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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Относно: подготовка на проект за „Иновативна система за вземане на решения 

при полски култури и консервационно земеделие", с кандидат гражданско дружество 

на основание на чл. 357 – чл. 364 от ЗЗД с наименование „Иновативно земеделие за 

висока ефективност.”, действащо като Оперативна група, в  която член е „АГРАРЕН 

УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ” 

 

I. Предмет: 

 

Доставка на семена във връзка с изпълнение на дейности по проект „Иновативна 

система за вземане на решения при полски култури и консервационно земеделие"  по 

Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-16.001 по 

подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в 

рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. 

II. Описание:  

Доставка на семена със следните минимални характеристики и в следните минимални 

количества: 

пшеница, която е сорт, зимна, мека безосилеста, 

ранна, регистрирана след 2012 година в страната, 

официален стандарт за сортоизпитване към 

ИАСАС при пшеници от група Б със средна и 

повишена сила 

кг 61705,000 

хибридна царевица за зърно, ранна от група по 

ФАО от 160 до 200 
хил. бр. 7872,000 

Маслодаен хибрид слънчоглед, устойчив на 

трибенурон метил, средноранен, устойчивост на 

синя китка от раси от А до Е, и поне толерантен 

на раса F  

хил. бр. 10653,600 
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Зимна маслодайна рапица, средноранен хибрид, 

устойчив на имазамокс с висока устойчивост на 

фомоза и вграден RLM7 ген 

хил. бр. 29500,000 

Ряпа, сорт подходящ за междинна култура, с 

устойчивост на нематоди 
кг 1637,800 

Зимна ръж с висок хабитус и биомаса  кг 8248,500 

Елда  кг 3206,800 

 

 

В зависимост от разфасовката, в която се предлагат посочените семена е допустима 

доставката и на по-големи количества. 

Срок на доставка: не повече от 30 /тридесет/ календарни дни след заявка за период от 

36 месеца. 

Оферентите на посевен и посадъчен материал трябва да имат издадено разрешително за 

производство и заготовка на посевен и посадъчен материал и/или удостоверение за 

регистрация като търговец на посевен и посадъчен материал в случаите, предвидени в 

Закона за посевния и посадъчния материал и то следва да се приложи  като копие към 

изготвената оферта. 

 


