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Приложение № 1

 № 

по 

ред 

наименование и технически харакстеристики на материалите мярка

1 2 3

1. ПИШЕЩИ СРЕДСТВА

1.1. Химикалки, пълнители х

Пластмасова химикалка с механизъм, прозрачно тяло, гумирана грип зона, дебелина на линията 1 мм

Химикал за ежедневна употреба. Вентилираща капачка и клипс в цвета на писане, връх от неръждаема стомана. 

Тяло плътно. Дебелина 0,5 мм

бр.

Химикал за комфортно и гладко писане, прозрачно тяло, гумирана зона за захващане, дебелина на писане 0,7 

мм. Вентилирана капачка в цвета на мастилото. Възможност за следене нивото на мастилото.

бр.

 Гел химикалка с пластмасова капачка, тяло с цвета на писане, удобно хващане,  устойчиво на светлина мастило

Автоматична химикалка с плътно метално тяло и хромиран клипс, различни цветове на корпуса. Сменяем 

пълнител. Възможност за надписване

бр.

 Пълнител за химикал х20 /тънък/ бр.

Дебел пълнител бр.

1.2. Тънкописци х

Тънкописец, дебелина 0,5 мм, за писане, чертане и рисуване бр.

Тънкописец за писане, скициране и рисуване, Мастило на водна основа, филцов връх, обвит с метална скоба за 

предпазване на върха. Тяло изработено от РР. Дебелина 0,4 мм.

бр.

Перманентен тънкописец, подходящ за писане и чертане върху фолио, стъкло и други поръхности. 

Водоустойчиво мастило на ацетатна основа, дебелина на линия за писане  0,3 мм.

бр.

1.3. Маркери, флумастери х

Текст маркер със скосен връх за маркиране върху всички видове хартия. Универсално мастило на водна основа, 

цветове- ярки, широчина на маркиране от 1 до 5 мм бр.

Текст маркер със скосен връх за маркиране върху всички видове хартия, четири различни цвята -ярки, 

Широчина на маркиране от 1 до 5 мм. PVC опаковка

опаковка

перманентен маркер, подходящ за писане и маркиране върху всякакви повърхности - фолио, найлонови 

торбички, пластмаса, стъкло и метал. Объл връх с дебелина на писане 3 мм

бр.

Перманентен маркер, подходящ за нанасяне върху гладки поръхности - стъкло, дърво, метал и картон.Скосен 

връх с дебелина на писане 3 мм

бр.

Маркер за бяла дъска, дебелина на писане 1,5 мм, устойчив на натиск объл връх 12 бр. опаковка

Борд маркер за писане върху бели и бели магнитни дъски, флипчартове и други гладки повърхности. Объл, 

конусовиден връх с дебелина на писане от 1 до 3 мм. 4 цвята: черен, син, червен и зелен

комплект

Маркер за CD/DVD, 1мм бр.

Цветни флумастери, 6 цвята, комплект комплект

Цветни флумастери, 12 цвята, комплект комплект

1.4. Моливи и графити х

  обикновен чернографитен молив с гума,  твърдост HB бр.

 обикновен чернографитен молив, твърдост  HB бр.

 обикновен чернографитен молив, твърдост  B

Авт.молив за писане и чертане, подвижен метален водач, предпазващ графита от счупване, с гума, размер на 

графита 0.5 мм, прикачен метален клипс

бр.

Авт.молив за писане и чертане, подвижен метален водач, предпазващ графита от счупване, с гума, размер на 

графита 0.7 мм, прикачен метален клипс

бр.

графити за автоматични моливи /жилави и здрави/ размер на графита 0,5 мм - 12 броя опаковка

графити за автоматични моливи, с размер на графита 0,7 мм - 12 броя опаковка

Цветни моливи, ярки и наситени цветове, нечупливост на графита, защитен чрез SV система на свързване на 

графита с дървесината - 12 цвята в комплект

комплект

Цветни моливи, ярки и наситени цветове, нечупливост на графита, защитен чрез SV система на свързване на 

графита с дървесината - 24 цвята в комплект

комплект

1.5. Коректори х

 

Течен коректор на водна основа  с четка за бързо и лесно нанасяне на коригиращата течност - 20 мл. бр

Течен коректор на ацетонова основа  с четка, бързо и лесно нанасяне на коригиращата течност - 20 мл. Добра 

покривна способност.

бр.

