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ПАРАМЕТРИ НА АРТИКУЛИТЕ – за всички обособени позиции 

 

№ Наименование Описание Мярка 

1 2 3 4 

1.  

Самозалепваща лента - 19 

мм х 33 м  

Тиксо 19мм/33 м, прозрачно, устойчиво на 

стареене, ниски и високи температури   
брой 

2.  

Куб листчета нелепящи  

бели 
Офсет, 80х80мм, 250 листа брой 

3.  
Куб самозалепващ 

Самозалепващи листчета - 75х75мм, 100 

листа в кубче, цветни  
брой 

4.  

Самозалепващ листчета - 

индекси 

Неонови самозалепващи листчета - индекси 

20х50 мм, 4 цвята х 40 индекси 
брой 

5.  
Лепило сухо 

Сухо лепило, за хартия и хартиени изделия, 

стик 8 гр., без разтворители  
брой 

6.  
Лепило течно   

Течно лепило за хартия и хартиени изделия - 

50 мл, на водна основа, с тампон 
брой 

7.  
Коректор Коректор на водна основа, с четка, 20 мл брой 

8.  
Кламери - 30 мм 

Кламери - 30 мм, метални поцинковани, 

триъгълен връх, 100 бр./кутия  
брой 

9.  
Кламери - 50 мм 

Кламери - 50 мм, метални поцинковани, 

триъгълен връх, 50 бр./кутия  
брой 

10.  
Телчета за телбод  

Телчета за телбод 24/6, по 1000 бр. в кутия, от 

висококачествена стомана 
брой 

11.  
Телчета за телбод  

Телчета да телбод машинка № 10, по 1000 бр. 

в кутия, от висококачествена стомана  
брой 

12.  
Телбод машинка  

Телбод машинка, захваща до 20 листа, работи 

с телчета 24/6 и 26/6, пластмасово тяло, 

индикатор за презареждане  

брой 

13.  
Телбод машинка 

Телбод машина, работеща с телчета 10/4, 

пластмасово тяло 
брой 

14.  
Антителбод   

Антителбод с метални челюсти и пластмасова 

зона за захващане, за стандартни телчета 24/6, 

26/6, безопасен за ползване 

брой 

15.  
Перфоратор 

За 25 листа с ограничител и маркировка за 
брой 



 

 
 

 
                       

център, метален корпус  

16.  
Молив Молив обикновен, с гумичка, НВ брой 

17.  
Молив автоматичен Молив автоматичен 0, 5 мм брой 

18.  
Химикалка 

Химикалка обикновена, с капачка с клипс, 

цвят: черен, син и червен 
брой 

19.  
Химикалка 

Химикалка автоматична, с метален клипс, 

ергономична грип зона 
брой 

20.  
Текстмаркер 

Текстмаркер с флуорисцентно мастило на 

водна основа, ярки цветове, скосен връх с 

ширина на следата: 1-5 мм (комплект 4 цвята) 

комплект 

21.  
Маркер 

Маркер с объл връх, дебелина на следата 2,5 

мм, цвят: черен, син, червен и зелен 
брой 

22.  
Джоб, А4    

Джоб за документи със стандартна 

европерфорация 100 бр./опак. 
опаковка 

23.  
Папка PVC 

Папка PVC, с машинка, с перфорация, 

прозрачно лице, с подвижна лента за 

надписване, А4, различни цветове, 25 

бр./опак. 

опаковка 

24.  
Папка с машинка 

Папка с машинка, картонена, бяла, 20 

бр./опак.  
опаковка 

25.  
Папка с ластик  Папка с ластик и 3 капака, картонена брой  

26.  
Папка „Дело” 

Папка „Дело”, картонена, с меки корици, с 

връзки 
брой  

27.  
Папка „Дело” 

Папка „Дело”, картонена, с твърди корици, с 

връзки 
брой  

28.  
Папка висяща 

Папка висяща, картонена, пластмасова шина 

за окачване, картонена  
брой  

29.  
Папка с рингове Папка от РР материал, с рингове  брой  

30.  
Папка клипфайл 

Папка от РР материал, с вътрешен прозрачен 

джоб 
брой  

31.  
Класьор, 8 см. 

