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І. Общи положения 

 Заданието обхваща „Доставка на консумативи и канцеларски материали”, 

съгласно план графика на договор BG 051PO001-5.1.04–0087-С0001 между Община Малко 

Търново  и Агенция за социално подпомагане към МТСП,  във връзка с  предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

ІІ.  Описание 

1. Описание на канцеларските материали   

 

Канцеларски материали 

№ Наименование  Описание  
Единица 

мярка  
количество 

    

1 

Папка РVС с машинка и 

перфорация за поставяне в 

класьор, с капацитет  не по –

малко от 170 листа, А4 

PVC папка с прозрачно лице, с 

перфорация, за подреждане в 

класьор, А4  по 50 бр. в пакет 

пакет 3  

 

2 
Маркер перманентен объл 

връх /чере / 

Перманентен маркер за писане 

върху всякакви повърхности, 

объл връх, 4 основни цвята, 

1.5/2.5 мм 

Бр. 1 

 

3 

Химикалка обикновена., с 

документално мастило, 0.8 

мм, прозрачно тяло 

Химикалка обикновена., с 

документално мастило, 

0.8 мм, прозрачно тяло, дължина 

на писане около 4000 м 

Бр. 45  

 

 

 

 

4 
Тетрадка с твърди корици 

А4, 80 л., ш.р, офсет 

Тетрадка с твърди корици, А4, 

линирана, 80 листа, офсет 
Бр. 17  

 

5 Класьор 5 см Бр. 17   

6 Класьор 7 см Бр. 12   

7 
Джобове А4 – 100 бр./опак., 

стандартна европерфорация  

Папка джоб А4 оп. 100 бр., 

стандартна европерфорация  
Пак. 1 

 

8 Блок листи  Бр. 17  

9 
Магнитен носител CD/DVD 

disk 
Капацитет 700 МВ Бр. 50 

 

10 Тави за документи 
Полистирол, размер 340х245х58 

мм. 
Бр.  3 

 

11 Архивни кутии 
Размер 340х250х80 мм. ;  

картонен гръб 100 мм. 
Бр. 17 
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2. Описание на консумативите   

 

Консумативи 

№ Наименование Описание 

Единица 

мярка 
Количество  

 

1 Тонер касета HP* Бр. 2   

2 Тонер касета Xerox Work Center 3210* Бр. 2   

3 
Рециклирана копирна 

хартия  А4 

 100 % рециклирана хартия, 80 

гр./кв.м., 500 листа 
пакет 

 

10   

 

 

 
* Забележка: Участникът  може да предложи съвместима тонер касета за предложените оригинали, но 

тя трябва да е придружена със сертификат за качество и произход!   

 

 

III.  МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНОСТ 

Обществената поръчка се изпълнява при спазване правилата за информация и публичност, 

предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията (EO) № 1828/2006 и Приложение И 

„Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна 

програма “Развитие на човешките ресурси” от Пакета документи към Насоките за 

кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-

5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”, което е публикувано на интернет страницата на ОП”РЧР”:  

http://www.asp.government.bg/ 
 

Изпълнителят трябва да включва във всички изготвени разходооправдателни 

документи изречението “Разходът е по проект „Създаване на звено за грижа в домашна 

среда към „Домашен социален патронаж” в община Малко Търново”,  договор за 

безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04-0087-С0001 по ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 
 

 

 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ: 

Ирина Апостолова  

Ръководител проект 

 

 

 

 
 

 


