
П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 1 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

на  „ градинска (косачна и резачна) техника, мобилни фрези, сеносъбирачен и 
балировачен инвентар за нуждите на ОП „Градини и паркове” 

 
Обособена позиция №1 – Ръчни моторни уреди 
 
1.Моторни триони – 3бр. 
 
Общи изисквания:Машината да е нова с минимум едногодишна гаранция. Машината да е 
с професионална антивибрационна система; регулираща компесаторна система на 
корбуратора 
Специфични изисквания: 
Работен обем 
50-60 см³ 
Мощност 
2,8-3,2 kW 
Тегло без режеща гарнитура 
До 5,3 кг 
 

 
2.Храсторези  - 6 бр.  
 
 
Общи изисквания:Машината да е нова с минимум едногодишна гаранция. Машината да е 
с антивибрационна система. 
Специфични изисквания 
Работен обем 
35-45 см³ 
Мощност 
1,6-1,8 kW 
Тегло  
До 8,5 кг 
Обща дължина без режещ инструмент 
До 1,8 м 
Възможност за работа с режещ инструмент 
Глава с корда  
Диск за косене на трева 
Нож за косене на гъсталак 
Циркулярен диск за храсти и тънки дръвчета 
Възможност за работа с окачване 
Презраменен колан 
 
 
 
 



3.Телескопична кастрачка – 1бр. 
Общи изисквания 
Машината да е нова с минимум едногодишна гаранция. 
Машината да е с антивибрационна система. 
Специфични изисквания 
Работен обем 
30-35 см³ 
Мощност 
1-1,5 kW 
Тегло без режещ инструмент 
До 8 кг 
Обща дължина  
270-400 см 
Дължина на рязане-30-40 см 
Възможност за работа с окачване 
Презраменен колан 

  
  
  

 
4.Гръбна моторна пръскачка – 1бр. 
 
Общи изисквания 
Машината да е нова с минимум едногодишна гаранция. Машината да е с антивибрационна 
система. 
  
Специфични изисквания 
Работен обем 
55-65 см³ 
Мощност 
4-5 к.с. 
Тегло  
Капацитет на резервоара за разтвор 
До 14 кг 
 
12-15л. 
Хоризонтален обхват на пръскачката   
12-15м. 
Оборудване 
Презраменен колан 
Антивибрационна система 
Решетки за корекция на формата и посоката на разпръскване 
 
  

 



5.Ножица за жив плет -1 бр. 
Общи изисквания 
Машината да е нова с минимум едногодишна гаранция. 
Машината да е с антивибрационна система. 
Специфични изисквания 
Работен обем 
22-25 см³ 
Мощност 
0,7-1,0 kW 
Тегло с нож  
 До 6,0 кг 
Дължина на рязане 
75-80 см 
Разстояние между зъбите 
30-35мм 

 
 

Обособена позиция №2 - Косачна техника 
 
1.Роторни косачки  - 10 бр. 
 
Общи изисквания 
Машината да е нова с минимум едногодишна гаранция.Машината да е със самоход. 
Специфични изисквания 
Двигател 
4-тактов 
Мощност 
5,0-6,0к.с. 
Гориво 
Бензин  
Производителност 
2,5-3,0дка/час 
Ширина на косене 
0,53-0,60м. 
Височина на косене с възможност за регулиране 
До 10см. 
Обем на коша 
40-50л. 
Задвижващи колела 
Задни  
 
2.Двуколесна косачка с косяща греда -2 бр. 
 
 
Общи изисквания Машината да е нова с минимум едногодишна гаранция, да е с 

бърз реверс, диференциал с блокаж, сух съединител с ръчно 
задействане, ръчна спирачка, регулируемо кормило, пневматични 
гуми и защитни приспособления в съответствие с изискванията за 
безопасност.  



Специфични 
изисквания 

  

Двигател 4-тактов 
Мощност 6,0 до 8,0 kW 
Гориво Бензин   
Производителност 4,5-5,5дка/час 
Тегло  До 100кг. 
Ширина на косене 1,1-1,3м. 
Височина на косене До 10см. 
Скорости  Мин. 4 предни и 2 задни 
Задвижващи колела Две с независими спирачки на всяко 
 
 
Обособена позиция №3 –Мотоблокове и фрези за почвоподготовка 
 

1. Мотоблокове с навесен инвентар  - 3 бр. 
 

Общи изисквания 
Машината да е нова с минимум едногодишна гаранция; бърз реверс на движението; 
хидравличен съединител с ръчно задействане; независими спирачки на всяко колело;
изходящ вал за мощност ; тампони за редуциране на вибрациите; защитни приспособления 
в зависимост с изискванията за безопасност; диференциал с блокаж 
  
Двигател 
4-тактов 
Мощност 
13 до 15 к.с. 
Гориво 
Скоростна кутия 
Бензин 
Мин. 3 предни и 3 задни скорости    
Кормило 
Инвентар 
Регулиремо, с възможност за завъртане на 180 градуса 
Фреза с ширина мин. 80см. с регулеруем капак 
Ротационен плуг с плужно тяло от 18-22 см 
  
2.Мотофреза – 1 бр. 
 
Общи изисквания 
Машината да е нова с минимум едногодишна гаранция; защитни приспособления в 
зависимост с изискванията за безопасност  
  



Двигател     4-тактов 
Мощност   5,5 до 7 к.с. 
Гориво Бензин 
Скорости предна и  задна    
Ширина на фрезоване  Променлива от 30-90 см. 
Дълбочина фрезоване 20-25 см  
тегло  до 55 кг. 
 
 

Обособена позиция №4 –Прахосмукачка за листа 
 
 

1. Прахосмукачка за листа -1 бр. 
 

 
Общи изисквания 
Машината да е нова с минимум едногодишна гаранция; електростартер ; възможност за 
прикачване към бордови товарен автомобил; метален улей за изхвръляне на листната маса с 
регулиране на посоката  
Двигател 4-тактов 
Мощност 18-25 к.с. 
Гориво Бензин 
Всмукващ маркуч с накрайник  мин.5 метра дължина и 180-220 мм диаметър 
тегло  до 180 кг. 

 
 

 
Обособена позиция №5 –Фрези за пънове  

 
1. Самоходна управляема фреза за пънове -2 бр. 
 
Общи изисквания 
Машината да е нова с минимум едногодишна гаранция; четири колесна; с пулт за 
управление на хидравликата; спирачна система; защитни приспособления в съответствие с 
изискванията за безопасност; система за автоматичен контрол на оборотите на режещия диск
 



Двигател 4-тактов 
Мощност 25-35 к.с. 
Гориво Бензин 
Ел. стартер12 V 
Тегло  450-550 кг. 
Обща дължина 250-300см. 
Широчина 80-90см. 
Диаметър на режещия диск без зъби -40-50 см. 
Брой зъби12-16 
Обхват на рязане: 
Над земя60-70см 
Под земя 30-40см 
 

Обособена позиция №6 – Сеносъбираща и балираща техника 
 

1.Сламопреса  -1 бр. 
Общи изисквания Предлаганата техника да е в изправно състояние, без каквито и да е 
видими дефекти 
Ширина на подбирача - 1,20-1,50м 
Възможност за прикачване към машина с обороти на вала за отвеждане на мощност – 500-
600см. в минута 

           Удар на буталото – 120-140 в минута 
            Големина на балата – 30-50 см. 
 

 
2. Сеносъбираща машина – 1 бр. 
 

Общи изисквания Предлаганата техника да е в изправно състояние, без каквито и да е 
видими дефекти,  
Ширина – 1,50-2,50м. 
Редукторно задвижване на механизма от колесара на машината 


