
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

за обществена поръчка с предмет: 

 

„Доставки на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и принадлежности за 

офиса, за нуждите на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка, по 4 

обособени позиции" 
 

За Обособена позиция № 1 „Доставки на хартия и пликове“: 

 

Стоките, които участникът предлага за изпълнение предмета на поръчката, трябва да са: 

нови и неупотребявани, произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и 

безпроблемна експлоатация за периода на годността им; опаковани и етикетирани в 

съответствие с нормативните изисквания, както и да отговарят на изискванията на Възложителя, 

посочени по-долу в таблицата. 

При доставка Изпълнителят трябва да предоставя за всеки продукт всички необходими 

документи съгласно договора и действащото законодателство. 

Изпълнителят носи пълна отговорност за вреди, произтекли от доставени от него 

некачествени стоки. 

 

Приблизителни количества и изисквания към стоките, за ОП 1: 

 

 

    № 

Продукт/Стока 

 

Спецификация и изисквания към стоките, 

поставени от възложителя 

 

М. ед. 

Прогнозно 

количество 

за 1 г. 

1 Хартия принтерна    150мм/11/2, цветна, непрекъсната, 2000 листа/пакет пакет 400 
2 Хартия принтерна     240мм/11/1, бяла, непрекъсната, 2000 листа/пакет пакет 24 

3 Хартия принтерна    240мм/11/2, цветна, непрекъсната, 1000 листа/пакет пакет 20 

4 Хартия принтерна    240мм/11/3, цветна, непрекъсната, 750 листа/пакет пакет 
2 

5 Хартия принтерна     380мм/11/2, бяла, непрекъсната, 1000 листа/пакет пакет 2 

6 
Хартия копирна, 

бяла  

А4, min 80 гр/кв.м, 100% целулоза, min 169% белота, 

500 листа/пакет, за копирни машини, лазерни и 

мастиленоструйни принтери и факс апарати, подходяща 

за двустранно копиране 

пакет 

17710 

7 

Хартия копирна, 

цветна 

А4, min 80 гр/кв.м,  500 листа/пакет, за копирни 

машини, лазерни и мастиленоструйни принтери и факс 

апарати, подходяща за двустранно копиране, различни 

цветове 

пакет 

165 

8 
Хартия копирна, 

цветна 

А4, min 80 гр/кв.м, 50 листа/пакет, за копирни машини, 

лазерни и мастиленоструйни принтери и факс апарати, 

подходяща за двустранно копиране, различни цветове 
пакет 

60 

9 

Хартия копирна, 

бяла 

А3, min 80 гр/кв.м, 100% целулоза, min 169% белота, 

500 листа/пакет, за копирни машини, подходяща за 

двустранно копиране 
пакет 

428 

10 
Хартия копирна, 

бяла 

А1, min 80 гр/кв.м,100% целулоза, min 169% белота, 250 

листа/пакет, за работа с широкоформатни копирни 

машини и принтери  
пакет 

4 

11 
Хартия плотерна 

  руло, бяла, 1067мм/50м, 90-95 гр./кв.м, за работа с 

широкоформатни копирни машини, диаметър на 

вътрешното руло  = 2" и 3" 
руло 

8 

12 Хартия плотерна 
  руло, бяла, 914мм/50м, min 80 гр/кв.м, за работа с 

широкоформатни копирни машини 
руло 

20 

13 
Хартия плотерна 

  руло, бяла, 914мм/50м, 90-95 гр./кв.м,  за работа с 

широкоформатни копирни машини, диаметър на 

вътрешното руло  = 2" и 3" 
руло 

10 

14 Хартия плотерна 
  руло, за чертежи, бяла, 610мм/50м, 90-95 гр./кв.м, 

диаметър на вътрешното руло  = 2" и 3" 
руло 

20 



15 
Хартия белова  

А4, офсетова хартия, предназначена за машинопис и 

ръкопис, min 60 гр./кв.м, 100 л/пакет 
пакет 

30 

16 Хартия белова  
А4, офсетова хартия, предназначена за машинопис и 

ръкопис, min 60 гр./кв.м, 250 л/пакет 
пакет 

40 

17 
Хартия карирана   

А4, офсетова хартия, предназначена за ръкопис,  min 60 

гр./кв.м, 100 л/пакет 
пакет 

191 

18 Хартия карирана   
А4, офсетова хартия, предназначена за ръкопис,  min 60 

гр./кв.м, 250 л/пакет 
пакет 

19 

19 
Факсхартия   

210мм/30м, min 55 гр./кв.м,  подходяща за всички 

видове факс апарати 
брой 

15 

20 Факсхартия   
216мм/30м, min 55 гр./кв.м, подходяща за всички 

видове факс апарати 
брой 

5 

21 
Плик 

114х162 мм, бяла офсетова хартия, min 80г/кв.м, със 

самозалепваща лента, 100бр./опак 
опак. 

