
Доставка на канцеларски материали

Обособена позиция 2.Образец 3 б към Техническото предложение

1 3 4 5

No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка

Спецификации на предложените 

от участника артикули, в т.ч. 

марка, вид и т.н.

Мярка

1

[БЛ-142] Авансов отчет 100 л. вестник

кочан

[БЛ-142] Авансов отчет 100 л. В 

кочан вестник, марка 

MULTIPRINT, модел: авансов отчет 

лева 30102

кочан

2

[БЛ2] Авансов отчет валута, 100 листа в кочана (кочан)

кочан

[БЛ2] Авансов отчет валута, 100 

листа в кочана (кочан), марка 

MULTIPRINT, модел: авансов отчет 

валута вестник 30118

кочан

3

[БЛ26] Преводно нареждане / вносна бележка за плащане от/към бюджета 

зелено, малко, 100 листа (кочан)

кочан

[БЛ26] Преводно нареждане / 

вносна бележка за плащане от/към 

бюджета зелено, малко, 100 листа 

(кочан), марка MULTIPRINT, 

модел: преводно нареждане зелено, 

малко 301971

кочан

4

[БЛ27] Преводно нареждане / вносна бележка за плащане от/към бюджета 

зелено, голямо, 100 листа (кочан)

кочан

[БЛ27] Преводно нареждане / 

вносна бележка за плащане от/към 

бюджета зелено, голямо, 100 листа 

(кочан), марка MULTIPRINT, 

модел: преводно нареждане зелено, 

голямо 30231

кочан
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Мярка

5

[БЛ28] Преводно нареждане за кредитен превод -химизирано /голямо/ 100 

листа (кочан)

кочан

[БЛ28] Преводно нареждане за 

кредитен превод -химизирано 

/голямо/ 100 листа (кочан), марка 

MULTIPRINT, модел: преводно 

нареждане синьо голямо 30274

кочан

6

[БЛ29] Преводно нареждане за кредитен превод -химизирано /малко/ 100 листа 

(кочан)

кочан

[БЛ29] Преводно нареждане за 

кредитен превод -химизирано 

/малко/ 100 листа (кочан), марка 

MULTIPRINT, модел: преводно 

нареждане синьо малко 302741

кочан

7

[БЛ30] Преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета 200 

листа (кочан)

кочан

[БЛ30] Преводно нареждане/вносна 

бележка за плащане от/към 

бюджета 200 листа (кочан), марка 

MULTIPRINT, модел: преводно 

нареждане бюджета 200 листа 

30545

кочан

8

[БЛ14] Касова книга валута, 100 листа, твърда подвързия, химизирана (брой)

брой

[БЛ14] Касова книга валута, 100 

листа, твърда подвързия, 

химизирана (брой), марка TOP O, 

модел: валута химизирана 30595

брой

9

[БЛ15] Касова книга, 100 листа, твърда подвързия (брой)

брой

[БЛ15] Касова книга, 100 листа, 

твърда подвързия (брой), марка 

MULTIPRINT, модел: касова книга 

лева 30598

брой
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10

[БЛ16] Касова книга 100 листа, твърда подвързия, химизирана (брой)

брой

[БЛ16] Касова книга 100 листа, 

твърда подвързия, химизирана 

(брой), марка MULTIPRINT, модел: 

касова книга химизирана 30602

брой

11

[БЛ18] Касови бележки СТОРНО по ФКБ 100 листа (кочан)

кочан

[БЛ18] Касови бележки СТОРНО 

по ФКБ 100 листа (кочан), марка 

MULTIPRINT, модел: сторно 30351
кочан

12

[БЛ19] Касова бележка, химизирана, формат 1/4 А4, 100 листа (кочан)

кочан

[БЛ19] Касова бележка, 

химизирана, формат 1/4 А4, 100 

листа (кочан), марка MULTIPRINT, 

модел: 1/4 А4 химизирана 30320

кочан

13

[БЛ21] Мемориален ордер голям 100 листа (кочан)

кочан

[БЛ21] Мемориален ордер голям 

100 листа (кочан), марка 

MULTIPRINT, модел:А4 вестник 

30119

кочан

14

[БЛ22] Мемориален ордер малък 100 листа (кочан)

кочан

[БЛ22] Мемориален ордер малък 

100 листа (кочан), марка 

MULTIPRINT, модел: А5 вестник 

30115

кочан

15

[БЛ23] Мемориален ордер среден 100 листа (кочан)

кочан

[БЛ23] Мемориален ордер среден 

100 листа (кочан), марка 

MULTIPRINT, модел: 2/3 А4 

вестник 30010

кочан
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16

[БЛ24] Нареждане за масово плащане - химизирано 100 листа (кочан)

кочан

[БЛ24] Нареждане за масово 

плащане - химизирано 100 листа 

(кочан), марка IMPERA, модел: 

банков формуляр А6 30645

кочан

17

[БЛ62] Преводно нареждане вносна бележка за плащане от/към бюджета, 

зелено - за лазерен принтер 100 листа (кочан)

кочан

[БЛ62] Преводно нареждане вносна 

бележка за плащане от/към 

бюджета, зелено - за лазерен 

принтер 100 листа (кочан), марка 

FORCOM, модел: ISBN 

3800054809638

кочан

18

[БЛ11] Искане за отпускане на материални ценности, голям формат, 100 листа 

химизирано (кочан)

кочан

[БЛ11] Искане за отпускане на 

материални ценности, голям 

формат, 100 листа химизирано 

(кочан), марка MULTIPRINT, 

модел: голям формат 30315

кочан

19

[БЛ12] Искане за отпускане на материални ценности, малък формат, 100 листа, 

химизирано (кочан)

кочан

[БЛ12] Искане за отпускане на 

материални ценности, малък 

формат, 100 листа, химизирано 

(кочан), марка MULTIPRINT, 

модел: малък формато 30316

кочан

20

[БЛ13] Искане за отпускане на материални ценности, среден формат 100 листа 

химизирано (кочан)

кочан

[БЛ13] Искане за отпускане на 

материални ценности, среден 

формат 100 листа химизирано 

(кочан), марка MULTIPRINT, 

модел: среден форма 30321

кочан
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21

[БЛ31] Приходен касов ордер валута 100 листа (кочан)

кочан

[БЛ31] Приходен касов ордер 

валута 100 листа (кочан), марка 

MULTIPRINT, модел: ПКО валута 

30201

кочан

22

[БЛ32] Приходен касов ордер квитанция  100 листа (кочан)

кочан

[БЛ32] Приходен касов ордер 

квитанция  100 листа (кочан), марка 

MULTIPRINT, модел: ПКО лева 

30101

кочан

23

[БЛ33] Приходен касов ордер квитанция химизиран 100 листа (кочан)

кочан

[БЛ33] Приходен касов ордер 

квитанция химизиран 100 листа 

(кочан), марка MULTIPRINT, 

модел: ПКО химизирано 30305

кочан

24

[БЛ34] Приходно-разходна книга (брой)

брой

[БЛ34] Приходно-разходна книга 

(брой), марка MULTIPRINT, модел: 

книга приходно-разходна 30593
брой

25

[БЛ39] Разходен касов ордер 100 листа (кочан)

кочан

[БЛ39] Разходен касов ордер 100 

листа (кочан), марка MULTIPRINT, 

модел: РКО лева 30007
кочан

26

[БЛ40] Разходен касов ордер валута 100 листа (кочан)

