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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Възложител: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП 

 

 І.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА  

• Обществена поръчка възлагана чрез: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ (чл.18, ал.1, 

т.12 от ЗОП) 

• Наименование на поръчката: Доставка на строителни материали за ремонт по 

заявки 

• Обект на поръчката: ДОСТАВКА (покупка) 

• Предмет на поръчката: Строителни материали 

• Код по CVP: 44110000 

• СРОК НА ДОГОВОРА: до изчерпване на одобреният финансов ресурс, или 

сключване на нов договор за същата поръчка през същата или следващата 

година, което настъпи по-рано 

• МЯСТО НА ДОСТАВКА - гр.Тервел 

• КОЛИЧЕСТВО/ОБЕМ - съгласно техническата спецификация 

• СРОК  НА ИЗПЪЛНЕНИЕ - до един ден от подаване на заявката. 

• МЯСТО НА ДОСТАВКА - гр.Тервел 

• КОЛИЧЕСТВО/ОБЕМ - съгласно техническата спецификация 

• Опаковка – опаковано от производителя 

  

• Гаранция: съгласно гаранцията дадена от производителя 
 

• Изисквания към документацията, съпровождаща стоките предмет на 

поръчката: Стоките предмет на поръчката се доставят заедно с всички 

документи които ги съпътстват според вида на стоката и относимите към нея 

нормативни разпоредби, като например – указание/упътване за употреба, 

технически паспорт/описание, гаранционна карта, декларация за съответствие, 

сертификат за качество, протокол за изпитване и т.н. 

 

• Доставените стоки се товарят, транспортират и разтоварват от и за сметка на 

изпълнителя. 

 

• Документиране на доставките- Протокол за приемане и предаване/стокова 

разписка. 

 

• Плащане – В 30 дневен срок от подписване на документ за извършената 

доставка, след издаване на фактура.  

 

ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (изисквания към характеристиките на 

стоката предмет на поръчката). 

 

  ВИД НА МАТЕРИАЛА 
Прогнозно 

количество 
мярка 

        