1055 

22 Плик 
110х220 мм, бяла офсетова хартия, min 80г/кв.м, със 

самозалепваща лента, 100бр./опак 
опак. 

1133 

23 
Плик 

162х229 мм, бяла офсетова хартия, min 80г/кв.м, със 

самозалепваща лента, 100бр./опак. 
опак. 

553 

24 Плик 
229х324 мм, бяла офсетова хартия, min 80г/кв.м, със 

самозалепваща лента, 100бр./опак 
опак. 

520 

25 
Плик 

114х162 мм, с прозорец, бяла офсетова хартия, min 

80г/кв.м, със самозалепваща лента, 100бр./опак 
опак. 

10 

26 Плик 
110х220 мм, с прозорец, бяла офсетова хартия, min 

80г/кв.м, със самозалепваща лента, 100бр./опак 
опак. 

103 

27 
Плик 

162х229 мм, с прозорец, бяла офсетова хартия, min 

80г/кв.м, със самозалепваща лента 
брой 

57 

28 Плик 
229х324 мм, с прозорец, бяла офсетова хартия, 

min80г/кв.м, със самозалепваща лента 
брой 

202 

29 
Плик за CD 

124х124 мм / 125х125 мм, бяла офсетова хартия, min 

80г/кв.м, с прозрачен кръгъл прозорец, със 

самозалепваща лента, 50бр./опак 
опак. 

21 

30 Плик с разширение 
В4 250х353х40 мм, с разширяемо дъно и страни, кафява 

крафт хартия, със самозалепваща лента по тясната 

страна, 10бр./опак 
опак. 

101 

31 
Плик с разширение 

Е4 300х400х40 мм,  с разширяемо дъно и страни, кафява 

крафт хартия, със самозалепваща лента по тясната 

страна, 10бр./опак 
опак. 

21 

32 Плик с мехурчета 
М4 250х350 мм (външен размер), кафява крафт хартия, 

подсилена с полиетилен с въздушни мехурчета, със 

самозалепваща лента по тясната страна 
брой 

35 

 

 

Обособена позиция № 2 „Доставки на хартиени изделия и класьори“ 

 

Стоките, които участникът предлага за изпълнение предмета на поръчката, трябва да са: 

нови и неупотребявани, произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и 

безпроблемна експлоатация за периода на годността им; опаковани и етикетирани в 

съответствие с нормативните изисквания, както и да отговарят на изискванията на Възложителя, 

посочени по-долу в таблицата. 

При доставка Изпълнителят трябва да предоставя за всеки продукт всички необходими 

документи съгласно договора и действащото законодателство. 

Изпълнителят носи пълна отговорност за вреди, произтекли от доставени от него 

некачествени стоки. 

 

 



Приблизителни количества и изисквания към стоките, за ОП 2: 

 

 

 

    № 

Продукт/Стока 

 

Спецификация и изисквания към стоките, 

поставени от възложителя 

 

М. ед. 

Прогнозно 

количество 

за 1 г. 

