
 

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 чрез покупка по заявка препарати за растителна защита на 

полски култури от слънчоглед , царевица , люцерна , пшеница ,сорго и горски култури. 

• Обект на поръчката: ДОСТАВКА (покупка) 

• Предмет на поръчката:  Пестициди 

• Код по CVP:  24451000 

• СРОК НА ДОГОВОРА: до 31.12.2019г. 

• МЯСТО НА ДОСТАВКА - гр.Тервел 

• КОЛИЧЕСТВО/ОБЕМ - за  третиране с препарати за раст.защита на 650дка. слънчоглед , 950 дка. 

царевица, 320 дка. люцерна, 720 дка. пшеница,110дка сорго и 310 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 правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти: Към 

стоките предмет на поръчката не следва да има съпътстващи стоки, предмет на интелектуални права. 

Ако има такива то са за сметка на изпълнителя и не следва да цената им да бъде включвана в ценовото 

предложение. 

 

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

готовност за работа/употреба. 

 

• 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: 

 Предлагана цена следва да се образува като се посочат отделните стоки, единична цена, количество, 

обща цена, и обща крайна цена на доставката без ДДС, и крайна обща сума за плащане с ДДС. Всички цени да 

са в български лева. 

 

 

 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. 

слънчоглед , 950 дка. царевица, 320 дка. люцерна, 720 дка. пшеница,110дка сорго и 310 дка. горски 

култури. 

 

 

 

 

 



Вид Описание Техническа спецификация Максимални цени и 

прогнозна стойност  

I.Препарат за 

растителна защита 

на полска култура 

от слънчоглед  

 

 

1 Хербицид ,който се  

абсорбира най-вече от листата 

и корените и бързо се 

придвижва в цялото растение.  

Блокира деленето на клетките 

във вегетационните върхове 

на корените и стъблата 

на чувствителните растения. 

Растежът на плевелите спира 

няколко часа 

след третирането  

 

Активно вещество: 

500 г/кг трибенурон метил 

Доза: 4 гр/дка 

Опаковка: 100 гр. 

Момент на приложение: 

Вегетационно, в ранни фази 

от развитието на 

широколистните плевели, 

след 2-ри лист на  

слънчогледа. 

Прогнозно количество – 2,6 

килограма 

 

Максимална цена до 

850.00 лв.без ДДС за 

един килограм 

Обща прогнозна 

стойност – до 2210.00 

лв.без ДДС 

 

 Хербицид  

Листен селективен системен 

хербицид, предназначен за 

борба срещу едногодишни и 

многогодишни житни плевели 

Отлична селективност към 

широколистните култури. 

Продукта се поема бързо от 

листата на плевелите. Дъжд 

паднал час след след 

третиране не намалява 

хербицидния ефект  

Активно вещество: 

 50 г/л квизалофоп-р-етил 

формулиран като емулсионен 

концентрат.  

Доза:  200мл/дка 

Опаковка: 5 литра. 

Момент на приложение: 

срещу едногодишни и 

многогодишни житни 

плевели, в т.ч. и балур във 

фаза 3-5 лист на плевелите 

 Прогнозно количество – 

130литра 

 

Максимална цена до 

16.00 лв.без ДДС за 

един литър 

Обща прогнозна 

стойност – до 2080.00 

лв.без ДДС 

 

II. Препарат за 

растителна 

защита на полски 

култури от 

царевица 

 

 

 

 

1 Хербицид 

 Препарат за растителна 

защита на полски култури от 

царевица селективен, 

системен, вегетационен 

сулфонилурея  

Приложение: Срещу 

едногодишни, многогодишни 

широколистни и житни 

плевели както и балур от 

семена и коренища. 

Чувствителни плевели: 

Житни: Кисели треви, 

Кокоше просо, Кощрява; 

Широколистни: Абутилон, 

Амброзия, Бутак, Лобода, 

Овчарска торбичка, Пача 

трева; 

 

 

Активно вещество:  

75г/л мезотрион + 30г/л 

никосулфурон 

Формулация: Маслена 

дисперсия 

Доза: 130-200мл/дка 

еднократно или 100+70мл/дка 

и 130+70мл/дка двукратно – 

при 3-7 лист на царевицата, 1-

3 лист на житните плевели, 

10-20см височина на балура, 

2-4 лист на широколистните 

плевели 

Опаковка: 5литра 

Прогнозно количество – 190 

литра 

 

Максимална цена до 

50,00  лв.без ДДС за 

един литър 

Обща прогнозна 

стойност. – до 9500,00 

лв.без ДДС 

 

III.Препарати за 

растителна защита 

на полска култура 

люцерна 

 

Хербицид  

селективен, системен, почвен 

и вегетационен хербицид за 

борба с едногодишни житни и 

широколистни плевели 

Активно вещество:  

Съдържа 700 г/кг метрибузин 

Формулация: водоразтворим 

гранулат  

Доза: 75г/дка преди вегетация 

на културата 

Опаковка: 1кг 

Прогнозно количество – 24кг 

 

Максимална цена до 

75,00  лв.без ДДС за 

един килограм 

Обща прогнозна 

стойност за  – до 

1800,00 лв.без ДДС 

 

IV.Препарат за 

растителна защита 

на полска култура 

сорго 

 

 

 

 

Хербицид  

Селективен, системен, почвен 

и вегетационен хербицид. 

Приложение: Срещу 

едногодишни житни и някои 

широколистни плевели. 

Чувствителни 

плевели: Житни – Балур (от 

Активно вещество:  

съдържа 960г/л s-метолахлор  

Формулация :емулсионен 

концентрат  

Доза: 150мл/дка. 

