на автомобилът трябва да бъде "червен", RAL 

3000 или еквивалент, според цветовата система RAL или 

еквивалент. 

12.2 Цветът на кабината и специализираната надстройка трябва да 

бъде "червен", RAL 3000 или еквивалент според цветовата система 
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RAL или еквивалент. 

12.3 Предните врати трябва да са "бели", RAL 9003 или еквивалент 

съгласно цветовата система RAL или еквивалент . 

12.4 Ролетните щори на шкафовете на специализираната 

надстройка не трябва да се оцветяват. 

12.5 Предните и задните брони трябва да са "бели", RAL 9003 или 

еквивалент, съгласно цветовата система RAL или еквивалент. 

12.6 На предния капак на кабината под предното стъкло трябва да 

се постави рефлективна лента с бял цвят и с ширина 50 mm. 

12.7 В горната част на специализираната надстройка трябва да се 

постави рефлективна лента с бял цвят и с ширина 50 mm. В 

зависимост от конструкцията на специализираната надстройка се 

допуска намаляване на широчината на лентата, но не по-малко от 

30 mm. 

12.8 Допустимо е поставянето на лого в горната дясна част отвън на 

кабината и / или в горните предни страни на специализираната 

надстройка, доставена в резултат на реализирани проекти с 

финансиране от Европейския съюз. 

12.9 На калниците на всяка гума върху оста на превозното средство 

с червен размер на буквите 72 pt, Bold, шрифт "Times New Roman" 

се прилага информация за вътрешното налягане на гумите в MPa 

(Bar). 

13 Сини светлинни 

сигнали и PA 

система 

Светлинните сигнали трябва да бъдат разположени, както следва: 

- в предната част на маската на кабината - 2 броя сини мигащи 

LED светлини; 

- LED лайтбар в горната част на кабината с еквивалентна 

мощност ≥ 100 W 

- в задната част на автомобила - 2 броя сини мигащи LED 

светлини. 

Сигнално-звукова система: предупредително устройство със серия 
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тонове с различна честота: 4 диафрагмени акустични сигнала, 

настроени 435 + 450/580 + 600 Hz  a'a '/ d "d", съгласно DIN 

стандарт за пожарна служба или еквивалент. 

Б. Таблица „Оборудване“ 

1. Дихателен 

апарат, изолиращ 

тип, със сгъстен 

въздух и отворен 

цикъл (издишаният 

въздух постъпва 

към околната 

среда) - 3 

комплекта. 

- работно налягане 300 бара (30,0 мра); 

- да бъде оборудван с транспондер за лесно идентифициране. 

Бутилки със сгъстен въздух с вентил (по 3 бр. за всеки дихателен 

апарат) - изработени от композитни материали, включени в 

сертификата на апарата. Капацитет ≥ 6 л / 300 бара, срок на годност 

не по-малък от 20 години. 

Целолицева панорамна маска (по 4 бр. за всеки дихателен апарат) 

- включена в сертификата за дихателния апарат; 

- с повишено налягане; 

- универсална/ един размер; 

- маската трябва да бъде снабдена с каишка, за носене на 

врата; 

- Маската трябва да бъде оборудвана с транспондер за лесно 

идентифициране. 

Съответствие със стандарти или техни еквиваленти: 

- EN 137: тип 2 (за пожарогасене) или еквивалент с маркировка 

"CE" за целия автономен дихателен апарат или еквивалент; 

- Директива 97/23 / ЕС: 1997 за бутилките и EN 144 или 

еквивалент за вентила на бутилката 

- EN 136 клас 3 и CE маркировка за маската или еквивалент 

2. Защитно облекло 

за работници, 

използващи ръчни 

моторни триони / 

панталони или 

крачоли / – 2 

комплекта 

Съответствие със стандартите или техни еквиваленти: 

- EN 381, защитен клас 1  или еквивалент  

Забележка: Размерът на защитното облекло ще бъде предоставен на 

Изпълнителя при сключването на договора за доставка. 