1 Картон цветен 70х100 см, min 220 гр./кв.м., 10 листа/пакет пакет 212 

2 
Картон цветен 

копирен 
формат А4, min160 гр./кв.м., 50 листа/пакет пакет 

154 

3 
Картон бял 

копирен 
формат А4, min 160 гр./кв.м., 250 листа/пакет пакет 

99 

4 Картон бял 70х100 см, min 220 гр./кв.м., 10 листа/пакет пакет 
100 

5 
Паус 

А4, 90-95 гр./кв.м., пакет 100 листа, подходящ за 

чертане,  копирни машини и лазерни принтери 
пакет 

32 

6 Паус  
А3, 90-95 гр./кв.м., 100 листа, подходящ за чертане, 

копирни машини и лазерни принтери 
пакет 

27 

7 
Паус 

  руло, 110см/20м, 90-95 гр./кв.м, диаметър на 

вътрешното руло = 2" и 3" 
руло 

2 

8 Паус 
  руло, 91,4см/50м, 90-95 гр./кв.м, диаметър на 

вътрешното руло  = 2" и 3" 
руло 

2 

9 
Паус 

 руло, 610мм/50м, 90-95 гр./кв.м, диаметър на 

вътрешното руло  = 2" и 3" 
руло 

2 

10 Паус 
  руло, 110см/20м, 60-65 гр./кв.м, диаметър на 

вътрешното руло  = 2" и 3" 
руло 

2 

11 
Куб бели листчета 

бяла офсетова хартия, 80х80мм / 90х90мм, 400 

листчета/кубче, min 80 гр./кв.м 
кубче 

3000 

12 
Куб цветни 

листчета 
цветна офсетова хартия, 86х86мм / 85х85мм, 400 

листчета/кубче, min 70 гр./кв.м 
кубче 

1074 

13 

Куб цветни 

самозалепващи 

листчета 

цветни лепящи листчета, 75x75мм / 76х76мм, 100 

листчета/кубче, min 70 гр./кв.м 
кубче 

1253 

14 
Куб цветни 

самозалепващи 

листчета 

цветни лепящи листчета, 75/75мм, 100 листчета/кубче, 

min 70 гр./кв.м. 
кубче 

959 

15 

Куб цветни 

самозалепващи 

листчета-фигури 

лепящи листчета  в различни цветове и форми (листо, 

палец, стрелка и др), 70/70мм,  225 листчета/кубче 
кубче 

157 

16 
Индекси за 

маркиране 
Лепящи, хартиени, 20х50мм, 4 цвятя в опаковка, min 40 

броя индекси от цвят  
опак. 

569 

17 
Индекси за 

маркиране 
Лепящи, прозрачни, 12х44мм, 5 цвята в опаковка, min 

25 броя индекси от цвят 
опак. 

1661 

18 
Етикети за 

едноредови 

маркиращи клещи 

размер 26х12мм, от самозалепваща цветна хартия, 

перманентно лепило,  min 1000 броя етикети в 1 ролка 
ролка 

11 

19 
Етикети 

термодиректни 
самозалепваща бяла хартия, размер 56х25 мм, 600 бр. в 

една ролка, с репер  ролка 100 

20 Тетрадка  А5, офсет, 40 листа, широки редове брой 
285 

21 
Тетрадка А5, офсет, 60 листа, широки редове брой 

337 

22 Тетрадка  А5, офсет, 80 листа, широки редове брой 
267 

23 
Тетрадка А4, офсет, 40 листа, широки редове брой 

450 

24 Тетрадка А4, офсет, 60 листа, широки редове брой 
460 

25 
Тетрадка А4, офсет, 80 листа, широки редове брой 

551 



26 Тетрадка А4, офсет, 100 листа, широки редове брой 
411 

27 
Тетрадка   А5, офсет, 80 листа, широки редове, спирала брой 

153 

28 Тетрадка  А5, офсет, 100 листа, широки редове, спирала брой 87 

29 
Тетрадка  А4, офсет, 80 листа, широки редове, спирала брой 

132 

30 Тетрадка   А4, офсет, 100 листа, широки редове, спирала брой 
150 

31 
Тетрадка 

А5, вестникарска хартия, твърди корици, 100 листа, 

широки редове 
брой 

169 

32 Тетрадка 
А4, вестникарска хартия, твърди корици, 80 листа, 

широки редове 
брой 

361 

33 
Тетрадка 

 А4, вестникарска хартия, твърди корици, 100 листа, 

широки редове 
брой 

338 

34 Тетрадка 
А4, вестникарска хартия, твърди корици, 200 листа, 

широки редове 
брой 

94 

35 
Архивна кутия 

за документи формат А4, 340(350)/250мм, гръб 8 см, от 

пресован картон 
брой 

469 

36 Архивна кутия 
520/365/250мм, горно отваряне, изработен от 3-пластно 

велпапе/3мм В-вълна, капацитет min 6 броя архивни 

кутии с гръб 8см  
брой 

745 

37 
Листа за флипчарт 

бели листа с перфорация за стандартен флипчарт, 

60х90см, min 70 гр./кв.м, 20 листа/блок 
блок 

114 

38 Класьор   
за документи формат А4, PVC/РР покритие, 5см/5,5см, 

с джоб за етикет, с метален механизъм, с метален кант 
брой 

2185 

39 
Класьор 

за документи формат А4, PVC/РР покритие, 7см/7,5см, 

с джоб за етикет, с метален механизъм, с метален кант 
брой 

3050 

40 Класьор 
за документи формат А4, PVC/РР покритие, 10см, с 

джоб за етикет, с метален механизъм, с метален кант 
брой 

1040 

41 
Класьор банков  

за документи формат А5, PVC/РР покритие, 7см/7,5см, 

с джоб за етикет, с метален механизъм, с метален кант 
брой 

120 

42 

Дневник за 

входяща и 

изходяща 

кореспонденция 

(ЕДСД) 