 Внася се след сеитба 

(засаждане), преди поникване 

или преди разсаждане на 

Максимална цена до 

50,00  лв.без ДДС за 

един литър 

Обща прогнозна 

стойност  – до 850,00 

лв.без ДДС 

 



 семе), Кисела трева, Кокоше 

просо, Кръвно просо, 

Кощрява, Метлица. 

Широколистни – Овчарска 

торбичка, Тученица, Черно 

куче грозде, Щир. 

културата. 

Опаковка: 5 литра 

Прогнозно количество – 17 

литра 

 

 Хербицид  

селективен системен 

хербицид, осигуряващ много 

добър контрол на 

чувствителните плевели, 

включително и устойчиви на 

хормоноподобните хербициди 

Активно вещество: 

 Съдържа 300 г/л 2,4D + 6,25 

г/л флорасулам 

Формулация: суспенсионен 

концентрат 

Доза: 60 мл/дка във фаза 3-5 

лист на културата  

Опаковка: 1литър 

Прогнозно количество – 7 

литра 

 

Максимална цена до 

40,00  лв.без ДДС за 

един килограм 

Обща прогнозна 

стойност  – до 280,00 

лв.без ДДС 

 

V.Препарат за 

растителна защита 

на полска култура 

пшеница 

 

 

 

Хербицид  

Препарат за растителна 

защита на полска култура 

пшеница. 

от групата на сулфунилуреите 

с напълно системно действие 

съдържаща две активни 

вещества и антидот , 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. 

 

Активно вещество:  

амидосулфурон 100 г/л; 

йодосулфурон-метил-натрий 

25 г/л; мефенпир-диетил 

(антидот) 250 г/л  

Формулация: маслена 

дисперсия (ОД) 

Момент на приложение: Във 

фаза 2-6 лист 

Доза: 10 мл/дка 

Опаковка: 1литър 

 

Прогнозно количество-8л 

 

Максимална цена до 

170,00 лв. без ДДС за 

един литър 

Обща прогнозна 

стойност -до 1360,00 

лв.без ДДС 

 

 

 

 

 

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. 

 

Активно вещество: 

протиоконазол 53г/л, 

тебуконазол 148г/л, 

спироксамин 224г/л 

Формулация: емулсионен 

концентрат (ЕК) 

Доза: 80мл/дка, 

Опаковка: 5 литра 

Прогнозно количество -58 

литра 

 

 

Максимална цена до 

75,00 лв. без ДДС за 

един литър 

Обща прогнозна 

стойност– 4350,00 

лв.без ДДС 

 

 

 

 

 

 Фунгицид  

със системно действие, 

използван при епториоза 

(Septoria tritici), Фузариоза 

(Fusarium spp.), Брашнеста 

мана (Blumeria graminis), 

Кафява (листна) ръжда 

(Puccinia recondita) 

 

 

Активно вещество: 

Трифлоксистробин 375г/л; 

Ципроконазол 160г/л 

Формулация: Суспензионен 

концентрат (СК) 

Доза: 50мл/дка, Вегетационно 

след фаза 3-ти лист до края на 

братене на културата. 

Опаковка: 5 литра 

Прогнозно количество -36 

литра 

 

Максимална цена до  

150,00 лв. без ДДС за 

един литър 

Обща прогнозна 

стойност–5400,00 

лв.без ДДС 

 

 

 Фунгицид 

Широкоспектърен системен 

двукомпонентен 

фунгицид с дълъг период на 

Активно вещество: Съдържа 

84г/л епоксиконазол + 250г/л 

фенпропиморф  

Формулация: суспо-емулсия  

Максимална цена до 

50,00 лв. без ДДС за 

един литър 

Обща прогнозна 



защита, за борба 

срещу гъбни болести по 

пшеница и ечемик 

Доза: 100 мл/дка 

Опаковка: 5 литра 

Прогнозно количество – 

72литра 

 

 

стойност– 3600,00 

лв.без ДДС 

 

VI.Препарат за 

растителна защита 

на полска култура 

люцерна и пшеница 

 

 

Инсектицид  

високоефективен комбиниран 

инсектицид с контактно, 

стомашно, фумигиращо и 

репелентно действие, 

ефикасен срещу широк кръг 

неприятели по картофи, 

пшеница и тютюн.. 

Активно вещество:  

50 г/л циперметрин и 480 г/л 

хлорпирифосетил под 

формата на емулсионен 

концентрат. 

Формулация: Емулсионен 

Концентрат 

Доза: 70 мл/дка 

Опаковка: 5 литра 

Прогнозно количество – 

73литра 

 

 

Максимална цена до 

20,00 лв. без ДДС за 

един литър 

Обща прогнозна 

стойност– 1460,00 

лв.без ДДС 

 

VII. Препарати за 

растителна 

защита на горски 

култури и 

стърнища от 

пшеница  

Тотален хербицид. Активно вещество: 

360 г/л глифозат+сърфактант 

Опаковка: 100 литра 

Прогнозно количество – 800 

литра 

 

Максимална цена: до 

7,00 лв. без ДДС за 

един литър  

Обща прогнозна 

стойност – 5600,00 

лв.без ДДС 

 

 

Забележка: За улеснение на участниците към документацията е приложен образец на оферта. 

 

Изготвил: /П/ зал.на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

/Вилия Руменова Цанкова, служител на ТП"ДЛС Тервел" магистър по "Растителна защита" / 

 

Одобрил:  /П/ зал.на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

  /инж.Георги Димитров Ботев-Директор/ 

 