3. Комбинирана Съответствие със стандартите или техни еквиваленти: 
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защитна каска за 

работници, 

използващи ръчни 

моторни триони за 

защита на лицето и 

ушите - 2 

комплекта 

- EN 352 или еквивалент 

- EN 397 или еквивалент 

- EN 1731  или еквивалент 

4. Ръкавици 

устойчиви на 

срязване - 2 чифта 

Съответствие със стандартите или техни еквиваленти: 

- EN 420 или еквивалент 

- EN 388 или еквивалент 

5. Диелектрични 

ръкавици - 2 чифта 

Съответствие със стандартите или техни еквиваленти: 

- EN 60 903 или еквивалент 

6. Диелектрични 

боти - 2 чифта 

20 kV 

7. Диелектричен 

килим - 1 бр. 

20 kV 

8. Диелектрични 

клещи с изолирани 

дръжки - 1 бр. 

1kV 

9. Преносим 

пожарогасител под 

налягане, прах, 

АВС, 6 кг – 1 бр. 

Съответствие със стандартите или техни еквиваленти: 

- EN 3 или еквивалент. 

10. Преносим 

пожарогасител с 

въглероден 

диоксид, 5 кг – 1 

бр. 

Съответствие със стандартите или техни еквиваленти: 

- EN 3 или еквивалент. 
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11. Санитарен 

комплект – 1 к-т 

Автоматичен дефибрилатор с мониторинг на ЕКГ, SpO2, СО и 

метамоглобин за отравяне с пожарни газове. Цветен дисплей с 

диагонал от най-малко 5 " за наблюдение на графики, аларми и 

жизненоважни параметри Biphasic AED Дефибрилация 200J чрез 

лепилни електроди. ЕКГ мониторинг с 4-жичен ЕКГ кабел за 6-

канален ЕКГ мониторинг. Наблюдавани параметри: сърдечен 

ритъм, периферна честота на пулса, индекс на перфузия, ниво на 

CO въглероден окис в кръвта, ниво на метхемоглобин в кръвта. 

Сензор за пръсти SpO2 подходящ за деца и възрастни. Датчик за 

пръстови отпечатъци за мониторинг на Co и метхемоглобина. 

Батерия: Акумулаторна литиево-йонна, захранваща 12V DC. Общо 

тегло под 3 кг. 

12. Носилка – 1 бр. Съответствие със стандартите или техни еквиваленти: 

DIN 13 024 или еквивалент 

13. Осветителен 

прибор, с Ех-

защита, LED 

система – 2 

комплекта 

Съответствие със стандартите или техни еквиваленти: 

Да отговарят на изискванията на Директива 94/9 / ЕО и EN 60079 

или еквивалентни. 

С 2 бр. Светодиодни източници с общ светлинен поток от най-

малко 200 lm. 

Накланяне на осветителна глава най-малко на три фиксирани 

позиции (при 0 °, 45 ° и 90 °). 

Светлинна цифрова индикация за оставащото време за осветяване в 

часове и минути. 

С най-малко три режима на светлина за работа с едно зареждане не 

по-малко от 4 часа при пълна интензивност и не по-малко от 8 часа 

при минимална интензивност. 

Защита срещу вода и прах - не по-малко от IP 67. 

Тегло не повече от 500 g. 

Аксесоари: резервно стъкло. Зарядно устройство 230 V. 

В автомобила да се инсталира зарядно устройство за зареждане 

най-малко 1 бр. фенер от електрическата инсталация на 

автомобила. 
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14. Сигнален 

триъгълник - 1 бр. 

Светотразителен 

15. Стоп палка - 1 

бр. 

С вградено осветление. 

16. Сигнален 

конус- 4 бр.   

С височина ≥ 500 mm 

17. 

Противопожарна 

брадва - 1 бр. 

 

Съответствие със стандартите или техни еквиваленти: 

DIN 14 900 

18. Лопата - 1 бр. Съответствие със стандартите или техни еквиваленти: 

DIN 20 127 или еквивалент 

19. Вила - 1 бр. 

 

С 4 зъба, с дръжка с дължина 1 500 ± 20 mm, 

20. Клещи - 

ножици за рязане 

на стомана- 1 бр. 

За рязане на стоманени пръти с диаметър ≥ Ø 10 mm 

21. Моторен трион 

- 1 бр. 

Двутактов, бензинов с мощност  ≥ 4.0 kW 

С инерционна спирачка и система за намаляване на вибрациите. 