 А4, вестникарска хартия, 1000 записвания,  книга 100 

листа 
брой 

61 
43 Молба за отпуск    А6, вестникарска хартия, 100 листа/блок блок 159 
44 Заповед за отпуск  А6, вестникарска хартия, 100 листа/блок блок 131 

45 Трудова  книжка тетрадка В6, офсет, 16 листа брой 
80 

46 

Личен картон за 

отчитане на 

работно облекло и 

инструменти 

картон бял, 2/3 В4 брой 

1040 

47 

Таблица за явяване 

на работа / 

Присъствена 

форма 

А3, вестникарска хартия, min 38 реда, 50 листа/блок блок 

81 

48 
Присъствена 

книжка 
В6 тетрадка, мека корица, вестникарска хартия, 24 

листа 
брой 

32 

49 
Книга за заповеди 

на директора 
А4, вестникарска хартия, 50 листа брой 

23 

50 
Книга за начален 

инструктаж 
А4, вестникарска хартия, 50 листа брой 

96 

51 

Книга за 

периодичен 

инструктаж 
А4, вестникарска хартия, 50 листа брой 

95 

52 
Книга за 

ежедневен 

инструктаж 
А4, вестникарска хартия, 50 листа брой 

66 

 



Обособена позиция № 3 „Доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса 

- поставки, перфоратори, лепила, коректори, средства за писане, носители на информация 

и други“ 

 

Стоките, които участникът предлага за изпълнение предмета на поръчката, трябва да са в 

срок на годност (в приложимите случаи); нови и неупотребявани, произведени от качествени 

материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на годността им; 

опаковани и етикетирани в съответствие с нормативните изисквания, както и да отговарят на 

изискванията на Възложителя, посочени по-долу в таблицата. 

При доставка Изпълнителят трябва да предоставя за всеки продукт всички необходими 

документи съгласно договора и действащото законодателство. 

Изпълнителят носи пълна отговорност за вреди, произтекли от доставени от него 

некачествени стоки. 

 

Приблизителни количества и изисквания към стоките, за ОП 3: 

 

 

 

    № 

Продукт/Стока 

 

Спецификация и изисквания към стоките, 

поставени от възложителя 

 

М. ед. 

Прогнозно 

количество 

за 1 г. 

1 

Хоризонтална 

поставка за 

документи 

единична, PVC, възможност за надграждане, за 

документи формат А4 
брой 

265 

2 
Вертикална 

поставка за 

документи 
единична, PVC, за документи формат А4  брой 

215 

3 
Моливник 

многофункционален, PVC, състоящ се от най-малко 5 

отделения  
брой 

147 

4 
Органайзер за 

бюро 

многофункционален, PVC, състоящ се от най-малко 10 

броя най-често използвани офис принадлежности 

(ножица, линия, острилка, телбод, телчета, гума, 

кламери и др.)  

брой 

177 

5 
Перфоратор 

 капацитет до 10-12 листа, с ограничител, маркировка за 

център, брой отвори: 2, контейнер за отпадъци  
брой 

190 

6 Перфоратор 
капацитет до 30-35 листа, с ограничител, маркировка за 

център, брой отвори: 2, метално тяло, контейнер за 

отпадъци 
брой 

361 

7 
Перфоратор 

капацитет до 40-45 листа, с ограничител, маркировка за 

център, брой отвори: 2, метално тяло, контейнер за 

отпадъци  
брой 

286 

8 Телбод  машинка 
капацитет до 8-10 листа, с метален механизъм, работа с 

телчета 10/4 
брой 

162 

9 
Телбод  машинка 

с метални тяло и машинка, капацитет до 15-20 листа, 

работа с телчета 24/6 
брой 

299 

10 Телбод  машинка 
с метално тяло, капацитет до 25-30 листа, работа с 

телчета 24/6 
брой 

524 

11 
Антителбод     класически модел, с 2 метални челюсти брой 

517 

12 Телчета  10/4 10х1000 бр./опаковка, поцинковани 
опак. 