кочан

[БЛ40] Разходен касов ордер валута 

100 листа (кочан), марка 

MULTIPRINT, модел: РКО валута 

30103

кочан

5
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27

[БЛ41] Разходен касов ордер химизиран 100 листа (кочан)

кочан

[БЛ41] Разходен касов ордер 

химизиран 100 листа (кочан), марка 

MULTIPRINT, модел: РКО 

химизиран 30327

кочан

28

[БЛ47] Стокова разписка голям формат 100 листа (кочан)

кочан

[БЛ47] Стокова разписка голям 

формат 100 листа (кочан), марка 

MULTIPRINT, модел: голям формат 

вестник 30211

кочан

29

[БЛ48] Стокова разписка малък формат 100 листа (кочан)

кочан

[БЛ48] Стокова разписка малък 

формат 100 листа (кочан), марка 

MULTIPRINT, модел: малък 

формат вестник 30123

кочан

30

[БЛ50] Удостоверение за трудов стаж /УП-3/ (брой)

брой

[БЛ50] Удостоверение за трудов 

стаж /УП-3/ (брой), марка 

MULTIPRINT, модел: 305030

брой

31

[БЛ51] Удостоверение за трудово възнаграждение /УП-2/ (брой)

брой

[БЛ51] Удостоверение за трудово 

възнаграждение /УП-2/ (брой), 

марка MULTIPRINT, модел: 30502
брой

32

[БЛ52] Фактурник - от химизирана хартия, 3 екземпляра на фактура /1 оригинал 

и 2 копия/, минимум 8 реда на фактура (кочан)

кочан

[БЛ52] Фактурник - от химизирана 

хартия, 3 екземпляра на фактура /1 

оригинал и 2 копия/,  8 реда на 

фактура (кочан), марка TOP O, 

модел: 30214

кочан
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33

[БЛ64] Складова разписка, химизирана формат 2/3 А4 сто листа в кочан без 

номерация (кочан)

кочан

[БЛ64] Складова разписка, 

химизирана формат 2/3 А4 сто 

листа в кочан без номерация 

(кочан), марка MULTIPRINT, 

модел: 30312

кочан

34

[БЛ65] Складова разписка, химизирана формат  А4 сто листа в кочан без 

номерация (кочан)

кочан

[БЛ65] Складова разписка, 

химизирана формат  А4 сто листа в 

кочан без номерация (кочан), марка 

MULTIPRINT, модел: 30314

кочан

35

[БЛ66] Складова разписка, химизирана формат 1/3 А4 сто листа в кочан без 

номерация (кочан)

кочан

[БЛ66] Складова разписка, 

химизирана формат 1/3 А4 сто 

листа в кочан без номерация 

(кочан), марка MULTIPRINT, 

модел: 30317

кочан

36

[БЛ10] Инвентарна книга за вписване на МДА (брой)

брой

[БЛ10] Инвентарна книга за 

вписване на МДА (брой), марка 

MULTIPRINT, модел: 30576

брой

37

[БЛ20] Квитанционна книга химизирана 100 листа (брой)

брой

[БЛ20] Квитанционна книга 

химизирана 100 листа (брой), марка 

MULTIPRINT, модел: 30329
брой

38

[БЛ35] Пътен лист с номерация 100 листа (кочан)

кочан

[БЛ35] Пътен лист с номерация 100 

листа (кочан), марка MULTIPRINT, 

модел: 30399

кочан

7
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Мярка

39

[БЛ37] Пътна книжка 20 листа (брой)

брой

[БЛ37] Пътна книжка 20 листа 

(брой), марка MULTIPRINT, модел: 

30522

брой

40

[БЛ42] Регистър на входящи и изходящи документи за класифицирана 

документация (съгл. Правилника за прилагане на закона за защита на 

класифицираната информация) (брой)

брой

[БЛ42] Регистър на входящи и 

изходящи документи за 

класифицирана документация 

(съгл. Правилника за прилагане на 

закона за защита на 

класифицираната информация) 

(брой), марка TOP O, модел: 30816

брой

41

[БЛ43] Регистър на отчетните и сборните документи за класифицирана 

информация (съгл. Правилника за прилагане на закона за защита на 

класифицираната информация) (брой)

брой

[БЛ43] Регистър на отчетните и 

сборните документи за 

класифицирана информация (съгл. 

Правилника за прилагане на закона 

за защита на класифицираната 

информация) (брой), марка TOP O, 

модел: 30867

брой

42

[БЛ49] Трудова книжка 16-20 листа (брой)

брой

[БЛ49] Трудова книжка 16 листа 

(брой), марка DART , модел: 30450 брой

43

[БЛ5] Бюджетно платежно нареждане за матричен принтер 200 листа (кочан)

кочан

[БЛ5] Бюджетно платежно 

нареждане за матричен принтер 200 

листа (кочан), марка  EMA , модел: 

301121

кочан

8
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Мярка

44

[БЛ53] Служебна бележка - кочан 100 листа (кочан)

кочан

[БЛ53] Служебна бележка - кочан 

100 листа (кочан), марка 

MULTIPRINT, модел: 30011

кочан

45

[БЛ56] Книга за инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна 

охрана - ежедневен (брой)

брой

[БЛ56] Книга за инструктаж по 

безопасност, хигиена на труда и 

противопожарна охрана - 

ежедневен (брой), марка 

MULTIPRINT, модел: 30637

брой

46

[БЛ57] Адресна карта за записване в хотел, по 100 бр в кочан (кочан)

кочан

[БЛ57] Адресна карта за записване 

в хотел,  100 бр в кочан (кочан), 

марка MULTIPRINT, модел: 30559
кочан

47

[БЛ59] Книга за отчитане на извънредния труд формат А4, твърда подвързия, 

от офсетова хартия (брой)

брой

[БЛ59] Книга за отчитане на 

извънредния труд формат А4, 

твърда подвързия, от офсетова 

хартия (брой), марка MULTIPRINT, 

модел: 30596

брой

48

[БЛ76] Регистър на настанените туристи -книга за пътниците (брой)

брой

[БЛ76] Регистър на настанените 

туристи -книга за пътниците (брой), 

марка MULTIPRINT, модел: 30674
брой

49

[БЛ77] Книга за дневните финансови отчети (брой)

брой

[БЛ77] Книга за дневните 

финансови отчети (брой), марка 

MULTIPRINT, модел: 30688

брой

9
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Мярка

50

[БЛ78] Регистър на представените документи при осигурителя на изчисляване и 

изплащане на парични обезщетения (брой)

брой

[БЛ78] Регистър на представените 

документи при осигурителя на 

изчисляване и изплащане на 

парични обезщетения (брой), марка 

MULTIPRINT, модел: 30581

брой

51

[БЛ79] Контролен лист за отразяване на запознаване с документ, приложение 

№ 5, към чл.72, т.5 от ППЗЗКИ (брой)

брой

[БЛ79] Контролен лист за 

отразяване на запознаване с 

документ, приложение № 5, към 

чл.72, т.5 от ППЗЗКИ (брой), марка 

MULTIPRINT, модел: 30038

брой

52

[БЛ8] Заповеди за командировка, 100 листа, вестникарска  хартия (кочан)

кочан

[БЛ8] Заповеди за командировка, 

100 листа, вестникарска  хартия 

(кочан), марка MULTIPRINT, 

модел: 30113

кочан

53

[БЛ9] Заявление за пенсиониране /УП/ (брой)

брой

[БЛ9] Заявление за пенсиониране 

/УП/ (брой), марка MULTIPRINT, 

модел: 30501

брой

54

[БЛ80] Опис на кореспонденцията, приложение № 7 към чл,70, т.7 от ППЗЗКИ 

(брой)

брой

[БЛ80] Опис на кореспонденцията, 

приложение № 7 към чл,70, т.7 от 

ППЗЗКИ (брой), марка 

MULTIPRINT, модел: 306201

брой

10



Доставка на канцеларски материали

Обособена позиция 2.Образец 3 б към Техническото предложение

No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка

Спецификации на предложените 

от участника артикули, в т.ч. 