Работна дължина на шината ≥ 500 mm 

Резервна верига – 2 бр.. 

Тегло  ≤ 6,5 kg 

22. Клин за 

разцепване на 

дърво - 3 бр. 

От стомана  
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23. Чук – 1 бр. 

 

6 kg 

24. Туба – 1 бр. Комбинирана както за масло, така и за бензин с общ капацитет ≥ 

7,0 l 

25. Електрически 

генератор 1 бр.  

 

Капацитет ≥ 8 kVА; 

Бензинов четиритактов; 

Номинално напрежение 400 V(3~) / 230 V (1~) 

честота 50 Hz; 

Автоматична защита срещу претоварване на агрегата и прегряване 

на двигателя. 

време на непрекъсната работа - ≥ 2,5 h; 

Минимален брой клеми / контакти /: 400 V / 16 А - 1 бр. ССЕ; 230 V 

/ 16А - 2 бр. Тип Schuko; 12 V DC; 

Всички контакти трябва да бъдат защитени със самозатварящи се 

капаци. 

Комплектът трябва да бъде снабден с маркуч за изхвърляне на 

отпадъчните газове в съответствие с DIN 14572 (50х1500) или 

еквивалент; заземяване; кабелен комплект за зареждане на 

батерията 12 V, комплект за зареждане с гориво. 

Съответствие със стандартите или техни еквиваленти: 

DIN 14 685  или еквивалент 

26. Кабелна макара 

– 1 бр. 

водоустойчива,  ≥ IP 67; 

дължина на проводниците ≥ 20 m и CEE щепсел 5 х 16 А / 400V; 

Контакти - не по-малко от 3 бр. Шуко контакти 16 А / 230V и 1 бр. 

СЕЕ контакт 1 х 16 А, 400 V. 

27. Осветителна 

мачта – 1 комплект 

С осветителни прожектори 2x1000 W. Работна височина ≥ 3 m. 

Интегрирана в надстройката. Завъртане на светлинните устройства 

(хоризонтално и вертикално) 0 – 360 градуса. 
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28. Спасителен 

дисков циркуляр – 

1 бр. 

Двутактов бензинов двигател 

Мощност ≥ 3 500 W 

С режещ диск ≥ Ø 350 мм – 2 бр. (основен и резервен) 

Тегло без диск ≤ 11 kg 

29. Предпазни 

очила за работа с 

ръчни 

инструменти, 

пробивни машини 

и режещи 

инструменти – 3 бр. 

Съответствие със стандартите или техни еквиваленти: 

- EN 166 или еквивалентен 

30. Хидравличен 

спасителен 

комплект, в 

съответствие с EN 

13 204 или 

еквивалентен 

стандарт – 1 

комплект 

Хидравличен спасителен комплект, състоящ се от: 

1. Хидравличен помпен агрегат с два комплекта сдвоени външен и 

вътрешен маркучи с дължина 15 m, монтирани на макари върху 

една обща рама. Възможност за едновременно подаване на масло 

към два инструмента. Смяната на инструмента да не изисква 

спиране на подаването на маслото през маркуча. Мощност на 

двигателя ≥ 2,7 kW. Номинално налягане ≥ 630 Bar. Общо тегло на 

системата ≤ 75 kg (без масло). Минимална вместимост на 

резервоара за маслото, осигуряваща нормалното функциониране на 

работните инструменти ≥ 3,8 l. 

2. Хидравлична ножица – 1 бр., в съответствие с EN 13204:2016 BC 

или еквивалент. EN клас ≥ F или еквивалент. Отваряне на 

челюстите ≥ 160 mm. Максимална сила на рязване на стоманен 

прът ≥ Ø 32 mm. Сила на рязане ≥ 490 kN. Тегло ≤ 15 kg. 

3. Хидравличен разпъвач – 1 бр. Сила на разпъване: да попада в 

интервала от 50 до 400 kN, в т.ч. 60 - 300 kN. Отваряне на 

челюстите ≥ 700 mm. Затваряща сила ≥ 100 kN. Тегло ≤ 21 kg. 

Комплект вериги, оборудвани с аксесоари, необходими за правилна 

работа с хидравличния разпъвач. Дължина ≥ 1,5 m. 