10x1000бр. 88 

13 
Телчета  24/6 10х1000 бр./опаковка,поцинковани 

опак. 

10x1000бр. 447 

14 
Лепило 

канцеларско 
 за хартия, картон, пластмаси, дърво и др.,  туба 40-

50гр. 
брой 

745 

15 
Лепило течно 

с тампон, за хартия и картон, без токсични елементи, 

безцветно, 40-50 мл. 
брой 

1389 

16 Лепило сухо  безцветно, за хартия и картон, 15-20 гр. брой 
405 



17 
Ножица 

канцеларска 
остриета от неръждаема стомана, пластмасова или 

силиконова дръжка, 14-16 см.  
брой 

233 

18 
Ножица 

канцеларска 
остриета от неръждаема стомана, пластмасова или 

силиконова дръжка, 20-22 см.  
брой 

279 

19 
Нож макетен 

пластмасов корпус, заключващ механизъм, метален 

резец, ширина 9 мм. 
брой 

171 

20 Нож макетен 
пластмасов корпус, заключващ механизъм, метален 

резец, ширина 18 мм. 
брой 

276 

21 
Линия 30 см., пластмасова, прозрачна брой 

369 

22 Линия 50 см., пластмасова, прозрачна брой 
206 

23 
Тампон за печати 

син/черен/зелен цвят, намастилен, метална кутия с 

капак, 50х90мм 
брой 

75 

24 Тампон за печати 
син/черен/зелен цвят, намастилен, метална кутия с 

капак, 70х100мм 
брой 

35 

25 
Мастило за тампон  син, черен, зелен цвят, min 30ml брой 

549 

26 
Индиго 

машинописно 
син/черен цвят, А4, 100 листа/опак. опак. 

16 

27 
Индиго ръкописно син/черен цвят, А4, 100 листа/опак. опак. 

35 

28 
Коректор на водна 

основа     
min 20мл, с четка, с отлична покривност, бързо съхнещ брой 

414 

29 

Коректор на 

ацетонова основа 
min 20мл, с четка, с отлична покривност, бързо съхнещ брой 

204 

30 Коректор писалка 
min 7мл, с метален писец, за корекции върху всички 

видове хартия, бързо съхнещ 
брой 

127 

31 
Коректор лентов 

бяла коригираща лента с широчина 4-5мм, min 6м 

дължина, за корекции върху всички видове хартия 
брой 

2838 
32 Гума обикновена за изтриване на моливи, от естествен каучук брой 400 

33 
Гума комбинирана 

за изтриване на черно графитни и цветни моливи и за 

мастило, от естествен каучук 
брой 

501 

34 Тиксо   12/33 безцветно, устойчиво на влага и стареене, 12мм х 33м  брой 336 

35 Тиксо   15/33 безцветно, устойчиво на влага и стареене, 15мм х 33м  брой 290 

36 Тиксо   12/66 безцветно, устойчиво на влага и стареене, 12мм х 66м  брой 
193 

37 Тиксо   15/66 безцветно, устойчиво на влага и стареене, 15мм х 66м  брой 
218 

38 Тиксо   19/66 безцветно, устойчиво на влага и стареене, 19мм х 66м  брой 
409 

39 Тиксо   25/66 безцветно, устойчиво на влага и стареене, 25мм х 66м  брой 
314 

40 Тиксо   38/66 безцветно, устойчиво на влага и стареене, 38мм х 66м  брой 183 

41 Тиксо   50/66 безцветно, устойчиво на влага и стареене, 50мм х 66м  брой 
409 

42 Тиксо   19/33 безцветно, устойчиво на влага и стареене, 19мм х 33м  брой 
333 

43 
Двойнолепяща 

лента 19/10 
устойчива на влага, стареене и температурни промени, 

19мм х 10м 
брой 

320 

44 
Хартиена лепяща 

лента 19/25 
устойчива на влага и температурни промени, 19мм х 

25м 
брой 

314 

45 
Тиксо с машинка 

тиксорезач с метален резец + устойчиво на влага и 

стареене безцветно тиксо, 12мм х 33м 
брой 

55 

46 Тиксо с машинка 
тиксорезач с метален резец + устойчиво на влага и 

стареене безцветно тиксо 25мм х 66м  
брой 

32 

47 

Диспенсър за тиксо 

/тиксорезачка/ 

за стандартно тиксо 19мм х 33мм, тяло от пластмаса с 

метален резец, настолен модел с тежест и крачета от 

плътен дунапрен на основата  
брой 

38 
48 Молив обикновен НВ, 2В, 3В, 4В,  за писане и чертане, черен опак. 12 95 



високоустойчив графит, лесно триене и подостряне, 

доставка в опак. до 12бр 
бр. 