марка, вид и т.н.

Мярка

55

[БЛ81] Тетрадка за отразяване на движението на материалите Приложение № 

4 към чл. 70, т. 4 от ППЗЗКИ (брой)

брой

[БЛ81] Тетрадка за отразяване на 

движението на материалите 

Приложение № 4 към чл. 70, т. 4 от 

ППЗЗКИ (брой), марка 

MULTIPRINT, модел: 31197

брой

56

[БЛ-112] Бюджетно платежно нареждане за лазерен принтер 100 листа (по 

приложен образец на МО)

кочан

[БЛ-112] Бюджетно платежно 

нареждане за лазерен принтер 100 

листа в кочан (по приложен образец 

на МО), марка FORCOM, модел: 

ISBN 380005409539

кочан

57

[БЛ-113] Складова разписка ПФПСД031 химизирана формат А4 100 листа в 

кочан без номерация (по приложен образец на МО)

кочан

[БЛ-113] Складова разписка 

ПФПСД031 химизирана формат А4 

100 листа в кочан без номерация 

(по приложен образец на МО), 

марка TOP O, модел: складова 

разписка ПФПСД031

кочан

58

[БЛ-114] Искане за отпускане на материали ПФПСД 035 100 листа в кочан без 

номерация, химизирано, формат А4 (по приложен образец на МО)

кочан

[БЛ-114] Искане за отпускане на 

материали ПФПСД 035 100 листа в 

кочан без номерация, химизирано, 

формат А4 (по приложен образец 

на МО),  марка TOP O, модел: 

искане за отпускане на материали 

ПФПСД 035, А4

кочан

11



Доставка на канцеларски материали

Обособена позиция 2.Образец 3 б към Техническото предложение

No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка

Спецификации на предложените 

от участника артикули, в т.ч. 

марка, вид и т.н.

Мярка

59

[БЛ-115] Искане за отпускане на материали ПФПСД 035 100 листа в кочан без 

номерация, химизирано, формат 1/3 А4 (по приложен образец на МО)

кочан

[БЛ-115] Искане за отпускане на 

материали ПФПСД 035 100 листа в 

кочан без номерация, химизирано, 

формат 1/3 А4 (по приложен 

образец на МО), марка TOP O, 

модел: искане за отпускане на 

материали ПФПСД 035, 1/3 А4

кочан

60

[БЛ-116] Пътна книжка, ПФПСД 012 (по приложен образец на МО)

брой

[БЛ-116] Пътна книжка, ПФПСД 

012 (по приложен образец на МО), 

марка TOP O, модел:  пътна 

книжка, ПФПСД 012

брой

61

[БЛ-117] Пътна книжка за Служба "Военна полиция" (по приложен образец на 

индивидуалния МО)

брой

[БЛ-117] Пътна книжка за Служба 

"Военна полиция" (по приложен 

образец на индивидуалния МО), 

марка TOP O, модел: пътна книжка 

по образец

брой

62

[БЛ-123] Складова разписка ПФПСД031 химизирана формат 1/3 А4 100 листа в 

кочан без номерация (по приложен образец на МО)

кочан

[БЛ-123] Складова разписка 

ПФПСД031 химизирана формат 1/3 

А4 100 листа в кочан без номерация 

(по приложен образец на МО), 

марка TOP O, модел:  складова 

разписка ПФПСД031 1/3 А4

кочан

12



Доставка на канцеларски материали

Обособена позиция 2.Образец 3 б към Техническото предложение

No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка

Спецификации на предложените 

от участника артикули, в т.ч. 

марка, вид и т.н.

Мярка

63

[БЛ-124] Складова разписка ПФПСД031 химизирана формат 2/3 А4 100 листа в 

кочан без номерация (по приложен образец на МО)

кочан

[БЛ-124] Складова разписка 

ПФПСД031 химизирана формат 2/3 

А4 100 листа в кочан без номерация 

(по приложен образец на МО), 

марка TOP O, модел: складова 

разписка ПФПСД031  2/3 А4

кочан

64

[БЛ-126] Нареждане разписка за лазерен принтер, 100 листа в кочан

кочан

[БЛ-126] Нареждане разписка за 

лазерен принтер, 100 листа в кочан, 

марка FORCOM, модел: 30190
кочан

65

[БЛ60] Книга за периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена 

на труда и противопожарна охрана (брой)

брой

[БЛ60] Книга за периодичен и 

извънреден инструктаж по 

безопасност, хигиена на труда и 

противопожарна охрана (брой), 

марка MULTIPRINT, модел: 30683

брой

66

[БЛ70] Акт за приемане и предаване на ДА, ПФПСД 001, химизирана хартия, 

формат А4 сто листа в кочан, без номерация (кочан)

кочан

[БЛ70] Акт за приемане и 

предаване на ДА, ПФПСД 001, 

химизирана хартия, формат А4 сто 

листа в кочан, без номерация 

(кочан), марка MULTIPRINT, 

модел: акт за приемане и предаване 

на ДА, ПФПСД 001

кочан

13



Доставка на канцеларски материали

Обособена позиция 2.Образец 3 б към Техническото предложение

No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка

Спецификации на предложените 

от участника артикули, в т.ч. 

марка, вид и т.н.

Мярка

67

[БЛ91] Книга за инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна 

орхана - начален

брой

[БЛ91] Книга за инструктаж по 

безопасност, хигиена на труда и 

противопожарна орхана - начален, 

марка MULTIPRINT, модел: 30622

брой

68

[БЛ84] Сервитьорски сметки, от вестникарска хартия (кочан), мин. 100 бр.

кочан

[БЛ84] Сервитьорски сметки, от 

вестникарска хартия (кочан), 100 

листа в кочан, марка MULTIPRINT, 

модел: 30006

кочан

69

[БЛ85] Дневник ЕДСД, 2000 записвания; книга А3, 200 листа

брой

[БЛ85] Дневник ЕДСД, 2000 

записвания; книга А3, 200 листа, 

марка MULTIPRINT, модел: 30681
брой

70

[ПЛ-123] Дневник ЕДСД входящ за 1000 записвания А3 -100л.

брой

[ПЛ-123] Дневник ЕДСД входящ за 

1000 записвания А3 -100л., марка 

MULTIPRINT, модел: 30614
брой

71

[БЛ87] Бюджетно платежно нареждане за матричен принтер (пакет - 200 

комплекта х 2 листа), химизиран, безкраен, по 2000 бр. в кашон (кашон)

кашон

[БЛ87] Бюджетно платежно 

нареждане за матричен принтер 

(пакет - 200 комплекта х 2 листа), 

химизиран, безкраен, по 2000 бр. в 

кашон (кашон), марка  EMA , 

модел: 301920

кашон

14



Доставка на канцеларски материали

Обособена позиция 2.Образец 3 б към Техническото предложение

No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка

Спецификации на предложените 

от участника артикули, в т.ч. 