4. Комплект хидравлични двойнодействащи цилиндри. Комплектът 

да се състои от не по-малко от 2 бр. цилиндри, които да покриват 

следните спецификации: 

Дължината на конструкцията на всеки по-голям спасителен 

цилиндър в затвореното положение да е по-малка от дължината на 

съответния по-малък цилиндър в отворено положение;  

По-малкият цилиндър в затворено положение да е по-малък от 
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максималното отваряне на хидравличния разпъвач. 

Максималната дължина на разтягане на най-големия цилиндър 

трябва да достига работна дължина ≥ 1200 mm. 

5. Комплект опори за прагове и комплект за стабилизиране на 

автомобила – по 1 комплект 

6. Ръчен инструмент за рязане на автомобилни стъкла, 1 бр. 

7. Защита за въздушната възглавница на волана, 1 бр. 

8. Хидравлична ножица за рязане на педали в съответствие с EN 

13204:2016 АC или еквивалент – 1 бр. EN клас  или еквивалент ≥ В. 

Да позволява работа с една ръка. Капацитет на рязане на кръгли 

стоманени пръти ≥ Ø 18 mm. Тегло ≤ 5 kg. Сила на рязане ≥ 160 kN. 

31. Пневматичен 

спасителен 

комплект за 

работно налягане 8 

bar и в 

съответствие с EN 

13 731 или 

еквивалентен 

стандарт – 1 

комплект 

Пневматичният спасителен комплект да се състои от: 

1 бр. Възглавница за повдигане със сила на повдигане ≥ 90 kN. 

Максимална височина на повдигане ≥ 200 mm. Размери ≥ 400 x 400 

mm. Тегло ≤ 6 kg. CE маркировка. 

1 бр. Възглавница за повдигане с поддигаща сила ≥ 280 kN. 

Максимална височина на повдигане ≥ 350 mm. Размери ≥ 650 x 650 

mm. Тегло ≤ 14 kg. CE маркировка. 

1 бр. Редуктор за налягане от 300 или 200 bar (в зависимост от 

работното налягане на бутилката) до 8 bar, снабден с 2 m маркуч 

1 бр. Двоен контролер за повдигащи възглавници. 

2 бр. Свързващи маркучи за повдигане на възглавници. Дължина на 

всеки маркуч ≥ 9 m. 

1 бр. Бутилка за сгъстен въздух 200 или 300 bar 

32. Подпорен клин- 

2 бр.  

За автомобилни гуми 

33. Сапани - 8 бр.  С единична товароподемност 5000 kg 

34. Вериги – 3 бр. С единична товароподемност 5000 kg 
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35. LED 

осветително 

устройство - 

индивидуално, за 

фиксиране на 

каската – 3 бр. 

Съответствие със стандартите или техни еквиваленти: 

СЕ маркировка. 

36. Носим TETRA 

терминал 

(Terrestrial Trunked 

Radio) – 3 

комплекта 

 

36.1. Честотен диапазон: 

- честота на предаване 380-390 MHz; 

- честота на приемане 390-400 MHz 

- DMO 380-400 MHz 

36.2. Изходна мощност: не по-малко от 1 W (клас 4), регулируем в 

стандарта за преносими радиостанции, софтуер за програмиране.  

37. Мобилен 

TETRA терминал 

(Terrestrial Trunked 

Radio), монтиран в 

кабината – 1 

комплект 

37.1. Честотен диапазон: 

- честота на предаване 380-390 MHz; 

- честота на приемане 390-400 MHz 

- DMO 380-400 MHz 

37.2. Изходна мощност: не по-малко от 3 W  

 

 

 

4. СНЕГОПОЧИСТВАЩ АВТОМОБИЛ С РАЗПРЪСКВАЩ 

МОДУЛ 

 1 бр. 