49 

Молив обикновен с 

гума  

НВ, за писане и чертане, черен високоустойчив графит, 

лесно триене и подостряне, с гума, доставка в опак. до 

12бр 

опак. 12 

бр. 
111 

50 
Молив 

автоматичен 
0.5 - 0.7 мм,  за писане и чертане, черен високоустойчив 

графит, лесно триене, доставка в опак. до 12бр. 
опак. 12 

бр. 99 

51 
Острилка за 

моливи 
за стандартни моливи, с пластмасово тяло, метално 

острие,  единична 
брой 

479 

52 Графит 
черен, високоустойчив, 0.5-0.7 х 60мм, HВ, 12 бр. в 

опаковка 
опак. 

589 

53 
Графит 

черен, високоустойчив, 0.5-0.7 х 60мм, 2В, 12 бр. в 

опаковка, 60мм 
опак. 

424 

54 Химикалка 
различни цветове (син, черен, червен, зелен), дължина 

на писане min 2500 м, връх  0.5-0.7 мм, доставка в опак. 

до 50бр 

опак. 50 

бр. 
368 

55 

Химикалка с 

поставка 

с мек и гъвкав шнур и поставка с прилепваща основа, 

подходяща за употреба на гише, син цвят, сменяем 

пълнител, дължина на писане min 2500 м, връх  0.5-0.7 

мм. 

брой 

95 

56 
Химикалка с 

механизъм 
дължина на писане min 2500 м, връх  0.5- 0.7 мм, 

сменяем пълнител, доставка в опак. до 12бр 
опак. 12 

бр. 625 

57 

Химикалка с 

механизъм 

дължина на писане min 2500 м, връх 0.5- 0.7 мм, 

сменяем пълнител, с метален клипс, доставка в опак. до 

12бр 

опак. 12 

бр. 
78 

58 Тънкописец 
 0.3-0.5 мм, различни цветове (син, черен, зелен, червен, 

оранжев, кафяв), подходящ за писане и чертане 
брой 

1545 

59 

Маркер 

перманентен  4  

цвята. 

скосен връх, дебелина на писане 1 - 4 мм, за писане 

върху всякакви повърхности, бързосъхнещо нетоксично 

мастило, устойчиво на вода и светлина, комплект 4 

цвята в опаковка 

опак. 

374 

60 
Маркер 

перманентен -

черен 

объл връх, 1 - 5 мм, лакиращ ефект, непрозрачен, 

бързосъхнещо нетоксично мастило, устойчиво на вода и 

светлина, за рисуване и декорация върху всякакви 

повърхности - метал, стъкло, фолио, пластмаса, метал и 

други 

брой 

1033 

61 

Маркер 

перманентен -

сребро 

объл връх, 2 - 4 мм, лакиращ ефект, непрозрачен, 

бързосъхнещо нетоксично мастило, устойчиво на вода и 

светлина, със сребърен ефект, за рисуване и декорация 

върху всякакви повърхности - метал, стъкло, фолио, 

пластмаса, метал и други 

броя 

82 

62 
Маркер 

перманентен -злато 

объл връх, 2 - 4 мм, лакиращ ефект, непрозрачен, 

бързосъхнещо нетоксично мастило, устойчиво на вода и 

светлина, със златен ефект, за рисуване и декорация 

върху всякакви повърхности - метал, стъкло, фолио, 

пластмаса, метал и други 

брой 

82 

63 

Текстмаркер 4 

цвята 

скосен връх 1-5 мм, за маркиране върху всички видове 

хартия,  устойчиво на светлина мастило, комплект 4 

цвята в опаковка 
опак. 