марка, вид и т.н.

Мярка

72

[БЛ83] Книга за дневни финансови отчети (касова книга за касов апарат) 

Наредба МФ №18 /27.12.2006 (брой)

брой

[БЛ83] Книга за дневни финансови 

отчети (касова книга за касов 

апарат) Наредба МФ №18 

/27.12.2006 (брой), марка 

MULTIPRINT, модел: 30686

брой

73

[БЛ-121] Нареждане разписка химизирано 100 листа  (кочан)

кочан

[БЛ-121] Нареждане разписка 

химизирано 100 листа  (кочан), 

марка MULTIPRINT, модел: 30273
кочан

74

[БЛ-128] Бланка А4 с лого по приложен образец на Агенция по кадастър

брой

[БЛ-128] Бланка А4 с лого по 

приложен образец на Агенция по 

кадастър, марка TOP O, модел: А4 с 

лого по образец

брой

75

[БЛ-129] Бланка А3 с лого по приложен образец на Агенция по кадастър

брой

[БЛ-129] Бланка А3 с лого по 

приложен образец на Агенция по 

кадастър, марка TOP O, модел: А3 с 

лого по образец

брой

76

[ПЛ-122] Обратни разписки - кочан

кочан

[ПЛ-122] Обратни разписки - 

кочан, марка БП, модел: обратна 

разписка 

кочан

77

[БЛ-125] Вносна бележка за лазерен принтер, 100 листа в кочан

кочан

[БЛ-125] Вносна бележка за лазерен 

принтер, 100 листа в кочан, марка 

FORCOM, модел: 30120
кочан

15



Доставка на канцеларски материали

Обособена позиция 2.Образец 3 б към Техническото предложение
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марка, вид и т.н.

Мярка

78

[БЛ88] Акт за нарушение, химизирана хартия с различно оцветяване по 3 

екземпляра, в кочан по 16 броя комплекта

комплект

[БЛ88] Акт за нарушение, 

химизирана хартия с различно 

оцветяване по 3 екземпляра, в 

кочан по 16 броя комплекта, марка 

TOP O, модел: Акт за нарушение по 

образец

комплект

79

[БЛ89] Констативен протокол, химизирана хартия с различно оцветяване по 3 

екземпляра, в кочан по 33 броя комплекта

комплект

[БЛ89] Констативен протокол, 

химизирана хартия с различно 

оцветяване по 3 екземпляра, в 

кочан по 33 броя комплекта, марка 

TOP O, модел: Констативен 

протокол по образец

комплект

80

[БЛ-101] Констативни протоколи: Формат: 205 х 290 mm; Обем: 50 комплекта по 

2 екземпляра в кочан; Цветност: 1 + 0 – черно; Хартия: химизирана, бяло, 

жълто; Начин на пакетиране: в кашони

комплект

[БЛ-101] Констативни протоколи: 

Формат: 205 х 290 mm; Обем: 50 

комплекта по 2 екземпляра в кочан; 

Цветност: 1 + 0 – черно; Хартия: 

химизирана, бяло, жълто; Начин на 

пакетиране: в кашони, марка TOP 

O, модел: Констативен протокол по 

образец 205х290

комплект

16



Доставка на канцеларски материали

Обособена позиция 2.Образец 3 б към Техническото предложение
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марка, вид и т.н.

Мярка

81

[БЛ-102] - Формат:  205 х 290 mm;- Обем: 50 комплекта по 3 екземпляра  в 

кочан;- Цветност: 1 + 0 – черно;

- Хартия: химизирана , бяло, жълто, зелено.

- Актовите бланки да се съдържат в два кочана, като първият ще бъде заглавна 

страница с разположен номер на акта по средата, а вторият кочан ще следва 

номера на бланката

Начин на пакетиране: в кашони

комплект

[БЛ-102] - Формат:  205 х 290 mm;- 

Обем: 50 комплекта по 3 

екземпляра  в кочан;- Цветност: 1 + 

0 – черно;

- Хартия: химизирана , бяло, жълто, 

зелено.

- Актовите бланки  се съдържат в 

два кочана, като първият ще бъде 

заглавна страница с разположен 

номер на акта по средата, а вторият 

кочан ще следва номера на 

бланката

Начин на пакетиране: в кашони, 

марка TOP O, модел: комплект 

205х290 по образец

комплект

82

[БЛ-103] Дневник за първа продажба на продукти от риболов: Формат:  297 х 

210 mm. – албумен; Обем: 25 комплекта по 4 екземпляра с номерация и номер 

за екземпляра в четворката; Цветност: 1 + 0; Хартия за кочана: химизирана, 

бяло, зелено, синьо, жълто;

комплект

[БЛ-103] Дневник за първа 

продажба на продукти от риболов: 

Формат:  297 х 210 mm. – албумен; 

Обем: 25 комплекта по 4 

екземпляра с номерация и номер за 

екземпляра в четворката; Цветност: 

1 + 0; Хартия за кочана: 

химизирана, бяло, зелено, синьо, 

жълто;, марка TOP O, модел: 

Дневник за първа продажб по 

образец

комплект

17



Доставка на канцеларски материали

Обособена позиция 2.Образец 3 б към Техническото предложение
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Мярка

83

[БЛ-104] Доклад от инспекцията на риболовен кораб в открито мореФормат: 

205 х 290 mm Обем: 50 комплекта по 2 екземпляра в кочан Цветност: 1 + 0 – 

черно Хартия: химизирана, бяло, жълто Начин на пакетиране: в кашони.

комплект

[БЛ-104] Доклад от инспекцията на 

риболовен кораб в открито 

мореФормат: 205 х 290 mm Обем: 

50 комплекта по 2 екземпляра в 

кочан Цветност: 1 + 0 – черно 

Хартия: химизирана, бяло, жълто 

Начин на пакетиране: в кашони., 

марка TOP O, модел: Доклад от 

инспекцията в открито море по 

образец

комплект

84

[БЛ-105] Доклад от инспекция на риболовен кораб в пристанището, Формат: 

205 х 290 mm. Обем: 50 комплекта по 2 екземпляра в кочан Цветност: 1 + 0 – 

черно Хартия: химизирана, бяло, жълто. Начин на пакетиране: в кашони.

комплект

[БЛ-105] Доклад от инспекция на 

риболовен кораб в пристанището, 

Формат: 205 х 290 mm. Обем: 50 

комплекта по 2 екземпляра в кочан 

Цветност: 1 + 0 – черно Хартия: 

химизирана, бяло, жълто. Начин на 

пакетиране: в кашони., марка TOP 

O, модел: Доклад от инспекцията в 

пристанищетопо образец

комплект

18
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Мярка

85

[БЛ-107] Доклад от инспекция на пазара/ помещенията Формат: 205 х 290 mm 

Обем: 50 комплекта по 2 екземпляра в кочан Цветност: 1 + 0 – черно Хартия: 

химизирана, бяло, жълто Начин на пакетиране: в кашони.

