
 
                      Приложение № 1 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

ПО ТЕХНИКА И ОБЛЕКЛО “ Дочо Михайлов “ 

9450 гр.Тервел, ул.” Хан Аспарух” 81 тел. 05751/ 25-09 - Директор 

                                                                                               20-59 - Гл.счетоводител 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

НА  ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА 

ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: 
 

 

 

„Доставка на  малогабаритен трактор  с прикачен инвентар за оборудване на учебно-

производствената база на гимназията за професионална подготовка по 

професия”Монтьор на селскостопанска техника” 

 

 

 

 

I. ОБЩА ЧАСТ 

Предмет на обществената поръчка е „Доставка на  малогабаритен трактор  с прикачен 

инвентар за оборудване на учебно-производствената база на гимназията за професионална 

подготовка по професия”Монтьор на селскостопанска техника”   

  

1.1 МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Мястото за изпълнение на поръчката е ПГТО”Дочо Михайлов”,гр.Тервел,общ.Тервел 

  

1.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

ПГТО”Дочо Михайлов”,гр.Тервел,общ.Тервел 

 

ІІ. Минимални технически характеристики на възложителя за новия трактор: 

 

 

ПАРАМЕТРИТЕ НА ИСКАНОТО ЗА ЗАКУПУВАНЕ ОБОРУДВАНЕ 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ТРАКТОРА И ПРИКАЧНИЯ ИНВЕНТАР 

 

 

оборудване, 
обзавеждане 

технически изисквания 

Малогабаритен трактор 

Тракторът е с 3-цилиндров дизелов двигател с мощност до 32 
к.с. и вместимост на горивния резервоар 34 литра. Задвижване 4х4; 
Оборудван с челен товарач; Трансмисията на трактора разполага с 8 
предни и 4 задни скорости и сервоусилвател. Спирачните дискове са 
потопени в маслена баня. Товароподемност - 250 кг.  

Саморазтоварно ремарке 
Товароподемпост: 700 кг.Подходящо за агрегатиране към 

малогабаритни трактори.Горещо поцинкована ламарина.Оборудвани 



 

със светлинна сигнализация. 

Дискова брана 
Подходяща за агрегатиране към малогабаритни трактори 

дължина – 135см; ширина – 150см; височина – 05см; маса 500 кг.;  

Навесен плуг 
Навесен плуг 3х20 3 работни органа подходящ за агрегатиране 

към малогабаритни трактори 

Навесна фреза 
Подходяща за агрегатиране към малогабаритни трактори- 

ширина – 115см/125см Необходима мощност 16-20 к.с,; кардан 

Роторна пръскачка 

Подходяща за агрегатиране към малогабаритни трактори 
Дебит на помпата: 30л/мин.  

Обороти: 540 оборота/мин.Налягане: 0-40 кг/куб.см Размери: 
64х85х98 Тегло: 85 кг. Агрегатиране: от 16 к.с. нагоре;кардан 

Култиватор 

 

С торовнасяне; Брой окопни  редове – 6,работна дълбочина – 
12 см.; мин. разстояние между редовете-55 см. Необходима мощност 
– 80 к.с.. валяци за всяка секция 

 Мулчер 

 

Ремъчна трансмисия с регулируем обтегач; 

-          Триточково захващане за трактора; 

-          Работни органи: чукове или ножове; 

-          СЕ предпазен щит; 

-          Кардан; 

-          Възможност за фиксиране на позицията на навеса; 

-         Заден валяк с опция за заглаждане на пръста; 

-         Странични чистачи 

-          ширина  175 см.; 

-         Мощност на трактора от 40-60 к.с.        

 Косачка Дискова 

           -165 см. работна ширина 

          - 2 броя косящи ротори, 6 бр ножове 

          - 3 точково окачване 

          - за трактор над 25 к.с. 

          - ВОМ : 540 об./мин.; кардан 

 Ямкокопател 

/машина за дупки/ 

Окомплектован със свредел Ф 200 и Ф 600 

Предназначен за интензивна експлоатация над 7-8 хиляди 
дупки. Подходящ за предпланински каменисти почви,заменяемия 
работен резец позволява повторното му заточване. Здрава метална 
рама.  

Тестван вьрху  наши почви до 12 000 отвора 

 

Оборудването/ прикачния инвентар трябва да са съвместими с малогабаритния трактор. 

 