Коректор - лента за обикновена, копирна и факс хартия,широчина 4,2 мм, дължина 16 м бр.

Коректор лента за обикновена, копирна и факс хартия,широчина 5 мм, дължина 12 м с винт за регулиране на 

лентата

бр.

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

относно  възлагането на обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста 

и във връзка с чл.20, ал.3, т.2  от ЗОП, чрез "Събиране на оферти с обява" с наименование: 


"Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет "Епископ К. Преславски" и                          

структурните му звена с 3 обособени позиции                                                                  



Коректор писалка на ацетонова основа с метален връх, за прецизно коригиране върху различни мастила. 

Бързосъхнещ след нанасяне 10 мл

бр.

2. КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА БЮРО

2.1. Перфоратори х

перфоратор за 25 листа - здрав метален корпус, с  ограничител бр.

перфоратор за 40 листа - здрав метален корпус, с ограничител бр.

2.2. Телбод и телчета х
Масивен телбод за ежедневна работа с капацитет до 30 листа, метален механизъм и пластмасово тяло, телчета 

24/6 бр.

Масивен телбод за ежедневна работа с капацитет до 50 листа, метален механизъм и метално тяло, телчета 24/6 бр.

Телбод машинка дълго рамо, до 20 листа, телчета 24/6 бр.

Антителбод 24/6 - метално тяло с пластмасово покритие бр.

Телчета за телбод 24/6 -  1000 бр.в кутийка кутия

2.3. Поставки за бюро за формат А4 х

Хоризонтална поставка, мрежеста, метална бр.

Хоризонтална поставка, пластмаса - цвят бр.

Вертикална поставка, мрежеста, метална бр.

Вертикална поставка, пластмаса - цвят бр.

2.4. Органайзери за бюро х
Ротационен органайзер за бюро, пластмаса, с 10 отделения бр.
Метален органайзер за бюро, изработен от метална мрежа.Функционален дизайн, различни височини 4 или 5 

отделения бр.

2.5. Лепила х

 Сухо лепило, 8 гр. бр.

Сухо лепило 40 гр. бр.

Течно лепило с тампон на водна основа - 50 гр. бр.

Лепило С200-туба  45 гр.(универсално) бр.

2.6. Тиксо х

Самозалепваща лента 12 мм/33 м, безцветна бр.

Самозалепваща лента, 19 мм/33 м, безцветна бр.

Безцветна канцеларска самозалепваща се лента широчина 25 мм/ дължина 66 м бр.

Самолепваща лента 38 мм/66м, безцветна бр.

Самолепваща лента 50 мм/66м, безцветна бр.

Прозрачна двойно залепваща лента за двустранно свързване, широчина 19 мм/ дължина 10м. бр.

Прозрачна двойно залепваща лента за двустранно свързване, широчина 30 мм/ дължина 10м. бр.

Прозрачна двойно залепваща лента за двустранно свързване, широчина 48 мм/ дължина 25м. бр.

Хартиено тиксо широчина 19 мм /дължина 25м бр.

Хартиено тиксо широчина 50 мм /дължина 45м бр.

Тиксорезачка с шпула 25 мм, максимална широчина на тиксото 19 мм, максимална дължина на тиксото 33 м бр.

2.7. Ножици с пластмасови дръжки х

ножица от висококачестнева неръждаема стомана 21 см бр.

ножица от висококачествена неръждаема стомата 16 мм бр.

2.8. Макетни ножове х

 Макетен нож 9 мм бр.

Макетен нож 18 мм бр.

2.9. Чертожни инструменти х

Линия, пластмасова, прозрачна - 30 см. бр.

Триъгълник правоъгълен, прозрачен,  равнобедрен, 45 градуса, 23 см. бр.

Триъгълник правоъгълен, прозрачен, разностранен, 60 градуса, 30см. бр.

2.10. Острилки х

Метална, единична бр.

Острилка с контейнер - цветове бр.

2.11. Гуми х

 Гума за молив бр.

Гума, комбинирана-за молив и мастило бр.

2.12 Аксесоари за бели дъски и корк
Магнитна гъба за почистване на борд маркери от бели и бели магнитни дъски, флипчарти и други гладки 

повърхности бр.