комплект

[БЛ-107] Доклад от инспекция на 

пазара/ помещенията Формат: 205 х 

290 mm Обем: 50 комплекта по 2 

екземпляра в кочан Цветност: 1 + 0 

– черно Хартия: химизирана, бяло, 

жълто Начин на пакетиране: в 

кашони., марка TOP O, модел: 

Доклад от инспекция на пазара по 

образец

комплект

86

[БЛ-108] Доклад от инспекция на средствата на транспорт Формат: 205 х 290 

mm Обем: 50 комплекта по 2 екземпляра в кочан Цветност: 1 + 0 – черно 

Хартия: химизирана, бяло, жълто Начин на пакетиране: в кашони.

комплект

[БЛ-108] Доклад от инспекция на 

средствата на транспорт Формат: 

205 х 290 mm Обем: 50 комплекта 

по 2 екземпляра в кочан Цветност: 

1 + 0 – черно Хартия: химизирана, 

бяло, жълто Начин на пакетиране: в 

кашони., марка TOP O, модел: 

Доклад от инспекция на средствата 

на транспорт по образец

комплект

19
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Мярка

87

[БЛ-109] Регистър на издадените актове и наказателни постановления, формат 

А3, 200 листа, подвързана с твърди корици, номерирана

брой

[БЛ-109] Регистър на издадените 

актове и наказателни 

постановления, формат А3, 200 

листа, подвързана с твърди корици, 

номерирана, марка TOP O, модел: 

Регистър на издадените актове и 

наказателни постановления по 

образец

брой

88

[БЛ-130] Формуляри за месечно докладване на риболовната дейност на 

риболовни кораби под 10 метра, Формат: 215 х 295 мм. албумен формат; 

Обем:	24 комплекта по 2 екземпляра в кочан; Цветност: 1+0; Хартия за кочана: 

химизирана, бяло, синьо; Корица на кочана: мат. 300

кочан

[БЛ-130] Формуляри за месечно 

докладване на риболовната дейност 

на риболовни кораби под 10 метра, 

Формат: 215 х 295 мм. албумен 

формат; Обем:	24 комплекта по 2 

екземпляра в кочан; Цветност: 1+0; 

Хартия за кочана: химизирана, 

бяло, синьо; Корица на кочана: мат. 

300, марка TOP O, модел: 

Формуляри за месечно докладване 

по образец

кочан

20
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89

[БЛ-131] Доклад от инспекция при трансбордиране  Формат: 205 х 290 mm 

Обем: 50 комплекта по 2 екземпляра в кочан Цветност: 1 + 0 – черно Хартия: 

химизирана, бяло, жълто Начин на пакетиране: в кашони.

кочан

[БЛ-131] Доклад от инспекция при 

трансбордиране  Формат: 205 х 290 

mm Обем: 50 комплекта по 2 

екземпляра в кочан Цветност: 1 + 0 

– черно Хартия: химизирана, бяло, 

жълто Начин на пакетиране: в 

кашони., марка TOP O, модел: 

Доклад от инспекция при 

трансбордиран по образец

кочан

90

[БЛ-132] Дневник за продажбите: Формат: 215 х 295 мм. обрязан 

форматФормат: 215 х 295 мм. обрязан форматЦветност: 2+1 Хартия за кочана: 

химизирана CB-CFB-CFB-CF, съответно с бял, зелен, син и жълт фонХартия за 

инструкцията в кочана: офсет 80 г./кв.м., цветност 1+1К

кочан

[БЛ-132] Дневник за продажбите: 

Формат: 215 х 295 мм. обрязан 

форматФормат: 215 х 295 мм. 

обрязан форматЦветност: 2+1 

Хартия за кочана: химизирана CB-

CFB-CFB-CF, съответно с бял, 

зелен, син и жълт фонХартия за 

инструкцията в кочана: офсет 80 

г./кв.м., цветност 1+1К, марка TOP 

O, модел: Дневник за продажбите 

по образец

кочан
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91

[БЛ-134] Дневник – декларация за приемане: Формат:  297 х 210 mm. – 

албумен; Обем: 40 екземпляра по 3 екземпляра с номерация и номер за 

екземпляра в тройката; Цветност: 1 + 0;  Хартия за кочана: химизирана, бяло, 

синьо, жълто; Корица на кочана: мат 300 g/m2, печат

кочан

[БЛ-134] Дневник – декларация за 

приемане: Формат:  297 х 210 mm. – 

албумен; Обем: 40 екземпляра по 3 

екземпляра с номерация и номер за 

екземпляра в тройката; Цветност: 1 

+ 0;  Хартия за кочана: химизирана, 

бяло, синьо, жълто; Корица на 

кочана: мат 300 g/m2, печат, марка 

TOP O, модел: Дневник – 

декларация за приемане по образец

кочан

92

[БЛ94] 1.	Бланки за билети за любителски риболов: - Формат:               210 х 297 

мм.

- Обем:    1 лист; - Цветност:            2+0+UV мастило. Хартия:                80гр./м2 

Zeta мат с воден знак. Довършителни процеси:  номерация и обрязване от 4 

страни- Начин на пакетиране:  в пакети по 1000 бр.

пакет

[БЛ94] 1.	Бланки за билети за 

любителски риболов: - Формат: 210 

х 297 мм. Обем:    1 лист; - 

Цветност: 2+0+UV мастило. 

Хартия:  80гр./м2 Zeta мат с воден 

знак. Довършителни процеси:  

номерация и обрязване от 4 страни- 

Начин на пакетиране:  в пакети по 

1000 бр., марка TOP O, модел: 

Бланки за билети за любителски 

риболов по образец

пакет

22



Доставка на канцеларски материали

Обособена позиция 2.Образец 3 б към Техническото предложение

No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка

Спецификации на предложените 

от участника артикули, в т.ч. 

марка, вид и т.н.

Мярка

93

[БЛ95] Бланки с логото на ИАРА за разрешителни  за стопански 

риболов:Формат:210 х 297 мм.Обем: 1 лист.Цветност: 1+0+UV мастило.Хартия: 

80 г./м2 мат с воден знак (тип Zeta)Довършителни процеси:  обрязване от 4 

страни. Начин на пакетиране: в пакети

пакет

[БЛ95] Бланки с логото на ИАРА за 

разрешителни  за стопански 

риболов:Формат:210 х 297 

мм.Обем: 1 лист.Цветност: 1+0+UV 

мастило.Хартия: 80 г./м2 мат с 

воден знак (тип Zeta)Довършителни 

процеси:  обрязване от 4 страни. 

Начин на пакетиране: в пакети, 

марка TOP O, модел: Бланки с 

логото на ИАРА по образец

пакет

23
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[БЛ97] Риболовен дневник на съюза:- Формат: 215 х 295 мм. обрязан формат;- 

Обем: 50 комплекта по 4 екземпляра в кочан;- Цветност: 2+1;- Хартия за 

кочана: химизирана CB-CFB-CFB-CF, съответно с бял, зелен, син и жълт фон;- 

Хартия за инструкцията в кочана: офсет 80 г./кв.м., цветност 1+1;- Корица на 

кочана: дв. хром гланц 300 г./кв.м.; - Книговезка работа: номерация, лепене в 

кочани, подвъзване и прошнуроване;. Начин на пакетиране:  в кашони

кашон

[БЛ97] Риболовен дневник на 

съюза:- Формат: 215 х 295 мм. 