  Инертен материал     

1 баластра  5 тон 

2 речен камък 2 тон 

3 ломен камък 1 тон 

4 пясък 5 тон 

5 цимент 100 килограм 

6 хидратна вар 20 килограм 



7 циментови лепила / аналог на  Теракол / 20 килограм 

8 гипс строителен 30 килограм 

9 фугираща смес 20 килограм 

10 грунд  за стени и под 20 килограм 

11 Грунд за фаянс 20 килограм 

  Покривни и зидарски      

12 керемиди - среден клас 40 кв.метър 

13 цигли - среден клас 40 кв.метър 

14 ондулин 30 кв.метър 

15 битумни плоскости 30 кв.метър 

16 поли карбонатни плоскости  прозрачна до 6 мм 20 кв.метър 

17 поли карбонатни плоскости  прозрачна над 6 мм 20 кв.метър 

18 поли карбонатни плоскости  цветна до 6 мм 20 кв.метър 

19 поли карбонатни плоскости  цветна над 6 мм 20 кв.метър 

20 плексигласови плоскости до 6 мм 30 кв.метър 

21 тухла - еденичка 150 брой 

22 тухла - двойка 150 брой 

23 тухла - четворка 150 брой 

24 итонг 50 куб.метър 

  дървен материал     

25 талпи 2 куб.метър 

26 дъски 2 куб.метър 

27 ламперия 2 куб.метър 

28 летви 2 куб.метър 

29 Кофражни дъски 2 куб.метър 

30 Оградно пано 2 бр 

  Плоскости     

31 фазер 1 кв.м 

32 гипсо картон 1 кв.м 

33 пластмасови плоскости 1 кв.м 

34 OSB 1 кв.м 

35 шперплат 3 кв.м 

36 технически шперплат 1 кв.м 

  Топлоизалациони материали     

37 стиропор ЕPS 0,5 кв.метър 

38 вата 0,5 кв.метър 

39 фибран NPS 0,5 кв.метър 

40 перлит-100л 1 литър 

  Метали     

41 Арматура гладка 20 килограм 

42 Арматура оребрена 20 килограм 

43 Арматурни заготовки  20 килограм 

44 Плътни профили 20 килограм 

45 Кухи профил  20 килограм 

46 Тръби 20 килограм 

47 Винкел  20 килограм 



48 черна ламарина - обикновен клас до 0,5мм 20 кв.м 

49 черна ламарина - обикновен клас от 0,5мм до 1,00мм 20 кв.м 

50 черна ламарина - обикновен клас над 1,00мм 20 кв.м 

51 черна ламарина -СВ клас над 1,00мм 20 кв.м 

52 черна ламарина -рифел клас 3,00мм 20 кв.м 

53 ламарина инокс/нераждавейка/ до 5мм 20 кв.м 

54 поцинкована ламарина-0,5мм 20 кв.м 

  Заготовки     

55 Строителна скоба 40 брой 

56 бигли 40 брой 

  Оградна мрежа     

57 
Оградна мрежа -поцинкована стоманизирана / Фи 3мм  

плетка 50х50 височина 220 см / 
50 килограм 

58 
Оградна мрежа -поцинкована   / Фи 3мм  плетка 50х50 

височина 200 см / 
50 килограм 

59 
Оградна мрежа -поцинкована  / Фи 3мм  плетка 50х50 

височина 100 см / 
50 килограм 

60 Оградна мрежа -поцинкована 50 килограм 

61 Кокошкарска мрежа      

62 бяла 50 кв.мет 

63 бяла поцинкована 50 кв.мет 

64 черна 50 кв.мет 

65 Мрежа  рабицова      

66 бяла 50 кв.мет 

67 бяла поцинкована 50 кв.мет 

68 черна 50 кг 

69 Декоративна мрежа 20 кг 

  Тел      

70 бяла 100 килограм 

71 черна 70 килограм 

72 кофражна 50 килограм 

  Гвоздеи,винтове     

73 гвоздей с дължина до 3 см 30 килограм 

74 гвоздей с дължина над 3 см 30 килограм 

75 винт за дърво обикновен до 7 см 40 бр 

76 винт за дърво обикновен от 8 - 12 см 40 бр 

77 винт за дърво обикновен от 13 - 16 см 40 бр 

78 винт за дърво обикновен над 17 см 40 бр 

79 винт обикновен до 5см 40 бр 

80 винт обикновен от 6-10см 40 бр 

81 винт обикновен от 11-15  см 40 бр 

82 винт специален до 10 см 40 бр 

83 винт специален от 11-15  см 40 бр 

84 винт специален  над  15 см 40 бр 

85 Дюбели обикновенни  до 6 мм 40 бр 

86 Дюбели обикновенни  до 12 мм 40 бр 



87 Дюбели обикновенни  над 13 мм 40 бр 

88 Дюбели специални до 6 мм 40 бр 

89 Дюбели специални до 12мм 40 бр 

90 Дюбели специални над 13 мм 40 бр 

91 планки ъглова  с дължина до 10см. и шир.2см. 20 бр 

92 планки ъглова  с дължина от 10-15см. и шир.2см. 20 бр 

93 планки ъглова  с дължина над-15см. и шир.2см. 20 бр 

94 планки ъглова  с дължина до 10см. и шир.2-8см. 20 бр 

95 планки ъглова  с дължина от 10-15см. и шир.2-8см. 20 бр 

96 планки ъглова  с дължина над-15см. и шир.2-8см. 20 бр 

97 планки ъглова  с дължина до 10см. и шир.8см. 20 бр 

98 планки ъглова  с дължина от 10-15см. и шир.8см. 20 бр 

99 планки плосък ъгъл с дължина до 10см. и шир.2см. 20 бр 

100 планки плосък ъгъл с дължина от 10-15см. и шир.2см. 20 бр 

101 планки плосък ъгъл с дължина над-15см. и шир.2см. 20 бр 

102 планки плосък ъгъл с дължина до 10см. и шир. над 2см. 20 бр 

103 планки плосък ъгъл с дължина до 10см. и шир.над 2см. 20 бр 

104 планки плосък ъгъл с дължина до 10см. и шир.над 2см. 20 бр 

105 Ъгли алуминиеви 20 бр 

  Помощни материали     

106 Полиетилен обикновен 50 килограм 

107 Полиетилен стабилизиран 30 килограм 

108 Чували полиетиленови 100 бр 

109 Чували тъкани 100 бр 

110 Торби полиетиленови до 2кг 10 опак. 

111 Торби полиетиленови над 2кг 10 опак. 

112 Торби полиетиленови 30л 10 опак. 

113 Торби полиетиленови 50л 10 опак. 

114 Торби полиетиленови 70л 10 опак. 