Стоманени пинчета за коркова дъска, с цветна пластмасова глава - 50 броя в опаковка опаковка

Кръгли магнити с диаметър 30 мм с цветно покритие - 6 броя в опаковка опаковка

кърпи за почистване на бяла дъска в кутия - 100 бр. в опаковка опаковка

спрей за почистване на бяла дъска 250 мл флакон

Безжична лазерна показалка обхват от 15 м. бройка

2.13 Хартиени кубчета и листчета х

Кубче от бяла неподлепена се хартия с картонена поставка, размер 90/90, 600 листа бр.

2.14 Самозалепващи листчета и индекси х

хартиени самозалепващи се листчета, 4 цвята пастелни, размер 76/76 - 400 листа опаковка опаковка

самозалепващи се индекси, PVC материал, размер на индекса 45 х 25 мм, 50 бр. в опаковка опаковка

самозалепващи се индекси PVC материал, размер на индекса 45 х 12 мм, 100 бр. в опаковка, 5 цвята опаковка
самозалепващи се индекси PVC материал, размер на индекса 45 х 12 мм, 125 бр. индекса в опаковка с форма на 

стрелка, 5 цвята опаковка

Самозалепващи се цветни етикети х

22/12 мм.,48 бр. на  лист 1 бр.лист

30/17 мм., 42 бр. на лист 1 бр.лист

51/21 мм., 42 бр. на лист  1 бр.лист 

2.15 Самозалепващи хартии х



Самозалепваща хартия А4, бяла, 10 л. опаковка

Самозалепваща хартия А4,цветна, 10 л. опаковка

2.16. Тетрадки х

А5, офсетова хартия, широки редове, 40 л-меки корици бр.

А5, офсетова хартия, широки редове, 60 л- меки корици бр.

А5, офсетова хартия, широки редове, 80 л- меки корици бр.

Протоколна тетрадка, А5, офсетова хартия, широки редове,твърди корици, 100 листа бр.

А5, офсетова хартия, широки редове, 2 теми, метална спирала, мека корица, 80 листа бр.

А4, офсетова хартия, широки редове, 80 л- твърди корици бр.

Протоколна тетрадка, А4,офсетова хартия,широки редове,твърди корици, 100 листа бр.

А4, офсетова хартия, широки редове, метална спирама, мека корица, 100 листа, 2 теми бр.
А4,офсетова хартия,широки редове, спирала, твърда корица, 4 теми, 200 листа бр.

2.17. Блок А4 х

Блок за рисуване с размер 24х33 см.,с 10 бели листа 170 гр бр.

Скицник за рисуване с размер 24х33 см.,за работа с молив, графит,аерограф, пастели, восъчни пастели и 

маркери, със спирала 20 листа бр.

Акварелен скицник за рисуване 35/50, 250 гр/м2, 20 листа в опаковка бр.

3. КЛАСЬОРИ, РАЗДЕЛИТЕЛИ и 

3.1. Класьори х

Класьор без метален кант 5 см., устойчив заключващ механизъм, с джоб за смяна на етикета, картонени корици 

с PVC покритие, различни цветове, размер А4 бр.

Класьор без метален кант 8 см., устойчив заключващ механизъм, с джоб за смяна на етикета, картонени корици 

с PVC покритие, различни цветове, размер А4 бр.

3.2. Класьори с рингове

Класьор с два ринга за документи формат А4. Метален механизъм  тип "D", широчина до 40 мм бр.

Класьор с четири ринга за документи формат А4. Метален механизъм  тип "D", широчина до 40 мм бр.

Папка с два ринга, материал РР, вътрешен прозрачен джоб, широчина на гръб 25мм, формат А4 бр.

3.3. Разделители х

 Разделител, картон, с европерфорация, 5 цветни теми, формат А4 опаковка

Разделител, картон, с европерфорация, 10 цветни теми, формат А4 опаковка

Разделител, РVC,  10 цветни теми, А4 опаковка

Разделител, материал PVC, формат А4, с европерфорация, номерация 31 цифри опаковка

Разделител, материал РVC, формат А4, с европерфорация, букви - българска азбука опаковка



4. СРЕДСТВА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

Коркова дъска с дървена рамка  40 х 60 см. бр.

Коркова дъска с дървена рамка 60 х 90 см бр.

Коркова дъска с дървена рамка 90 х 120 см бр.
Бяла магнитна дъска с лакирана метална повърхност за писане  с борд маркер, алуминиева рамка с поставка за 

маркери и крепежни елементи,  размер 90 х 120 см бр.
Леснопреносим флипчарт с  магнитно покритие и стойка на 5 колелца. Регулируимена височина. Поставка за 

маркери.  Размер ва флипчарта: 70х100 см. бр.