обрязан формат;- Обем: 50 

комплекта по 4 екземпляра в кочан;- 

Цветност: 2+1;- Хартия за кочана: 

химизирана CB-CFB-CFB-CF, 

съответно с бял, зелен, син и жълт 

фон;- Хартия за инструкцията в 

кочана: офсет 80 г./кв.м., цветност 

1+1;- Корица на кочана: дв. хром 

гланц 300 г./кв.м.; - Книговезка 

работа: номерация, лепене в 

кочани, подвъзване и 

прошнуроване;. Начин на 

пакетиране:  в кашони, марка TOP 

O, модел: Риболовен дневник на 

съюза по образец

кашон

95

[ПЛ69] Плик В4 бял, непрозрачен,смз лента; 250 х 353мм; офсет, мин. 80 г/кв.м, 

тип джоб (брой)

брой

[ПЛ69] Плик В4 бял, 

непрозрачен,смз лента; 250 х 

353мм; офсет, 80 г/кв.м, тип джоб 

(брой), марка YENER , модел: В4 

бял

брой

96

[ПЛ76] Плик В4 размери 250 х 353 мм; смз лента; кафяв с дъно, мин. 80 

г/кв.м/брой

брой

[ПЛ76] Плик В4 размери 250 х 353 

мм; смз лента; кафяв с дъно,  80 

г/кв.м/брой, марка YENER , модел: 

В4 с разширение

брой

24



Доставка на канцеларски материали

Обособена позиция 2.Образец 3 б към Техническото предложение

No Спецификации на артикулите на Възложителя Мярка

Спецификации на предложените 

от участника артикули, в т.ч. 

марка, вид и т.н.

Мярка

97

[ПЛ2] Плик B4 бял,  250 х 353 мм; триъгълен капак мин 80 гр/кв.м (брой)

брой

[ПЛ2] Плик B4 бял,  250 х 353 мм; 

триъгълен капак 80 гр/кв.м (брой), 

марка YENER , модел: В4 ВП
брой

98

[ПЛ4] Плик B4, бял, 250 х 353 мм; смз лента; с лого по заявка, мин 80 гр/кв.м 

(брой)

брой

[ПЛ4] Плик B4, бял, 250 х 353 мм; 

смз лента; с лого по заявка,  80 

гр/кв.м (брой), марка YENER , 

модел: В4 с лого

брой

99

[ПЛ5] Плик B4 кафяв, 250 х 353 мм; смз лента; хармоника, мин. 80 гр/кв.м 

(брой)

брой

[ПЛ5] Плик B4 кафяв, 250 х 353 

мм; смз лента; хармоника, 80 

гр/кв.м (брой), марка YENER , 

модел: В4 кафяв хармоника

брой

100

[ПЛ1.] Плик B4 бял, смз лента; 250 х 353 мм; офсет, мин. 80 гр/кв.м; хармоника

брой

[ПЛ1.] Плик B4 бял, смз лента; 250 

х 353 мм; офсет, 80 гр/кв.м; 

хармоника, марка YENER , модел: 

В4 бял хармоника

брой

101

[ПЛ12] Плик C4 229 х 324 мм, бял; смз лента; хармоника, мин 80 гр/кв.м 

непрозрачен (брой)

брой

[ПЛ12] Плик C4 229 х 324 мм, бял; 

смз лента; хармоника,  80 гр/кв.м 

непрозрачен (брой), марка YENER , 

модел: С4 бял хармоника

брой

102

[ПЛ13] Плик C4 229 х 324 мм, кафяв; смз лента; хармоника, мин. 80 гр/кв.м 

(брой)

брой

[ПЛ13] Плик C4 229 х 324 мм, 

кафяв; смз лента; хармоника,  80 

гр/кв.м (брой), марка YENER , 

модел: С4 кафяв хармоника

брой

25
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103

[ПЛ14] Плик C4, 229 х 324 мм, бял, смз лента, залепване по дължина, мин 80 

гр/кв.м (брой)

брой

[ПЛ14] Плик C4, 229 х 324 мм, бял, 

смз лента, залепване по дължина,  

80 гр/кв.м (брой), марка YENER , 

модел: С4 бял по дългата

брой

104

[ПЛ15] Плик C4 229х 324 мм, бял, с лого по заявка, мин. 80 гр/кв.м (брой)

брой

[ПЛ15] Плик C4 229х 324 мм, бял, с 

лого по заявка,  80 гр/кв.м (брой), 

марка YENER , модел: С4 с лого
брой

105

[ПЛ16] Плик C4 229 х 324 мм; бял; триъгълен капак, мин. 80 гр/кв.м (брой)

брой

[ПЛ16] Плик C4 229 х 324 мм; бял; 

триъгълен капак, 80 гр/кв.м (брой), 

марка YENER , модел: С4 ВП
брой

106

[ПЛ17] Плик C4 229 х 324 мм, бял; смз лента; хармоника, мин 80 гр/кв.м (брой)

брой

[ПЛ17] Плик C4 229 х 324 мм, бял; 

смз лента; хармоника,  80 гр/кв.м 

(брой), марка YENER , модел: С4 

бял хармоника

брой

107

[ПЛ18] Плик C4 229 х 324 мм, бял; хармоника, смз лента, с плътен черен фон 

100гр/кв.м (брой)

брой

[ПЛ18] Плик C4 229 х 324 мм, бял; 

хармоника, смз лента, с плътен 

черен фон 100гр/кв.м (брой), марка 

YENER , модел: С4 бял хармоника 

с фон

брой

26
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108

[ПЛ70] Плик С4, 229х324 мм, бял, непрозрачен, смз лента, залепване по 

дължина, мин. 80гр./кв.м. (брой)

брой

[ПЛ70] Плик С4, 229х324 мм, бял, 

непрозрачен, смз лента, залепване 

по дължина,  80гр./кв.м. (брой), 

марка YENER , модел: С4 бял по 

дългата

брой

109

[ПЛ71] Плик С4 229 х 324 мм; кафяв; смз лента; тип джоб, мин. 80 г/кв.м/ брой

брой

[ПЛ71] Плик С4 229 х 324 мм; 

кафяв; смз лента; тип джоб,  80 

г/кв.м/ брой, марка YENER , модел: 

С4 кафяв джоб

брой

110

[ПЛ10] Плик C5 бял, 162 х 229 мм; смз лента, хармоника, непрозрачен (брой)

брой

[ПЛ10] Плик C5 бял, 162 х 229 мм; 

смз лента, хармоника, непрозрачен 

(брой), марка YENER , модел: С5 

бял хармоника

брой

111

[ПЛ11] Плик C5 бял 162 х 229 мм, с триъгълен капак, мин 80 гр/кв.м. (брой)

брой

[ПЛ11] Плик C5 бял 162 х 229 мм, с 

триъгълен капак, 80 гр/кв.м. (брой), 

марка YENER , модел: С5 ВП
брой

112

[ПЛ42] Плик С5 бял 162 х 229 мм бял, самозалепваща лента, капак по 

дължината непрозрачен (брой)

брой

[ПЛ42] Плик С5 бял 162 х 229 мм 

бял, самозалепваща лента, капак по 

дължината непрозрачен (брой), 

марка YENER , модел: С5 по 

дългата

брой

27
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[ПЛ6] Плик C5 бял; 162 х 229 мм; смз лента; тип джоб мин. 80гр/кв.м (брой)

брой

[ПЛ6] Плик C5 бял; 162 х 229 мм; 

