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УТВЪРЖДАВАМ: .........../п/................ 

 

  д-р ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ 

Кмет на община Якимово 

 

  

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП  

 

с наименование: „Избор на изпълнител за доставка на специализирано 

транспортно средство за хора с увреждания по Проект № BG05M9OP001-2.002-

0284-C01 – „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в 

общността или в домашна среда” за нуждите на община Якимово“ 

 

 

Данни за Възложителя: 

Община Якимово е бенефициент по проект „Център за почасово предоставяне на 

услуги за социално включване в общността или в домашна среда” по Процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 

„Независим живот”  по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 

2014-2020, която   се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ Регистрационен номер BG05M9OP001-2.002-0284-C01, сключен 

между община Якимово и Министерство на труда и социалната политика чрез главна 

дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти".  

Общата цел на проекта е да допринесе за разширяване на възможностите за 

подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и техните семейства, 

като се насърчават равните възможности и се разширява обемът, многообразието и 

целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността на територията на 

община Якимово.  

Специфични цели:  

- Да се предоставят интегрирани услуги за хора с увреждания и техните 

семейства, хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, като 

се съчетаят комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. и 

социални и здравни услуги в общността или в домашна среда, според специфичните 

потребности на човека в неравностойно положение на основата на индивидуална 

оценка на потребностите.  

- Да се създаде център за почасово предоставяне на услуги за социално включване 

на целевата група, работещ с квалифициран персонал и високи стандарти. 
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Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в 

общността или в домашна среда“ е насочен към хора с увреждания и техните 

семейства, хора над 65г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, 

живеещи на територията на община Якимово. 

Дейността по проекта на община Якимово предвижда доставка на специализирано 

транспортно средство за превоз на хора с увреждания, снабдено със специализирано 

съоръжение за обслужване на хората.  

 

 

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Доставка на 1 брой фабрично ново, неупотребявано специализирано транспортно 

средство – минимум 4/5  пътника, водач и 1 място за инвалидна количка. 

Двигател 

Гориво: емисия на изгорели газове минимум Euro 5 

Обем – max 2500 куб.см.  

Разход на гориво – не по-висок от 8л. на 100 км. пробег 

Скоростна кутия – механична; задвижване 4х4 

Спирачна система 

ESP (електронна стабилизираща програма) 

ABS (антиблокираща система на колелата) 

ASR (регулатор против приплъзване при потегляне) 

EBD (електронно разпределение на спирачното усилие) 

Спирачен асистент при потегляне по наклон нагоре 

Спирачен асистент прилагащ максимално усилие върху спирачките при внезапно 

спиране 

Резервно колело 

Въздушни възглавници за водача и пътника /пътници/ до водача 

Предни и задни дискови спирачки 

Триточкови предпазни колани на  седалките с места за пътници и водача 

Бордови компютър  

Странични стъкла – поне два с отваряема част 

Електрически управляеми странични прозорци 

Климатик  

Вход от задните врати и странична плъзгаща се врата 

Специализирана релса на пода за 1 бр. инвалидна количка  

Колани за закрепване на инвалидна количка към пода  

Три-точков обезопасителен колан за 1 бр. инвалидна количка  

Електро-хидравлична платформа за качване/сваляне на пътника с инвалидна 

количка 

Помощна ръкохватка за качване 

Гаранционен срок – min 36 месеца  
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Автомобилът следва да отговаря на всички изисквания за движение по пътната 

мрежа на Република България.  

В предлаганата от участниците цена да са включени всички разходи за 

сертификация на превозното средство и за издаване на „Удостоверение за 

индивидуално одобряване на ново превозно средство” от Изпълнителна агенция 

„Автомобилна администрация”. В предлаганата от участниците цена да са включени 

всички разходи за регистрация на превозното средство. 

 
ВАЖНО: Участникът в случай, че не е производител, следва да бъде надлежно оторизиран 

от производителя за продажба и извършването на гаранционно обслужване на предлагания 

от него автомобил на територията на Република България към момента на представянето 

на офертата 

 