Текстилна лента за бадж, с метална щипка, тип крокодилче. 90см подходяща за носене на врат. бр.

Текстилна лента /връзка/ за бадж, материал: гладък полиестер, широчина 20, дължина 900 мм, с метален 

механизъм за окачване бр.

Хоризонтален бадж /панел/ материал: пластмаса, за легитимационна карта бр.

хоризонтален бадж, изработен от прозречен PVC материал. Възможност за лесна смяна на табелка. 96х76, 240 

микрона бр.

Бадж с игла и щипка 90 х55  мм. Прозрачна пластмаса. Сменяема картонена табелка за легитимация. Безопасна 

игла и метална щипка. Хоризонтален. бр.

5. КОНСУМАТИВИ ЗА КОМПЮТРИ 

CD-R  50 бр. в шпиндел с висока сигурност и надежност при съхраняване на информацията. Капацитет 700 МВ/ 

80 мин скорост на запис до 52х. 52х700 МВ шпиндел

DVD-R  50 бр. в шпиндел с висока сигурност и надежност при съхраняване на информацията. 4,7 GB / 120 min 

скорост на запис до 16 х шпиндел

Пластмасова кутия за 1 бр. CD - тънка бр.

Единичен хартиен плик за  CD бр.

Почистващи влажни кърпи за офис техника в 100 бр. в PVC кутия кутия

6. ХАРТИЯ  

6.1. Карирана хартия х

Карирана хартия А4, офсет, 100 листа пакет

6.2. Копирна хартия х

Копирна хартия бяла- А4, 80 г/м2, 500 листа, белота min 146%, непрозрачност min 92% пакет

Копирна хартия бяла- А3, 80 г/м2, 500 листа, белота min 146%, непрозрачност min 92% пакет

6.3. Рециклирана

Рециклирана копирна хартия  А4, 80 г/м2, 500 листа, непрозрачност min 92% пакет

6.4 Цветни хартии х

Копирна хартия, пастелни цветове, А4, 80 г/м2, 500 листа пакет

Копирна хартия, интензивни цветове, А4, 80 г/м2, 500 листа пакет

Копирна хартия, цветове А3, 80 г/м2, 500 листа пакет

Копирен картон, пастелни цветове, А4, 160 г/м2, 250 листа пакет

Копирен картон, интензивни цветове, А4, 160 г/м2, 250 листа пакет

Копирен картон, мраморен, А4, 200г/м2 1 лист

6.5. Милиметрови хартии х

Милиметрова хартия за чертежи и графики, формат А4, блок 20 листа блок

Милиметрова хартия, подходяща за чертане и лазерни принтери, размер на лист 70х100 см 1 бр.лист

7. ХАРТИЕНИ МАТЕРИАЛИ 

7.1. Пликове х

Пощенски плик, формат С6, размер 162/114 мм.,СЗЛ лента, бял 80 г/м2 бр.

Пощенски плик,формат DL, резмер 110/220 мм, СЗЛ лента, бял 80 г/м2 бр.

пощенски плик, формат С5, размер 162/229 мм, СЗЛ лента, бял 80 г/м2 бр.

Пощенски плик, формат С4, размер 324/229 мм, СЗЛ лента,бял 90 г/м2 бр.

Пощенски плик, формат В4, размер  250/353 мм, СЗЛ лента, бял 90 г/м2 бр.

Кафяв плик с дъно, формат  Е4, размер 300/400 мм, СЗЛ лента, бр.

Пощенски плик, кафява гладка хартия, подлепен от вътрешната страна с фолио от въздушни балончета, размер 

290/370 бр.

Плик с въздушни мехури, размер 200х175 мм, подлепен от вътрешната страна с фолио от въздушни мехурчета за 

CD/DVD, бял бр.

