
 

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 препарати за растителна защита. 

• Обект на поръчката: ДОСТАВКА (покупка) 

• Предмет на поръчката: Пестициди 

• Код по CVP: 24451000 

• 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 - за  третиране с препарати за раст.защита на 650дка. 

пшеница, 250 дка люцерна и 395 дка. горски култури.  

• СРОК  НА ИЗПЪЛНЕНИЕ - до 2 дни от подаване на заявка за доставка. 

  

• 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. 

 

• Изисквания към предложените продукти: Участниците следва да предлагат само 

ОРИГИНАЛНИ ПРОДУКТИ (без генерични аналози). 

 

• Доставените стоки се предават/разтоварват от представител и за сметка на изпълнителя 

 

• График за изпълнение на поръчката в рамките на срока на договора. 

 - Доставка на стоките: до 2 дни от подаване на заявка за доставка, в рамките на действие 

на договора, франко посоченото местоизпълнение - гр.Тервел. 

 - Документиране- Протокол за приемане и предаване/стокова разписка, и/или документ за 

извършен и приет монтаж/инсталиране/разтоварване. 

 -Плащане –На основание чл.303а, ал.2, предл. Второ от Търговския закон, по изключение в 

настоящата поръчка Възложителя поставя условие за плащане на  доставените стоки в срок до 60 

дни от приемането им и получаване на фактура. Това се налага по важна за възложителя причина, 

а именно нужда от по-голям период от време за реализация на пазара на дървесината добивана от 

Възложителя с оглед края на зимния сезон и по слабото търсене, и тъй като това не би 

представлявало злоупотреба с интереса на кредитора и не би накърнило добрите нрави и 

обичайната практика в земеделието, според която е прието доставките на семена, торове и 

препарати да се плащат от земеделските производители с по-голяма отсрочка, а често дори и след 

прибиране на реколтата. Документиране- Фактура издадена от изпълнителя, Платежно нареждане  

 

 - Изисквания към образуването на предложената цена: 

  

 С ОГЛЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В НАЦИОНАЛЕН И СВЕТОВЕН 

МАЩАБ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ИЗСИСКВА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДА СЕ ФОРМИРА 

ЧРЕЗ ПРЕДЛАГАНЕ НА ПРОЦЕНТ ОТСТЪПКА ОТ АКТУАЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИ 

ЦЕНИ НА ПРОДУКТИТЕ, КАКТО И ДЕКЛАРИРАНЕ ОТ УЧАСТНИКА НА СЪГЛАСИЕ В 

СЛУЧАЙ НА НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРОДУКТИ, 

ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЦЕНИ, ПО ПРИЧИНИ 



КОИТО НЕ ЗАВИСЯТ ОТ НЕГО С ОГЛЕД НА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В 

НАЦИОНАЛЕН И СВЕТОВЕН МАЩАБ, ДА ДОСТАВИ ДРУГИ, ВЪЗМОЖНИ ЗА 

ДОСТАВКА ПРЕПАРАТИ, ПО ИЗБОР НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КАТО АКТУАЛНАТА ИМ 

ЦЕНА КЪМ МОМЕНТА НА ЗАЯВКАТА ИМ ИМ ЩЕ БЪДЕ РЕДУЦИРАНА С 

ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ПРОЦЕНТ ОТСТЪПКА. 

  

 ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (изисквания към характеристиките на стоката 

предмет на поръчката). 

 

Приложим стандарт: препаратите да са разрешени за употреба в РБългария 

 

ПРОГНОЗНО ОБЩО КОЛИЧЕСТВО/ОБЕМ за  третиране с препарати за раст.защита на 

650дка. пшеница, 250 дка люцерна и 395 дка. горски култури. 
 

 

Препарат  

 

Описание 

 

Количество  

Максимална  

стойност  

1.Хербицид за 

растителна 

защита на 

полска култура 

пшеница 

 

 

 

 

Хербицид  

Препарат за растителна защита на 

полска култура пшеница. 

с напълно системно действие, контрол 

на повече от 30 важни вида 

едногодишни широколистни, 

включително устойчиви на 

хормоноподобни хербициди плевели и 

паламида  с едно третиране при един 

широк период на приложение. 

 

 

 

 

 За третиране на 650 дка. пшеница до 1530,00 лв.без 

ДДС 

 

2.Фунгицид за 

растителна 

защита на 

полска култура 

пшеница 

 

 

 

Фунгицид 

Препарат за растителна защита на 

полска култура пшеница. 

Вегетационен, системен, 

широкоспектърен фунгицид с 

предпазен, лечебен и изкореняващ 

ефект, съдържание на триазол, 

(протиоконазол), допринасящ за 

отличния фунгициден ефект срещу 

листни петна, кафява ръжда, жълта 

ръжда, брашнеста мана, листни петна. 

 

 

 

За третиране на 650 дка. пшеница   

до 4125,00 лв.без 

ДДС 

 

 

 

3. Инсектицид 

за растителна 

защита на 

полска култура 

люцерна и 

пшеница 

 

Инсектицид  

Широкоспектърен инсектицид  

за  стомашно и контактно действие с 

бърз начален ефект и добро 

последействие ,репелентно 

(отблъскващо) и антифидантно 

(подтискащо апетита) действие 

 за борба с листогризещи и смучещи 

насекомни и неприятели в 

овощарството, зърнопроизводството, 

зеленчукопроизводството  
 
 

За третиране на 900 дка. пшеница  

 

до 1250,00 лв.без 

ДДС 

 

4. Хербицид за 

растителна 

защита на 

горски култури 

и стърнища от 

пшеница  

Хербицид  

Тотален, листен, системен  

За борба с едногодишни и 

многогодишни коренищни и 

кореновоиздънкови плевели, след 

поникване предсеитбено 

Прогнозно количество – 300 литра 

 

до 2400,00 лв.без 

ДДС 

 



 предреколтно третиране; третиране на 

стърнища и др. 

 

Изготвил: /П/чл.59 от ЗЗЛД  

/Вилия чл.59 от ЗЗЛД, служител на ТП"ДЛС Тервел" магистър по "Растителна защита" / 

 

Одобрил:  /П/чл.59 от ЗЗЛД 

  /инж.Георги чл.59 от ЗЗЛД -Директор/ 

 


