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Приложение 2 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

за определяне на прогнозната стойност с минимални технически характеристики при 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирано транспортно 

средство - употребявано за нуждите на приют за безстопанствени кучета в гр. Кубрат“ 

 

 
Съгласно Наредба № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се 

отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и 

приюти за животни (Обн. ДВ. бр.1 от 6 януари 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 17 април 

2012г., изм. ДВ. бр.43 от 14 май 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 17 септември 2013г., доп. 

ДВ. бр.48 от 27 юни 2015г., изм. ДВ. бр.100 от 18 декември 2015г., изм. ДВ. бр.40 от 27 май 

2016г.), отделението за животните в превозното средство трябва да: 

1. е отделено от шофьорската кабина; 

2. е достатъчно голямо, за да може животното да стои изправено и да лежи в 

естествена поза; 

3. има вентилация; 

4. няма остри ръбове; 

5. е оборудвано така, че да може да гарантира безопасен транспорт на животните и 

да е снабдено с аптечка за оказване на първа помощ на животните; 

6. има конструкция, която както да не позволява на животното да избяга, така и да 

гарантира, че няма да се подава извън рамките на превозното средство глава или крайник 

на някое от транспортираните животни; 

7. има подове, които са достатъчно здрави да понесат тежестта на животните, които 

се транспортират, и да имат повърхност, която не е хлъзгава, за да се намали до минимум 

вероятността от нараняване; 

8. осигурява защита от атмосферните условия с достатъчна вентилация на 

превозните средства; 

9. е изградено от материали и конструкция, които позволяват ефективно почистване 

и дезинфекция; 

Автомобилът трябва да е снабден с клетка или друго средство за пренос на 

животните, което позволява разтоварването да се извършва, без да се причинява стрес или 

физическо увреждане на животните. 

За пренасяне на животното до помещението за настаняване автомобилът трябва да 

разполага с преносима клетка, количка, дъска или други съоръжения за пренос на животни. 

 

 
Технически характеристики: 

1. Брой места  - min 3 бр; 

2. Брой врати - min 4 бр.; 

3. Двигател/гориво - дизел; 

4. Обем на двигателя - min. 2000 см3; Мощност на двигателя - не по-малко от 100 

kW. 

5. Вид трансмисия – механична/автоматична; 
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6. Тип - товарен/бус.  

 

Оборудване: стандартно за автомобила 

1. Климатик. 

 

Първа регистрация на автомобила не по-рано от 2012 г. 

  

 Срок за доставка: максимум 30 календарни дни, считано от датата на заявка от 

страна на възложителя. 
 

 

Важно!  

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ЗОП да се счита добавено "или 

еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са 

посочени стандарти, спецификации, технически оценки или технически одобрения, 

както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, 

произход или производство. 

Ако някъде в документацията за участие има посочен: конкретен модел, 

търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на 

основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с 

всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен 

начин на изискванията, определени в техническата спецификация. 
 

 

 
 


