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„Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, 
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отговорност за съдържанието на публикацията се носи от СУ „Цанко Церковски“ и при никакви 
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ПОДРОБЕН СПИСЪК 

НА НЕОБХОДИМИТЕ КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И  

КОНСУМАТИВИ  

 

Списък на необходимите канцеларски материали и консумативи, във връзка с провеждане на  

пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител СУ „Цанко Церковски“  за определяне на 

прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

канцеларски материали и консумативи“ по  проект   № BG05M9OP001-2.018-0029-

2014BG05M2OP001-C01 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на 

уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. 

Комплекти за всеки ученик - канцеларски по Дейност 1 

№ наименование мярка 
количест

во 

1 Тетрадка A4 80 л. гъвкави корици, ред бр 200 

2 Тетрадка А4 80 л. меки корици, редове спирала офсет бр 200 

3 Скицник 17x24 cm 16 л. 80 g/m бр 200 

4 Папка за класьор с перфорация / различни цветове бр 200 

5 Лепящи индекси 50x20 mm 4x50 л. бр 200 

6 
Химикалка /с иглен връх на писеца и грип зона за по-удобно захващане/ син, черен, 
червен бр 200 

7 Химикал Ролер Син 0.5 mm бр 200 

8 
Молив с гума HB / Изработен от висококачествена дървесина Висококачествен графит, 
устойчив на счупване Лесен за подостряне/ бр 200 

9 Цветни моливи 12 цвята в кутия бр 200 

10 Текстмаркер -жълт, розов, оранжев, зелен бр 200 

11 Маркер за бяла дъска -Объл връх Черен, червен, зелен,син бр 200 

12 Острилка с резервоар бр 200 
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 Общи канцеларски по Дейност 1 

№ наименование мярка 
количест

во 

1 Хартия копирна A4 500 л. 80 g/m2 бр 10 

2 
Хартия копирна универсална  A4 500 л. 80 g/m2 

бр 10 

3 Цветна микс хартия копирна, наситен A4 5x50л 80 g/m бр 10 

4 Кадастрон 70x100 cm 140гр. бял бр 10 

5 Тетрадка A4 80 л. гъвкави корици, ред бр 10 

6 Тетрадка A5 80 л, ред, гъвкави релефни корици бр 10 

7 Тетрадка А4 80 л. меки корици, редове спирала офсет бр 10 

8 Бележник A6 80 л. гъвкави корици, редове бр 10 

9 Скицник 17x24 cm 16 л. 80 g/m бр 10 

10 Класьор A4, 7.5 cm / различни цветове бр 10 

11 Класьор A4, 5 cm /различни цветове бр 10 

12 Класьор с 2 ринга А4, 3 cm бр 10 

13 Папка за класьор с перфорация / различни цветове бр 10 

14 Джоб матиран 40 µn A4 100 бр. бр 10 

15 
Джоб кристал В2В А4+ 40 mic 100 бр. 

бр 10 

16 Джоб кристал лукс 40 мик. 100 бр бр 10 

17 Клипборд без капак А4 Черен бр 10 

18 Клипборд с капак А4 Черен бр 11 

19 Самозалепващи листчета 75x75 mm 400 листа бр 10 

20 Лепящи индекси 50x20 mm 4x50 л. бр 10 

21 
Химикалка /с иглен връх на писеца и грип зона за по-удобно захващане/ син, черен, 
червен бр 10 

22 Химикал Ролер Син 0.5 mm бр 10 

23 
Автоматична химикалка  Син 0.5 mm / Химикалка с несменяем пълнител 
с грип зона, пластмасов корпус, пластмасов клипс/ бр 10 

24 
Молив с гума HB / Изработен от висококачествена дървесина Висококачествен графит, 
устойчив на счупване Лесен за подостряне/ бр 10 

25 Цветни моливи 12 цвята в кутия бр 5 

26 Текстмаркер -жълт, розов, оранжев, зелен бр 10 

27 Маркер за бяла дъска -Объл връх Черен, червен, зелен,син бр 10 

28 Магнитна гъба за бяла дъска / Гъба с магнитна лента за почистване на бели дъски/ бр 10 

29 Коректор-ролер 5mm x 6m Зелен,син, червен бр 10 

30 Телбод метален  Хром до 25 л. бр 10 

31 Антителбод различни цветове бр 10 

32 Телчета за телбод №24/6 1000 бр. бр 10 

33 Перфоратор Черен до 10 л. бр 10 

34 Кламери никелирани 33 mm 100 бр. бр 10 

35 Ножица 17 cm гумирана зона Син бр 10 

36 Острилка с резервоар бр 10 
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37 Гума за молив 300/80 /Мека гума за моливи от естествен каучук/ бр 12 

38 Течно лепило 50 ml  /С текстилен тампон Лепи хартия, картон, снимки и др./ бр 10 

39 Универсално бяло лепило 200 ml  /с дозираща капачка и система срещу изтичане./ бр 10 