7.2. АКВАРЕЛЕН КАРТОН, КАДАСТРОН х

Картон бял офсет 100/70, 300 г/м2 1 лист

Акварелен картон бял  50/70, 300 г/м2 1 лист

Цветен картон 100/70, 200 г/м2 1 лист

8. ПАУС х

Паус за ръчно чертане и лазерен печат А3, 92 г/м2, 100 л. пакет

Паус за ръчно чертане и лазерен печат А4, 92 г/м2, 100 л. пакет

9. ХАРТИЯ ЗА ФЛИПЧАРТ  

блок за флипчарт, 20 бели листа 70 гр., размер 65 х 98 см опаковка

Блок за флипчарт, 20 карирани листа 70 гр., размер 65 х 98 см опаковка



10. МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДВЪРЗВАНЕ И ЛАМИНИРАНЕ 

10.1. Спирали за подвързване х

Пластмасова цветна спирала 6 мм., тип "гребен" за формат документи А4, капацитет до 25 л., 100 бр. в 1 

опаковка опаковка

Пластмасова цветна спирала 10 мм., тип "гребен" за формат документи А4, капацитет до 65 л., 100 бр. в 1 

опаковка опаковка

Пластмасова цветна спирала 16 мм.,тип "гребен" , за документи формат А4, капацитет до 145 л., 100 бр. в 1 

опаковка опаковка

Пластмасова спирала за подвързване 28 мм.,тип "гребен" за документи формат А4, капацитет до 280 л.,50 бр. в 1 

опак. опаковка

Пластмасова спирала за подвързване 32 мм.,тип "гребен" за документи формат А4, капацитет до 310 л.,50 бр. в 1 

опак. опаковка

Пластмасова спирала за подвързване 51 мм.,тип "гребен" за документи формат А4, капацитет до 500 листа, 50 

бр. в 1 опак. опаковка

10.2. Корици за подвързване х

РVС корица за подвързване за документи формат А4, дебелина: 150 микрона, 100 бр. в опаковка опаковка

РVС корица за подвързване за документи формат А4,  дебелина: 200 микрона, 100 бр. в опаковка опаковка

Картонена корица за подвързване на документи формат А4, 270 г/м2 брой 

10.3. Консумативи за подвързване х

Фолио за двустранно ламиниране, за  форматА4, 125 микрона, 100 листа в опаковка опаковка

Фолио за двустранно ламиниране, за формат А3, 125 микрона, 100 листа в опаковка опаковка

Фолио за двустранно ламиниране,за формат А5, 125 микрона, 100 листа в опаковка опаковка

11. ПАПКИ

11.1. Папки с прозрачно лице х

Папка с прозрачно лице и плътен гръб, формат А4, рvc материал, с перфорация, лице 110 микрона, гръб 180 

микрона, сменяема бяла лента за надписване, 50 бр. в опаковка опаковка

11.2. папка с ластик

Картонена папка с два ластика и три капака, за пренасяне и съхранение на документи 230гр/м2, формат А4 бр.

Пластмасова папка с ластик и три капака, 550 микрона, за пренасяне и съхранение на документи формат А4 бр.

11.3. Джоб за документи х

Джоб за документи кристал, формат А4 , Дебелина 60 микрона, с европерфорация, 100 броя в опаковка опаковка

Джоб за документи мат, формат А5, Дебелина 40 микрона, с европерфорация, 100 броя в опаковка опаковка

Джоб за документи мат, формат А4, Дебелина 40 микрона,с европерфорация, 100 броя в опаковка опаковка

Джоб за документи кристал, формат А4, Дебелина 50 микрона,европерфорация, 100 броя в опаковка опаковка

Джоб за документи кристал, формат А4, Дебелина 40 микрона,с европерфорация, 100 броя в опаковка опаковка

Л-образен джоб за съхранение на документи формат А4, 170 микрона, отваряне по дължина и широчина бр.

11.4. папки- джоб

Папка с копче, материал РР, 180 микрона, формат  А5 бр.

Папка  с копче, материал РР, 180 микрона, формат А4 бр.

11.5. папки с механизъм

Клипборд без капак за документи формат А4, РР покритие, метален механизъм с пружина за захващане бр.
Клипборд, с капак и вътрешен джоб за документи формат А4,РР покритие, метален механизъм с пружина за 

захващане бр.

12. специализирана хартия

Хартия химизирана с висок грамаж - 60 гр и повече за изработка на всички видове формуляри в малък и голям 

тираж пакет

13. Тампони и мастила

тампон за печат бр.

мастило за автоматични печати и тампони, глициринова основа, 25 мл, удобен връх за намастиляване бр.

14. Ластици

Ластици  - каучук - 100 гр. опаковка

Настоящата техническа спецификация е изготвена на основание чл.48, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 187, ал.2 от

ЗОП.
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