Класьор, 8 см., здрав метален механизъм за 

хващане на листата, джоб за етикети на гърба, 

А4, различни цветове 

брой 

32.  
Класьор 7 см. Класьор, 7 см., здрав метален механизъм за 

хващане на листата, джоб за етикети на гърба, 

брой 



 

 
 

 
                       

А4, различни цветове 

33.  
Класьор, 5 см. 

Класьор, 5 см., здрав метален механизъм за 

хващане на листата, джоб за етикети на гърба, 

А4, различни цветове 

брой 

34.  
Ножица канцеларска 

Закалена неръждаема стомана, дължина 20-25 

см. Ергономична дръжка с гумено покритие 
брой 

35.  
Плик за писма 

Бяла офсетова хартия, размер C6, затваряне 

със замозалепваща лента 
брой 

36.  
Плик за писма 

Бяла офсетова хартия, размер C5, затваряне 

със замозалепваща лента  
брой 

37.  
Батерия Алкална батерия, 4 бр./опаковка, АА опаковка 

38.  
CD-R  

CD-R 80мин.,700 МВ, 2x - 52x, РVС кутия (50 

бр. на общ шпиндел) 
шпиндел 

39.  
CD-RW  

CD-RW, за многократен запис, 80мин.,700 

МВ, 12х, (50 бр. на общ шпиндел) 
шпиндел 

40.  
DVD - R 

DVD - R, 4.7 GB, 120 минути, (25 бр. на общ 

шпиндел)  
шпиндел 

41.  
DVD - R DVD - R, 4.7 GB, 120 минути брой 

42.  
DVD - RW 

DVD - RW, 4.7 GB, 120 минути, (25 бр. на 

общ шпиндел)  
шпиндел 

43.  
DVD - RW DVD - RW, 4.7 GB, 120 минути брой 

 

Предлаганите канцеларски материали, консумативи и принадлежности трябва да 

отговарят напълно на техническите спецификации. 

 

Предлаганите стоки трябва да са нови и неупотребявани. 

 

При сключване на договора, изпълнителят е длъжен да предостави минимум 5 (пет) 

екземпляра от актуален каталог. При промяна в каталога в срока на изпълнение на 

договора, изпълнителят е длъжен да предостави на възложителя новия каталог.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
                       
 

 ПАРАМЕТРИ НА АРТИКУЛИТЕ – за Обособена позиция № 1 – „Доставка 

на канцеларски материали и хартия за нуждите на Общинска администрация 

Враца“, Обособена позиция № 2 – „Доставка на канцеларски материали и хартия 

за нуждите на общински предприятия, детски ясли, ДДО и Център за младежки 

дейности“ и за  Обособена позиция № 3 – „Доставка на канцеларски 

материали и хартия за нуждите на проекти, финансирани по оперативни 

програми и други международни и национални програми“. 

 

№ Наименование Описание Мярка 

1 2 3 4 

1.  

Рециклирана копирна хартия 

белота на хартията: 30 (белота по 

International on illumination  - CIE 

или алтернативен) 

А4, 80+1.5 г/кв.м., 500 л. 

1. Рециклирана хартия, която следва да бъде 

произведена от 100% рециклирани влакна,  

подходяща за копирни машини, лазерни и 

мастиленоструйни принтери.  

2. Хартията трябва да е избелена изцяло без хлор 

(TCF) или поне без свободен  хлор (ECF). 

За доказване изпълнението на горните изисквания се 

прилагат съответните документи. 

Всички продукти с екомаркировки тип І 

(например Nordic Swan, Blue Angel,  ЕCO LINE, EU 

ECO-LABEL, или еквивалент, могат да 

 послужат като доказателство ако посочват, че 

хартията е произведена от 100% рециклирани 

хартиени влакна. Всякакви други подходящи 

доказателствени средства, като техническа 

документация на производителя или протокол от 

изпитване от признат орган, също ще се приемат. 

пакет 

2.  

Рециклирана копирна хартия 

белота на хартията: 70 (белота по 

International on illumination  - CIE 

или алтернативен) 

А4, 80 г/кв.м., 500 л. 

1. Рециклирана хартия, която следва да бъде 

произведена от 100% рециклирани влакна,  

подходяща за копирни машини, лазерни и 

мастиленоструйни принтери.  