смз лента; тип джоб  80гр/кв.м 

(брой), марка YENER , модел: С5 

джоб

брой

114

[ПЛ68] Плик  С5 162/229 с дясно прозорче -  бял, непрозрачен, смз лента, с 

лого по заявка на кирилица и латиница (брой)

брой

[ПЛ68] Плик  С5 162/229 с дясно 

прозорче -  бял, непрозрачен, смз 

лента, с лого по заявка на кирилица 

и латиница (брой), марка YENER , 

модел: С5 с прозорец с лого

брой

115

[ПЛ8] Плик C5 кафяв; 162 х 229 мм; смз лента; мин. 80 гр/кв.м (брой)

брой

[ПЛ8] Плик C5 кафяв; 162 х 229 

мм; смз лента; 80 гр/кв.м (брой), 

марка YENER , модел: С5 кафяв

брой

116

[ПЛ19] Плик C6 114 х 162 мм, бял офсет; смз лента,мин 80 гр/кв.м (брой)

брой

[ПЛ19] Плик C6 114 х 162 мм, бял 

офсет; смз лента, 80 гр/кв.м (брой), 

марка YENER , модел: С6 бял
брой

117

[ПЛ21] Плик C6, 114 х 162 мм, бял, офсет, триъгълен капак, мин. 80 гр/кв.м 

(брой)

брой

[ПЛ21] Плик C6, 114 х 162 мм, бял, 

офсет, триъгълен капак, 80 гр/кв.м 

(брой), марка YENER , модел: С6 

ВП

брой

118

[ПЛ60] Плик С6 114/162- бял, непрозрачен, смз лента, с лого по заявка на 

кирилица и латиница (брой)

брой

[ПЛ60] Плик С6 114/162- бял, 

непрозрачен, смз лента, с лого по 

заявка на кирилица и латиница 

(брой), марка YENER , модел: С6 с 

лого

брой

28
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119

[ПЛ9] Плик C5, бял, 162 х 229 мм, с лого по заявка, мин. 80 гр/кв.м (брой)

брой

[ПЛ9] Плик C5, бял, 162 х 229 мм, с 

лого по заявка, 80 гр/кв.м (брой), 

марка YENER , модел: С5 с лого
брой

120

[ПЛ22] Плик DL, бял, 110 х 220 мм, смз лента, мин. 80 гр/кв.м (брой)

брой

[ПЛ22] Плик DL, бял, 110 х 220 мм, 

смз лента, 80 гр/кв.м (брой), марка 

YENER , модел: DL

брой

121

[ПЛ23] Плик DL бял, 110 х 220 мм смз лента с прозорец, мин. 80 гр/кв.м. (брой)

брой

[ПЛ23] Плик DL бял, 110 х 220 мм 

смз лента с прозорец,  80 гр/кв.м. 

(брой), марка YENER , модел: DL с 

прозорец

брой

122

[ПЛ24] Плик DL, бял, 110 х 220 мм, с лого по заявка, мин. 80 гр/кв.м (брой)

брой

[ПЛ24] Плик DL, бял, 110 х 220 мм, 

с лого по заявка,  80 гр/кв.м (брой), 

марка YENER , модел: DL с лого
брой

123

[ПЛ25] Плик DL 110 х 220 мм, бял офсет, с плътен черен фон с лента, мин. 90 

гр./кв.м. (брой)

брой

[ПЛ25] Плик DL 110 х 220 мм, бял 

офсет, с плътен черен фон с лента, 

90 гр./кв.м. (брой), марка YENER , 

модел: DL черен фон

брой

124

[ПЛ26] Плик, бял, офсет 90 гр./кв.м. с прозрачен кръгъл прозорец за оптичен 

компактдиск (CD), размери 124-127мм х124-127 мм. Ф110 мм (брой)

брой

[ПЛ26] Плик, бял, офсет 90 

гр./кв.м. с прозрачен кръгъл 

прозорец за оптичен компактдиск 

(CD), размери 124 мм х124 мм. 

Ф110 мм (брой), марка YENER , 

модел: CD ф 110

брой
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125

[ПЛ27] Плик  А3, смз лента, бял офсет, мин. 80 гр/кв.м. (брой)

брой

[ПЛ27] Плик  А3, смз лента, бял 

офсет,  80 гр/кв.м. (брой), марка 

YENER , модел: А3

брой

126

[ПЛ28] Плик,  350 х 240 мм, кафяв, смз лента с въздушни мехури, мин 80 гр/кв.м 

(брой)

брой

[ПЛ28] Плик,  350 х 240 мм, кафяв, 

смз лента с въздушни мехури, 80 

гр/кв.м (брой), марка YENER , 

модел: №7 кафяв

брой

127

[ПЛ29] Плик с триъгълен капак, 270/365 мм, бял, офсет, мин 80 гр/кв.м. (брой)

брой

[ПЛ29] Плик с триъгълен капак, 

270/365 мм, бял, офсет, 80 гр/кв.м. 

(брой), марка YENER , модел: 

270х365 ВП

брой

128

[ПЛ30] Плик секретна поща 250 х 353 мм, бял офсет, мин 80 гр/кв.м (брой)

брой

[ПЛ30] Плик секретна поща 250 х 

353 мм, бял офсет, 80 гр/кв.м 

(брой), марка YENER , модел: 

250х353 ВП

брой

129

[ПЛ31] Плик секретна поща 250 х 353 мм, бял офсет с лого по заявка, мин 80 

гр/кв.м. (брой)

брой

[ПЛ31] Плик секретна поща 250 х 

353 мм, бял офсет с лого по заявка, 

80 гр/кв.м. (брой), марка YENER , 

модел: 250х353 ВП с лого

брой

30
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130

[ПЛ32] Плик,бял, с размери 180/250 мм, мин 80 гр./кв.м. с белота не по малка от 

85 %. С остър капак, без лепило и капакът да покрива с 2 до 2.5 см отвора на 

плика (брой)

брой

[ПЛ32] Плик,бял, с размери 180/250 

мм,  80 гр./кв.м. с белота   90 %. С 

остър капак, без лепило и капакът 

ще покрива  до 2.5 см отвора на 

плика (брой), марка YENER , 

модел: 180х250 остър капак

брой

131

[ПЛ33] Плик, бял, с размери 120/180 мм, мин 80 гр./кв.м. с белота не по малка 

от 85 %. С остър капак, без лепило и капакът да покрива с 2 до 2.5 см отвора на 

плика (брой)

брой

[ПЛ33] Плик, бял, с размери 

120/180 мм,  80 гр./кв.м. с белота  

90 %. С остър капак, без лепило и 

капакът ще покрива до 2.5 см 

отвора на плика (брой), марка 

YENER , модел: 120х180 с осър 

капак

брой

132

[ПЛ34] Плик, бял, с размери 260/360 мм, мин 80 гр./кв.м с белота не по малка от 

85 %. С остър капак, без лепило и капакът да покрива с 2 до 2.5 см отвора на 

плика (брой)

брой

[ПЛ34] Плик, бял, с размери 

260/360 мм,  80 гр./кв.м с белота 90 

%. С остър капак, без лепило и 

капакът ще покрива  до 2.5 см 

отвора на плика (брой), марка 

YENER , модел: 260х360 с осър 

капак

брой

133

[ПЛ35] Плик 176 х 250 мм бял офсет, смз лента (брой)

брой

[ПЛ35] Плик 176 х 250 мм бял 

офсет, смз лента (брой), марка 

YENER , модел: 176х250 

брой
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134

[ПЛ36] Плик 150 х 215 мм, бял, смз лента по късата страна,  с мехурчета (брой)