115 пластмасови мрежи 10 м.квадратен 

116 силикон -обикновен - 280мл 10 бр 

117 силикон - специален- 280мл 10 бр 

118 монтажна пяна 10 бр 

119 Ръкавици гумени 10 бр 

120 Ръкавици  трико-латекс 30 бр 

121 Очила-бели 10 бр 

122 маски 10 бр 

123 кофа подцинкована 4 бр 

124 кофа пластмасова 4 бр 

  Бои      

125 Алкидна боя обикновена  0,700мл 20 литър 

126 Алкидна  боя висок клас 0,650мл 20 литър 

127 Акрилна боя обикновена 0,650мл 20 литър 

128 Акрилна  боя висок клас 20 килограм 

129 Алкидна боя водна основа 20 килограм 

130 латекс 20 килограм 



131 фасаген 20 килограм 

132 разредител  20 литър 

133 Грунд 0,650мл 20 килограм 

134 Лак за дърво 0,750мл 20 литър 

135 Безир 20 килограм 

136 Яхтен лак 0,650мл 20 литър 

137 Спрей 0,400мл 20 литър 

138 Кит за дърво 4 килограм 

139 Кит за метал 4 килограм 

  Инструменти и консумативи     

140 електроди до 4 мм 10 килограм 

141 дискове за рязане - малък 115 4 брой 

142 дискове за рязане - голям 5 брой 

143 диск са шлайфане -малък 5 брой 

144 диск са шлайфане - голям  5 брой 

145 шкурка - до № 80 6 м.квадратен 

146 шкурка - над  № 100 5 м.квадратен 

147 свредла за метал до 6 мм 5 брой 

148 свредла за метал от 8-12  мм 5 брой 

149 свредла за метал от 13-18  мм 5 брой 

150 свредла за метал над 20  мм 5 брой 

151 свредла за дърво до 8 мм 5 брой 

152 свредла за дърво над  10 мм 5 брой 

153 свредло специално до 10мм 5 брой 

154 свредло специално до16мм 5 брой 

155 свредло специално над 17мм 5 брой 

156 чук 5 брой 

157 тесла 5 брой 

158 клещи 5 брой 

159 ножовка 5 брой 

160 лист ножовка 5 брой 

161 мастар 1 брой 

162 маламашка 2 брой 

163 Пистолет за силикон 2 брой 

164 валяк 5 брой 

165 четка 5 брой 

166 Вана бояджийска 2 брой 

167 Бидони  60л 2 брой 

168 Бидони  120л 2 брой 

  материали за отоплителна с-ма     

169 Полиетиленова тръба с алумениева влошка ф16 20 м 

170 Полиетиленова тръба с алумениева влошка ф20 20 м 

171 Адаптори за алуминиева вложка ф20/1/2" 5 бр 

172 Адаптори за алуминиева вложка ф16/1/2" 5 бр 

173 Щуцер 1/2 " от черна тръба 5 бр 

174 Щуцер 3/4" от черна тръба 5 бр 



175 Щуцер 1" от черна тръба 5 бр 

176 Радиаторен щепсел 11/4" ляв 5 бр 

177 Радиаторен щепсел 11/4" десен 5 бр 

178 Радиаторна тапа 11/4" лява 5 бр 

179 Радиаторна тапа 11/4" дясна 5 бр 

180 Гарнитури клингирит 11/4" 10 бр 

181 Адаптор ъглов за алуминиева вложка ф201/2" 5 бр 

182 Адаптор ъглов за алуминиева вложка ф16/1/2" 5 бр 

  Санитарно оборудване      

183 Тоалетна чиния с долно оттичане 1 бр 

184 Тоалетна чиния със задно оттичане 1 бр 

185 РVС казанче  1 бр 

186 Тоалетна мивка порцеланова среден формат 1 бр 

187 Смесителна батерия стенна едноръкова 2 бр 

188 Душ батерия с подвижен душ 1 бр 

189 Мека връзка ф110 за тоалетна чиния 30 см 2 бр 

190 Мека връзка ф110 за тоалетна чиния 50 см 2 бр 

191 Сифон за тоалетна мивка - обикновен 2 бр 

192 Сифон за тоалетна мивка - метален 2 бр 

193 Ел.нагревател за бойлер стар модел 1 бр 

194 Ел.нагревател за бойлер нов модел 1 бр 

195 Терморегулатор за бойлер стар модел 1 бр 

196 Терморегулатор за бойлер нов модел 1 бр 

197 Ел.ключ за бойлер стар модел 2 бр 

198 Ел.ключ за бойлер нов модел 2 бр 

199 Уплътнение за бойлер нов модел 2 бр 

200 Уплътнение за бойлер стар модел 2 бр 

 

 

Забележка: За улеснение на участниците към документацията е приложен 

образец на оферта. 

 

 

Изготвил:/П/ чл.59 от ЗЗЛД                                

/ Дл Жеков/ 

 

 

 

Одобрил:/П/ чл.59 от ЗЗЛД  

/инж.Георги Димитров Ботев-Директор/ 

 