Описание Технически спецификации 

1. Базово шаси 
1.1 Максимално общо тегло: поне 18 тона 

1.2 Задвижване: 4 х 4 или 6х4 

1.3 Да има блокаж на поне един диференциал 

2. Двигател 
2.1 Мощност ≥ 200 kW 

2.2 Норма на емисиите: EURO 6 или еквивалент 

3. Скоростна 

кутия 

Минимум 6+1 скорости 
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4. Междуосие 
≥ 3900 мм 

5. Кабина 
5.1 С 1+1 места 

5.2 С допълнително отопление 

5.3 Ел. управляеми странични стъкла 

5.4 Ел. управляеми странични огледала 

5.5 Волан, ляво-разположен, регулируем, с усилвател 

5.6 Външна дължина от 1820 до 1900 мм 

6. Каросерия  
Стоманен товарен корпус 

7. Краново 

устройство 

7.1 Хидравличен кран монтиран между кабината и каросерията, 

съответстващ на Директива 2006/42/EC и EN 12999:2011 или 

еквивалент. 

7.2 Ъгъл на завъртане: не по-малко от 400° 

7.3 С максимална товароносимост ≥ 4 000 kg. 

7.4 Товароносимост на 4.0 m не по-малко от 4 t 

7.5 Товароносимост на 8.0 m не по-малко от 2 t 

7.6 Товароносимост на 12.0 m не по-малко от 1 t 

7.7 Повдигащ момент ≥ 150 kNm 

7.8 Стабилизираща система: HPSC-E или еквивалент 

7.9 Капацитет на резервоара: минимум 200 l 

7.10 Устройство за отчет на разтоварването на стабилизаторите на 

крановото устройство 

8. Гребло за 

сняг 

8.1 Ширина ≥ 3000 mm 

8.2 Височина ≥ 900 mm 

8.3 Тегло ≤ 700 kg 

8.4 Електрическо хидравлично управление, кабелно с джойстик за 

контрол  

8.5 Въртенето трябва да бъде двупосочно и контролирано 

хидравлично от минимум два цилиндъра 

8.6 Хидравличната система трябва да има „bypass” система за 

безопасност 

9. Опесъчител 
9.1 Да бъде изграден от конвейерна лента от неръждаема стомана с 

разпределителна разпръсквачка от неръждаема стомана. 

9.2 Задвижван от собствен дизелов двигател с мощност ≥ 10 к.с. 



 

  

 

 
 

 
                       

 

www.interregrobg.eu 

Project: “ Co-ordinated and efficient reactions of the authorities in the emergency situations in Dolj-Vratsa region 

(Acronym: DJ-VR: R.A.E.S)”, Project code: 15.3.1.040 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз 
 

9.3 Капацитет: ≥ 6 m³ 

9.4 С възможност за лесен монтаж/демонтаж от каросерията на 

автомобила 

9.5 Дължина ≥ 4000 mm 

9.6 Височина ≥ 1800 mm 

9.7 Тегло празен ≤ 2000 kg 
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III. НАЧИН, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1)  Срокът за изпълнение на договора е 360 (триста и шестдесет) календарни 

дни, считано от конкретна дата на регистриране на договора за обществена поръчка в 

деловодната система на възложителя, която се поставя на всички екземпляри на 

Договора, но не по-късно от 20.12.2020 година. 

2) Място на доставка: гр. Враца, Община Враца и/или посочено от Възложителя 

място в общината. 

IV. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ: 

 

1. Репатриращ автомобил за катастрофирали тежкотоварни камиони - 2 (словом: 

две) години или 75 000 км, стандартна заводска гаранция от производителя на 

автомобила, считано от датата на прехвърляне на собствеността на автомобила. 

Гаранционното обслужване на автомобилите следва да се извършва в оторизирани от 

производителя сервизи на територията на Република България. 

2. Високо проходим пикап 4х4 - 2 (словом: две) години или 200 000 км, стандартна 

заводска гаранция от производителя на автомобила, считано от датата на прехвърляне 

на собствеността на автомобила. Гаранционното обслужване на автомобилите следва да 

се извършва в оторизирани от производителя сервизи на територията на Република 

България. 

3. Спасителен технически автомобил – модул за спасителни операции  - 2 (словом: 

две) години или 75 000 км, стандартна заводска гаранция от производителя на 

автомобила, считано от датата на прехвърляне на собствеността на автомобила. 

Гаранционното обслужване на автомобилите следва да се извършва в оторизирани от 

производителя сервизи на територията на Република България. 