брой

[ПЛ36] Плик 150 х 215 мм, бял, смз 

лента по късата страна,  с 

мехурчета (брой), марка YENER , 

модел: №3 бял

брой

135

[ПЛ37] Плик 240 х 340 мм смз лента по късата страна, бял с мехурчета (брой)

брой

[ПЛ37] Плик 240 х 340 мм смз 

лента по късата страна, бял с 

мехурчета (брой), марка YENER , 

модел: №7 бял

брой

136

[ПЛ38] Плик бял офсетова хартия без вътрешен фон, триъгълен капак, с лого и 

надписи по образец 125 мм х 190 мм (брой)

брой

[ПЛ38] Плик бял офсетова хартия 

без вътрешен фон, триъгълен капак, 

с лого и надписи по образец 125 мм 

х 190 мм (брой), марка YENER , 

модел: 125х190 ВП с лого

брой

137

[ПЛ39] Плик 185 мм х 245 мм, бял, офсет, без вътрешен фон, триъгълен капак, 

с лого и надписи по образец (брой)

брой

[ПЛ39] Плик 185 мм х 245 мм, бял, 

офсет, без вътрешен фон, 

триъгълен капак, с лого и надписи 

по образец (брой), марка YENER , 

модел: 185х245 ВП с лого

брой

138

[ПЛ40] Плик бял офсетова хартия без вътрешен фон, триъгълен капак, с лого и 

надписи по образец 260 мм х 360 мм (брой)

брой

[ПЛ40] Плик бял офсетова хартия 

без вътрешен фон, триъгълен капак, 

с лого и надписи по образец 260 мм 

х 360 мм (брой), марка YENER , 

модел: 260х360 ВП с лого

брой
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139

[ПЛ41] Плик 70 х110 мм бял с триъгълен капак, мин 80 гр.кв.м (брой)

брой

[ПЛ41] Плик 70 х110 мм бял с 

триъгълен капак,  80 гр.кв.м (брой), 

марка YENER , модел: 70х110 ВП
брой

140

[ПЛ43] Плик  300 мм х 420 мм. кафяв, хармоника, (брой)

брой

[ПЛ43] Плик  300 мм х 420 мм. 

кафяв, хармоника, (брой), марка 

YENER , модел: 300х420 кафяв 

хармоника

брой

141

[ПЛ44] Плик, 260 х 190 мм, бял, смз лента, с лого по заявка на кирилица и 

латиница (брой)

брой

[ПЛ44] Плик, 260 х 190 мм, бял, 

смз лента, с лого по заявка на 

кирилица и латиница (брой), марка 

YENER , модел: 260х190 с лого

брой

142

[ПЛ45] Плик  190х260 мм, бял, смз лента,с лого по заявка на кирилица и 

латиница (брой)

брой

[ПЛ45] Плик  190х260 мм, бял, смз 

лента,с лого по заявка на кирилица 

и латиница (брой), марка YENER , 

модел: 190х260 с лого

брой

143

[ПЛ46] Плик с прозорче /ляво/ 110/220  - бял, смз лента, с лого по заявка на 

кирилица и латиница (брой)

брой

[ПЛ46] Плик с прозорче /ляво/ 

110/220  - бял, смз лента, с лого по 

заявка на кирилица и латиница 

(брой), марка YENER , модел: DL с 

ляв прозорец с лого

брой
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144

[ПЛ47] Плик с прозорче /дясно/ 110/220 - бял, смз лента, с лого по заявка на 

кирилица и латиница (брой)

брой

[ПЛ47] Плик с прозорче /дясно/ 

110/220 - бял, смз лента, с лого по 

заявка на кирилица и латиница 

(брой), марка YENER , модел: DL с 

десен прозорец с лого

брой

145

[ПЛ49] Плик Е4 280/400 - бял, непрозрачен,смз лента, с лого по заявка на 

кирилица и латиница (брой)

брой

[ПЛ49] Плик Е4 280/400 - бял, 

непрозрачен,смз лента, с лого по 

заявка на кирилица и латиница 

(брой), марка YENER , модел: 

280/400 с лого

брой

146

[ПЛ50] Плик с въздушни мехурчета 140/225- смз лента, бял непрозрачен

брой

[ПЛ50] Плик с въздушни мехурчета 

140/225- смз лента, бял 

непрозрачен, марка YENER , 

модел: №2 бял

брой

147

[ПЛ51] Плик с въздушни мехурчета 240/350- смз лента

брой

[ПЛ51] Плик с въздушни мехурчета 

240/350- смз лента, марка YENER , 

модел: №7

брой

148

[ПЛ53] Плик с въздушни мехурчета 290/370 - смз лента, непрозрачен

брой

[ПЛ53] Плик с въздушни мехурчета 

290/370 - смз лента, непрозрачен, 

марка YENER , модел: №8
брой

149

[ПЛ63] Плик  300х400х40 натронова хартия - смз лента

брой

[ПЛ63] Плик  300х400х40 

натронова хартия - смз лента, марка 

YENER , модел: 300х400х40
брой
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150

[ПЛ65] Плик 250/353/30 натронова хартия - смз лента

брой

[ПЛ65] Плик 250/353/30 натронова 

хартия - смз лента, марка YENER , 

модел: 250х353х30
брой

151

[ПЛ66] Плик  250х353х40 натронова хартия - смз лента

брой

[ПЛ66] Плик  250х353х40 

натронова хартия - смз лента, марка 

YENER , модел: 250х353х40
брой

152

[ПЛ-78] Плик джоб Е4 280х400, кафяв с дъно, СМЗ лента

брой

[ПЛ-78] Плик джоб Е4 280х400, 

кафяв с дъно, СМЗ лента, марка 

YENER, модел: Е4 кафяв с дъно

брой

153

[ПЛ-52] Плик с въздушни мехурчета 200/275 смз лента

брой

[ПЛ-52] Плик с въздушни 

мехурчета 200/275 смз лента, марка 

YENER, модел: №4

брой

154

[ПЛ-158]Плик триъгълен капак 120/180

брой

[ПЛ-158]Плик триъгълен капак 

120/180, марка YENER , модел: 

120х180 ВП

брой

155

[ПЛ-74] Плик кафяв с дъно 300ммх400

брой

[ПЛ-74] Плик кафяв с дъно 

300ммх400, марка YENER , модел: 

300х400 с дъно

брой

156

[БЛ-198] Актове за установяване на административни нарушения (ИАРА)

комплект

[БЛ-198] Актове за установяване на 

административни нарушения 

(ИАРА), марка ТОР О, модел: 

Актове за установяване на 

административни нарушения  по 

образец

комплект
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Мярка

157

[БЛ-199]Дневник за ползване на документи в учрежденския архив

комплект

[БЛ-199]Дневник за ползване на 

документи в учрежденския архив, 

марка ТОР О, модел: Дневник за 

ползване на документи в 

учрежденския архив по образец

комплект

158

[БЛ-201] регистър на постъпленията

комплект

[БЛ-201] регистър на 

постъпленията, марка ТОР О, 

модел: регистър на постъпленията 

по образец

комплект

В колона № 5 Участникът следва да потвърди мярката , зададена от Възложителя.

В колона № 4 Участникът попълва описание /спецификация, марка / модел/ на предлаганите от него артикули
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