40 Сухо кръгло лепило прозрачно 8 g /за хартия, картон, текстил и др./ бр 10 

41 Тампон 7х11 cm Син бр 10 

42 Мастило за печат тампонно Син 30 ml бр 10 

43 Макетен нож голям 18 mm /Пластмасова дръжка с ограничител за ножа/ бр  

 ТОНЕРИ И КОНСУМАТИВИ бр 1 

1 Тонер касета за принтер Lexmark MX511de, /Капацитет(брой страници) – 10 000 бр/ бр 1 

2 Тонер касета за принтер Lexmark MX511de, /Капацитет(брой страници) – 20 000 бр/ бр 1 

3 Тонер касета за принтер Lexmark Е232, /Капацитет(брой страници) – 2500 бр/ бр 1 

4 Тонер касета за принтер Brother  MFC-8400 N /Капацитет(брой страници) – 8000 бр/ бр 1 

5 Тонер касета за принтер Brother  DCP - L2552 DN /Капацитет(брой страници) – 3000 бр/ бр 1 

6 Тонер касета за принтер Brother  DCP - L2500 D /Капацитет(брой страници) –2600 бр/ бр 1 

7 Тонер касета за принтер Brother  DCP – L2300 D /Капацитет(брой страници) –2600 бр/ бр 1 

8 Тонер касета за принтер НР LaserJet P 1102 /Капацитет(брой страници) –1600 бр/ бр 1 

9 Тонер касета за принтер НР LaserJet  1010 /Капацитет(брой страници) –2000 бр/ бр 1 

10 
Тонер касета за принтер НР LaserJet  M1212nf MFP /Капацитет(брой страници) –1600 
бр/ бр 1 

 

Канцеларски по Дейност 2 

№ наименование мярка 
количест

во 

1 Хартия копирна A4 500 л. 80 g/m2 бр 20 

2 Цветна микс хартия копирна, наситен A4 5x50л 80 g/m бр 20 

3 Кадастрон 70x100 cm 140гр. бял бр 100 

4 Тетрадка А4 80 л. меки корици, редове спирала офсет бр 50 

5 Бележник A6 80 л. гъвкави корици, редове бр 50 

6 Класьор A4, 7.5 cm / различни цветове бр 50 

7 Папка за класьор с перфорация / различни цветове бр 100 

8 Самозалепващи листчета 75x75 mm 400 листа бр 10 

9 
Химикалка /с иглен връх на писеца и грип зона за по-удобно захващане/ син, черен, 
червен бр 100 

10 Химикал Ролер Син 0.5 mm бр 100 

11 
Автоматична химикалка  Син 0.5 mm / Химикалка с несменяем пълнител 
с грип зона, пластмасов корпус, пластмасов клипс/ бр 100 

12 
Молив с гума HB / Изработен от висококачествена дървесина Висококачествен графит, 
устойчив на счупване Лесен за подостряне/ бр 100 

13 Цветни моливи 12 цвята в кутия бр 100 

14 Текстмаркер -жълт, розов, оранжев, зелен бр 50 

15 Маркер за бяла дъска -Объл връх Черен, червен, зелен,син бр 100 

16 Магнитна гъба за бяла дъска / Гъба с магнитна лента за почистване на бели дъски/ бр 100 

17 Коректор –ролер 5ммх6м, зелен , син, червен бр 2 
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18 Телбод метален  Хром до 25 л. бр 10 

19 Антителбод различни цветове бр 10 

20 Телчета за телбод №24/6 1000 бр. бр 10 

21 Перфоратор Черен до 10 л. бр 5 

22 Кламери никелирани 33 mm 100 бр. бр 10 

23 Ножица 17 cm гумирана зона Син бр 10 

24 Гума за молив 300/80/ /мека гума за моливи от естествен каучук/ бр 2 

25 Универсално бяло лепило 200 ml  /с дозираща капачка и система срещу изтичане./ бр 10 

26 Сухо кръгло лепило прозрачно 8 g /за хартия, картон, текстил и др./ бр 10 

27 Макетен нож голям 18 mm /Пластмасова дръжка с ограничител за ножа/ бр 10 

 ТОНЕРИ И КОНСУМАТИВИ бр  

1 Тонер касета за принтер Lexmark MX511de, /Капацитет(брой страници) – 10 000 бр/ бр 2 

2 Тонер касета за принтер Lexmark MX511de, /Капацитет(брой страници) – 20 000 бр/ бр 2 

3 Тонер касета за принтер Lexmark Е232, /Капацитет(брой страници) – 2500 бр/ бр 2 

4 Тонер касета за принтер Brother  MFC-8400 N /Капацитет(брой страници) – 8000 бр/ бр 2 

5 Тонер касета за принтер Brother  DCP - L2552 DN /Капацитет(брой страници) – 3000 бр/ бр 2 

6 Тонер касета за принтер Brother  DCP - L2500 D /Капацитет(брой страници) –2600 бр/ бр 2 

7 Тонер касета за принтер Brother  DCP – L2300 D /Капацитет(брой страници) –2600 бр/ бр 2 

8 Тонер касета за принтер НР LaserJet P 1102 /Капацитет(брой страници) –1600 бр/ бр 2 

9 Тонер касета за принтер НР LaserJet  1010 /Капацитет(брой страници) –2000 бр/ бр 2 

10 
Тонер касета за принтер НР LaserJet  M1212nf MFP /Капацитет(брой страници) –1600 
бр/ бр 2 
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