4. Снегопочистващ автомобил с разпръскващ модул - 2 (словом: две) години или 

75 000 км, стандартна заводска гаранция от производителя на автомобила, считано от 

датата на прехвърляне на собствеността на автомобила. Гаранционното обслужване на 

автомобилите следва да се извършва в оторизирани от производителя сервизи на 

територията на Република България. 

V. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ 

a) Участникът следва да предостави каталог/зи и брошури на предлаганите МПС и 

специализираното оборудване. В случай, че посочените параметри не съответстват на 
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данните в каталозите/извадките от официални интернет страници на производителя на 

МПС/оборудването, участникът се отстранява от участие; 

b) Участникът следва да има Оторизация (оторизационни писма или други 

документи) от производителя или негов официален представител, в случай, че 

участникът не е производител, удостоверяваща правото на участника да 

извършва гаранционна поддръжка и обслужване на базовите шасита, както и 

специализираното оборудване с марката на производителя. 

c) Спасителен технически автомобил – модул за спасителни операции –  трябва да 

бъде в пълно съответствие с EN 1846-1, 2, 3 или еквивалент за клас М, категория 2 или 

еквивалентни стандарти, което се доказва с декларация от производителя; 

d) С цел онагледяване възможностите на предлаганото изделие/МПС/оборудване  

Участникът следва да предостави чертежи на: 

- автомобила за катастрофирали тежкотоварни камиони; 

- спасителния технически автомобил – модул за спасителни операции; 

- на снегопочистващия автомобил с разпръскващ модул. 

 

VI. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА  

1) Изпълнителят се задължава да достави и предаде на Възложителя 

възложената доставка, окомплектована в съответствие  настоящата техническа 

спецификация и техническото си предложение и стандартно приложими 

окомплектовки, както следва:  

a. оборудван с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и 

светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата);  

b. окомплектовки, съгласно изискванията на производителя, с 

комплект ключове, резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др. 

c. с извършен предпродажбен сервиз; 

d. зареден с всички необходими за експлоатацията му течности и 

материали;  

e. с необходимите за регистрацията им документи, включително 

документи за платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи; 

f.  сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, 

паспорти или други документи от производителя, съдържащ технически данни и 

характеристики;  
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g. с инструкция за експлоатация на български език, както и 

документация, съдържаща препоръки за правилна експлоатация;  

h. други документи и аксесоари (ако е приложимо). 

2) Преди доставката на възложеното оборудване, Изпълнителят уведомява 

писмено Възложителя за готовността доставката да бъде осъществена, а Възложителя 

посочва дата и място и сформира комисия за неговото приемане. 

3) Доставката и предаването/получаването се удостоверява с подписване в два 

екземпляра на двустранен приемо-предавателен протокол („Приемо-предавателен 

протокол“) от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за: 

отсъствие на явни несъответствия, окомплектовката на доставката и представяне на 

документите в съответствие с техническите характеристики, представени в 

Предложението за изпълнение на Изпълнителя и Техническата спецификация на 

Възложителя. Приемо-предавателният протокол съдържа основанието за съставянето 

му (номер на договора), номер на шаси на автомобила, предмет на доставка. Проектът 

на Приемо-предавателен протокол се изготвя от Изпълнителя и се изпраща на 

Възложителя в едно с уведомлението за осъществяване на доставката. 

VII. EЗИК 

Работният език при изпълнение на настоящата поръчка е българският език и 

английският език. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви и представи за своя сметка 

всички документи на български език и в превод на английски език, в случай, че е 

необходимо, при комуникацията с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Докладите, както и всички протоколи, писмена кореспонденция, становища, 

писма и др., изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за целите на изпълнение на обществената 

поръчка и предадени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се изготвят както на Български език така и на 

Английски  език, когато е необходимо.  

VIII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

При осъществяване на доставката Изпълнителят се задължава да обозначи със 

стикер донорите на финансиране всеки артикул от оборудването. Стикерът следва да е 

в съответствие с размерите на оборудването. Дизайнът и съдържанието на стикерът 

подлежат на предварително съгласуване с Възложителя и следва да е в пълно 

съответствие с изискванията на „Visual Identity Manual for the INTERREG V-A Romania-
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Bulgaria Programme“, по отношение използвани цветове, фон, разстояния, шрифтове, 

минимални допустими размери, позициониране на съответното лого/текст и др. 