 



 

 
 

 
                       

2.Хартията трябва да е избелена изцяло без хлор 

(TCF) или поне без свободен  хлор (ECF). 

За доказване изпълнението на горните изисквания се 

прилагат съответните документи. 

Всички продукти с екомаркировки тип І (например 

Nordic Swan, Blue Angel,  ЕCO LINE, EU ECO-

LABEL, или еквивалент, могат да послужат като 

доказателство ако посочват, че хартията е 

произведена от 100% рециклирани хартиени влакна. 

Всякакви други подходящи доказателствени средства, 

като техническа документация на производителя или 

протокол от изпитване от признат орган, също ще се 

приемат. 

3.  
Копирна хартия А4, 80 г/кв.м., 500 л.  пакет 

4.  
Копирна хартия А4, 120 г/кв.м., 500 л.  пакет 

5.  
Копирна хартия А4, 160 г/кв.м., 250 л. пакет 

6.  
Копирна хартия А4, 200 г/кв.м., 250 л. пакет 

7.  
Копирна хартия А3, 500 л. пакет 

8.  
Копирна хартия А2, 500 л. пакет 

9.  
Копирна хартия А1, 250 л. пакет 

10.  
Копирна хартия А0, 125 л. пакет 

11.  
Хартия копирна цветна А4, 80 г/кв.м., 500 л.  пакет 

12.  
Карирана хартия А4, 250 л. пакет 

13.  
Паус 

А3 92g/м.кв. 210/297мм – 100 бр., специален за печат 

на лазерен принтер 
пакет 

14.  
Паус А4 92g/м.кв. 210/297мм - 100бр. пакет 

15.  
Принтерна хартия 11"/1 Еднопластова, 240 мм/11"/1, 1000 л. пакет 

16.  
Принтерна хартия 11"/2 Двупластова, 240 мм/11"/2, 1000 л. пакет 

17.  
Принтерна хартия 11"/3 Трипластова, 240 мм/11"/3, 750 л. пакет 

18.  
Принтерна хартия 12"/2 240 мм/11"/2 пакет 

 

 

Забележка: Копирната хартия, без рециклираната, трябва да бъде с висока 

белота, произведена от 100 % целулоза и обезпрашена, подходяща за двустранно 



 

 
 

 
                       
копиране, опаковка – фабрично заводска оригинална опаковка от производителя. 

Хартията трябва да бъде предназначена за високоскоростни копирни машини, за 

лазерни и мастилено струйни принтери. 

Копирната хартия трябва да отговаря на следните стандарти, технически 

характеристики и показатели: 

Показатели Мерна единица Стандарт Параметри 

Грамаж/Grammage 
гр/кв.м 

ISO 536:1998  

или еквивалент 80 +/- 3 

Съдържание на влага/Moisture 
% 

ISO 287:2009 

или еквивалент 3.8-5.3 

Белота/CIE Whiteness 
Единици белота 

ISO11475:2004 

или еквивалент 140 +/- 3 

Непрозрачност/Opacity 
% 

ISO 2471:2000 

или еквивалент ≥ 90 % 

Гладкост по метода Bekk 

s 

ISO 

5627:1997/А1:2004 

или еквивалент 

средно от 

двете страни 

на листа ≥ 25 

Дебелина 
µm 

 ISO 534:2006 

или еквивалент ≥ 102 

 

За доказване качеството на хартията, участниците представят съответните  

документи, като: 

1. Документ, доказващ, че рециклираната хартия отговаря на критериите на 

екомаркировка тип І (например Nordic Swan, Blue Angel,  ЕCO LINE, EU ECO-LABEL, 

или еквивалент), че е избелена изцяло без хлор (TCF) или поне без свободен  хлор 

(ECF); 

2. Протокол от изпитване за съответните показатели на предлаганата хартия, 

издаден от „Института по целулоза и хартия” АД или от друга независима 

сертифицирана лаборатория (представя се заверено от участника копие от протокола). 

В случай, че протоколът е съставен на чужд език, той трябва да се представи и в 

превод. 

3. Всякакви други подходящи доказателствени средства, като техническа 

документация на производителя, сертификати и др. също се приемат. 


