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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 
ПО РЕДА НА ЗОП 

 
А. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: 
„Извършване на ремонти , текущо  техническо обслужване , техническа 
профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически 
прегледи с части и материали на производителя, доставени от  изпълнителя  за   
селскостопанска и горска техника с прикачен инвентар на ТП Държавно ловно 
стопанство „Шерба“ при „СИДП“ ДП Шумен,  местодомуваща на територията на 
ТП ДЛС Шерба , а именно: Багер- ЮМЗ,  Ню Холанд, Беларус 130 КС, ДТ – 75, 
плуг 3 тела ДТ-75, плуг- 3 тела- Болгар ТК 80, дискова брана- 2 секционна и 6 
секционна, косачка - прикачна,,  сеялка- 6- редова; Валяк- ВТ х 4.5/6; 
Тороразпръсквачка- GS2- 800; Косачка – навесна ротационна 165см - двудискова 
за 2016 година, съгласно техническа спецификация“ 
Обслужването на селскостопанска и горска техника с прикачен инвентар  включва: 
1. Техническо обслужване на селскостопанска и горска техника с прикачен 
инвентар - извършва се след изминаване на определен пробег, определен от фирмените 
стандарти на производителя; 
2. Текущ ремонт на селскостопанска и горска техника с прикачен инвентар - 
извършва се при установена в резултат на техническото обслужване или на периодичен 
технически преглед необходимост; 
3. Периодични технически прегледи на селскостопанска и горска техника с 
прикачен инвентар по съгласуван с възложителя график-извършват се за 
установяване състоянието на основните възли и системи, осигуряващи безопастността 
на движение на селскостопанска и горска техника с прикачен инвентар  ; 
4. Доставка и влагане на резервни части, материали и консумативи, свързана с 
изброените дейности. 
5. Доставка , осъществена чрез покупка на резервни части, материали и 
консумативи, след изрична заявка от ТП ДЛС Шерба. 
Б. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 31.12.2016г. 

В. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Профилактиката , ремонта и 
сервизното обслужване на  служебните селскостопанска и горска техника с 
прикачен инвентар  се извършва в сервизните центрове на изпълнителя /собствени 



или наети/. Ако сервизната база не е на територията на Област Варна, Изпълнителят осигурява 
за своя сметка придвижването на съответното ППС до сервиза или осигурява за своя сметка 
изпълнение на заявката по местонахождение на ППС. Разноските за транспортиране и всички 
съпътстващи разходи в този случай са за сметка на Изпълнителя. 

Г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО. 
I. Изисквания към услугата. 
Профилактиката , ремонта и сервизното обслужване на автомобилите включва: 
Техническо обслужване на селскостопанска и горска техника с прикачен 
инвентар - извършва се след изминаване на определен пробег, определен от фирмените 
стандарти на производителя; 
Консумативи са експлоатационните течности в селскостопанска и горска техника с 
прикачен инвентар (масла, антифриз, , хидравлични и спирачни течности, фреон и 
др.подобни) . 
Текущ ремонт на селскостопанска и горска техника с прикачен инвентар - 
извършва се при установена в резултат на техническото обслужване или на периодичен 
технически преглед необходимост; 
Периодични технически прегледи на селскостопанска и горска техника с 
прикачен инвентар по съгласуван с възложителя график-извършват се за 
установяване състоянието на основните възли и системи, осигуряващи безопастността 
на движение на селскостопанска и горска техника с прикачен инвентар  ; 
Доставка и влагане на резервни части, материали и консумативи, свързана с 
изброените дейности. 
Доставка , осъществена чрез покупка на резервни части, материали и 
консумативи, след изрична заявка от ТП ДЛС Шерба. 
 
1. Техническо обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията 
на производителя на съответната марка селскостопанска и горска техника с 
прикачен инвентар, изразяващо се в смяна на филтри и масла и извършване на 
проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите за правилното им 
функциониране 
1.1. Смяна на филтри - изисквания: 
Смяна на маслен, въздушен, поленов (когато има), горивен филтър и масло, като 
типовете филтри и масло, както и честотата на смяната им трябва да отговарят на 
изискванията, заложени от производителя в сервизната книжка на съответната марка 
селскостопанска и горска техника с прикачен инвентар. 
След смяната на филтрите и маслото се извършва зануляване на сервизния брояч на 
селскостопанска и горска техника с прикачен инвентар, които разполагат с такъв. 
1.2. Проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите: 
- проверка на изпускателната система - изпускателен колектор, гърнета, катализатор, 
гумени държачи; 
- проверка на спирачната система; 
- проверка нивото на спирачната течност /температура на кипене/; 
- проверка нивото на хидравличната течност; 
- проверка нивото на охладителната течност /темперарура на замръзване/; 
- проверка на маншоните на полуоските, кормилната рейка и шарнирите за наранявания 
и скъсвания; 
- проверка състоянието на гумите; 
- проверка на амортисьорите; 
- проверка на светлините; 