492 

64 Текстмаркер  
скосен връх 1-5 мм, различни цветове (син, червен, 

зелен, жълт), за маркиране върху всички видове хартия, 

устойчиво на светлина мастило 
брой 

2154 

65 
Маркер за CD и  

DVD 
перманентен, черен, 0,5 - 0,7 мм брой 

203 

66 Гел ролер 
с метален връх, мастило на водна основа, дължина на 

писане min 2000м, дебелина на писане от 0,4 - 0,7мм,  

различни цветове (черен, син, червен, зелен, жълт) 
брой 

134 

67 
Карфици  28мм, метални, min 20гр./кутия кутия 

80 

68 Ластици 
от естествен каучук, добра еластичност, ф 40-60 мм, 

100гр./кутия 
кутия 

235 

69 
Фолио за 

ламиниране 
216х303 мм, А4, гланц, заоблени ъгли, антистатично,  

min 80 mic, 100 листа/пакет              
пакет 

423 



70 Калкулатор 
Настолен калкулатор с основни функции, двойно 

захранване, 12 разряден, размер не по-малък от 

140x105x32 мм. 
брой 

161 

71 
Бадж 

с безопасна игла и метална щипка, джоб за подмяна на 

табелката, прозрачен PVC материал, 60х90 мм, 

вертикален/хоризонтален 
брой 

666 

72 Визитник 
за 80 визитки, 4 визитки на страница, с възможност за 

добавяне на допълнителни джобове, с корици от 

изкуствена кожа 
брой 

62 

73 
Клипборд 

за документи фомат А4, PVC/РР, метален клип за 

захващане, с капак 
брой 

137 

74 Разделител 
изработен от цветен картон min 160 г/кв.м, 

хоризонтален 105х240мм, стандартна перфорация за 

папки  и  класьори, 25 бр./опаковка 
опаковка 

346 

75 
Разделител 

 комплект разделители от PVC/РР, формат А4, с 

номерация от 1 до 12, стандартна перфорация за папки  

и  класьори 
брой 

186 

76 Разделител 
 комплект разделители от PVC/РР, формат А4, с 

номерация от 1 до 31, стандартна перфорация за папки  

и класьори 
брой 

70 

77 
Разделител 

 комплект разделители от PVC/РР, формат А4, 10 цвята, 

стандартна перфорация за папки и  класьори 
брой 

396 

78 CD - RW 
80 мин., 700 MB, съвместим с всички стандартни CD 

записващи устройства, шпиндел 50бр.  
шпиндел 

94 

79 
CD - R 

80 мин., 700 MB, съвместим с всички стандартни CD 

записващи устройства, шпиндел 100бр.  
шпиндел 

106 

80 DVD DVD-RW/ DVD+RW, 4.7 GB, шпиндел 10бр.  шпиндел 
100 

81 
Кутия за CD и 

DVD 
единична, пластмасова,  прозрачен капак брой 

162 

82 USB флаш памет 4 GB брой 58 

83 
USB флаш памет 8 GB брой 

95 

84 USB флаш памет 16 GB брой 
109 

85 
USB флаш памет 32 GB брой 

70 

 

 

 

 

Обособена позиция № 4 „Доставки на средства за презентация, рисуване и моделиране“ 

 

Стоките, които участникът предлага за изпълнение предмета на поръчката, трябва да са в 

срок на годност (в приложимите случаи); нови и неупотребявани, произведени от качествени 

материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на годността им; 

опаковани и етикетирани в съответствие с нормативните изисквания, както и да отговарят на 

изискванията на Възложителя, посочени по-долу в таблицата. 

При доставка Изпълнителят трябва да предоставя за всеки продукт всички необходими 

документи съгласно договора и действащото законодателство. 

Изпълнителят носи пълна отговорност за вреди, произтекли от доставени от него 

некачествени стоки. 

 

 

 

 

 



Приблизителни количества и изисквания към стоките, за ОП 4: 

 

 

 

    № 

Продукт/Стока 

 

Спецификация и изисквания към стоките, 

поставени от възложителя 

 

М. ед. 

Прогнозно 

количество 

за 1 г. 

1 Коркова дъска  
дървена рамка, възможност за закачване на стена, 

комплект с пинчета,  60х90 см. 
брой 53 

2 Коркова дъска  
 дървена рамка, възможност за закачване на стена, 

комплект с пинчета, 40х60 см. 
брой 37 

3 
Пинчета за коркова 

дъска 
стоманени с пластмасова глава, разноцветни, 18-20 

бр./опаковка 
опак. 253 

4 Бяла дъска за стена 
за писане с маркери, леснопочистваща се повърхност, 

дървена рамка, 40х60 см. 
брой 15 

5 
Бяла дъска 

магнитна 

с магнитно покритие и дървена или алуминиева рамка, 

възможност за писане с маркер и закрепване на 

документи с магнити, 60х90 см. 
брой 4 

6 
Маркери за бяла 

дъска 4 цвята 
объл връх 1-3 мм, сухо почистване, лесен за изтриване 

без да оставя следи, комплект 4 цвята в опаковка 
опак. 253 

7 
Маркер за бяла 

дъска 
объл връх 1-3 мм, различни цветове, сухо почистване, 

лесен за изтриване без да оставя следи 
брой 154 

8 Флипчарт 

70х100см, магнитно покритие, стабилна метална 

конструкция, възможност за закрепване на блокове за 

флипчарт с различни отвори, поставка за маркери    
брой 5 

9 Акварелни бои 
12 цвята/опаковка, ф 25 - 30мм, в пластмасова кутия, с 

четка, нетоксични.  
опак. 223 

10 Темперни бои 12 цвята/опаковка, в бурканчета по min 20 мл. 
опак. 173 

11 
Глина за 

моделиране бяла, кафява, min 0,400 кг./пакет 
пакет 28 

12 Пластилин 10 цвята/кутия 
кутия 143 

13 Моделин  12 цвята/кутия 
кутия 108 

14 Четки за рисуване плоски, комплект 8 бр. 
комплект 125 

15 Тебешир бял безпрашен, 10 бр./кутия 
кутия 25 

16 Тебешир цветен безпрашен, 6 цвята, 12 бр./кутия 
кутия 35 

17 Моливи цветни 
 за писане и чертане, цветен високоустойчив графит, 

лесно триене и подостряне, 6 цвята/опак.  
опак. 300 

18 Моливи цветни 
 за писане и чертане, цветен високоустойчив графит, 

лесно триене и подостряне, 12 цвята/опак.  
опак. 436 

19 Флумастери   6 цвята/опаковка, безвредни лесно измиваеми мастила 
опак. 265 

20 Флумастери   10 цвята/опаковка, безвредни лесно измиваеми мастила 
опак. 435 

1 Коркова дъска  
дървена рамка, възможност за закачване на стена, 

комплект с пинчета,  60х90 см. 
брой 53 

2 Коркова дъска  
 дървена рамка, възможност за закачване на стена, 

комплект с пинчета, 40х60 см. 
брой 37 

3 
Пинчета за коркова 

дъска 
стоманени с пластмасова глава, разноцветни, 18-20 

бр./опаковка 
опак. 253 

4 Бяла дъска за стена 
за писане с маркери, леснопочистваща се повърхност, 

дървена рамка, 40х60 см. 
брой 15 

5 
Бяла дъска 

магнитна 

с магнитно покритие и дървена или алуминиева рамка, 

възможност за писане с маркер и закрепване на 

документи с магнити, 60х90 см. 
брой 4 



6 
Маркери за бяла 

дъска 4 цвята 
объл връх 1-3 мм, сухо почистване, лесен за изтриване 

без да оставя следи, комплект 4 цвята в опаковка 
опак. 253 

7 
Маркер за бяла 

дъска 
объл връх 1-3 мм, различни цветове, сухо почистване, 

лесен за изтриване без да оставя следи 
брой 154 

8 Флипчарт 

70х100см, магнитно покритие, стабилна метална 

конструкция, възможност за закрепване на блокове за 

флипчарт с различни отвори, поставка за маркери    
брой 5 

9 Акварелни бои 
12 цвята/опаковка, ф 25 - 30мм, в пластмасова кутия, с 

четка, нетоксични.  
опак. 223 

10 Темперни бои 12 цвята/опаковка, в бурканчета по min 20 мл. 
опак. 173 

11 
Глина за 

моделиране бяла, кафява, min 0,400 кг./пакет 
пакет 28 

12 Пластилин 10 цвята/кутия кутия 143 

13 Моделин  12 цвята/кутия кутия 108 

14 Четки за рисуване плоски, комплект 8 бр. комплект 125 

15 Тебешир бял безпрашен, 10 бр./кутия кутия 25 

16 Тебешир цветен безпрашен, 6 цвята, 12 бр./кутия кутия 35 

17 Моливи цветни 
 за писане и чертане, цветен високоустойчив графит, 

лесно триене и подостряне, 6 цвята/опак.  
опак. 300 

18 Моливи цветни 
 за писане и чертане, цветен високоустойчив графит, 

лесно триене и подостряне, 12 цвята/опак.  
опак. 436 

19 Флумастери   6 цвята/опаковка, безвредни лесно измиваеми мастила опак. 265 

20 Флумастери   10 цвята/опаковка, безвредни лесно измиваеми мастила опак. 435 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


