
№ наименование/вид Мярка

1
АМВ разредител с отлична съвместимост с всички продукти на алкидна основа-разфасовка - метална, 

плътнозатворена опаковка с вместимост - 1 л.
бр.

2
Артестук, пастообразна суперфина шпакловъчна смес за вътрешно приложение- разфасовка - кутия - 0,7 кг.

бр.

3 Артестук, пастообразна суперфина шпакловъчна смес за вътрешно приложение- разфасовка - кофа - 6 кг. бр.

4 Балатум-дебелина мин. 2,8 мм.(клас на горимост мин. Cfl-s1, клас на износоустойчивост мин. 22) м2

5
Боя блажна бяла, бързосъхнеща, с висок гланц и твърдост на покритието, отлична покривност, пълна 

атмосфероустойчивост, лесно нанасяне и покривност около 13 м2/л  - разфасовка метална кутия - 0,650 л.
бр.

6
Боя блажна бяла, бързосъхнеща, с висок гланц и твърдост на покритието, отлична покривност, пълна 

атмосфероустойчивост, лесно нанасяне и покривност около 13 м2/л - разфасовка метална кутия - 2,5 кг.
бр.

7

Боя блажна, различни цветове,  бързосъхнеща с висок гланц и твърдост на покритието, отлична 

покривност, пълна атмосфероустойчивост, лесно нанасяне и покривност около 13 м2/л- разфасовка 

метална кутия - 0,650 л.
бр.

8
Боя блажна, черна, бързосъхнеща, с висок гланц и твърдост на покритието, отлична покривност, пълна 

атмосфероустойчивост, лесно нанасяне и покривност около 13 м2/л- разфасовка метална кутия - 0,650 л.
бр.

9 Валяк с дръжка, велур  - Ф6, 10 см. бр.

10 Валяк с дръжка, велур  - Ф24, 24 см. бр.

11 Валяк с дръжка, дунапрен - Ф6, 10 см. бр.

12 Валяк с дръжка, дунапрен - Ф60, 12 см. бр.

13 Валяк с дръжка, полиамид (полиакрил) - Ф60, 25 см. бр.

14 Валяк с дръжка, микрофибър - Ф60, 18 см. бр.

15 Валяк с дръжка, микрофибър - Ф60, 25 см. бр.

16 Винкел, черен 30/30 мм. м'

17 Винкел, черен 40/40 мм. м'

18 Винт самонарезен за метал, с фрезенкова /скрита/ глава, 4.2Х13 - 1 кутия - 1000 бр., опаковка

19 Винт самонарезен за метал, с фрезенкова /скрита/ глава, 4.2Х19 - 1 кутия-1000 бр., опаковка

20 Винт самонарезен за метал, с фрезенкова /скрита/ глава, 4.2Х25 - 1 кутия-1000 бр. опаковка

21 Винт самонарезен за метал, с широка периферия /копче/, 4.2Х19 - 1 кутия - 1000 бр. опаковка

22 Винт самонарезен за метал, с широка периферия /копче/, 4.2Х25 - 1 кутия-1000 бр. опаковка

23 Гипс - разфасовка - торба - 5 кг. бр.

24 Гипс - разфасовка - торба - 15 кг. бр.

25 Гипс - разфасовка - торба - 25 кг. бр.

26 Гипсокартон - листове - 12,5/120/200 мм. бр.

27

Грунд контактен, повишаващ здравината на слепване между стария и новия слой, за полагане между стара 

и нова мазилка (гипсови, варо-циментови и др.), стар и нов бетон, панели, обикновени и саморазливащи се 

замазки, лепене на нов фаянс и теракота върху стари, теракота и мрамор върху мозайка и др. - разфасовка - 

туба - 1 л./кг.

бр.

28

Грунд контактен, повишаващ здравината на слепване между стария и новия слой за полагане между стара и 

нова мазилка (гипсови, варо-циментови и др.), стар и нов бетон, панели, обикновени и саморазливащи се 

замазки, лепене на нов фаянс и теракота върху стари, теракота и мрамор върху мозайка и др. - разфасовка - 

кофа/туба - 5 л./кг.

бр.

29

Грунд дълбокопроникващ за грундиране на циментови, варо-циментови, гипсови мазилки и шпакловки, 

бетонови повърхности, газобетон, тухли и др. преди нанасяне на латекс, фасадна боя, лепене на керамика с 

циментови лепила, тапети и др. облицовки, мазилки и др- разфасовка - туба  - 1 л./кг.  

бр.
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30

Грунд дълбокопроникващ за грундиране на циментови, варо-циментови, гипсови мазилки и шпакловки, 

бетонови повърхности, газобетон, тухли и др. преди нанасяне на латекс, фасадна боя, лепене на керамика с 

циментови лепила, тапети и др. облицовки, мазилки и др- разфасовка - кофа/туба  5 л./кг.  
бр.

31 Грунд за метал, бързосъхнещ - 0.7л бр.

32 Кант за плоскост ПДЧ - 0,8 х 23 мм. м'

33 Кит за паркет разфасовка - туба (кутия)- 5,00 л. на ацетонова основа бр.

34 Кит за паркет разфасовка - туба (кутия) - 10,00 л. на ацетонова основа бр.

35 Клипс за паркет бр.

36 Колела за колички платформени, 125Х40Х10 - 0.8 kN - подвижни около остта си бр.

37 Колела за колички за хотелиерско обслужвани /сервитьорски/ - 100Х32Х133 - 100 кг бр.

38 Корда за тример, 3мм (10 м. дължина) бр.

39 Кореселин 1 л. (0,950 л.) бр.

40 Лагер машинен (сачменов едноредов с дълбок канал) , KBS 6200 2RS бр.

41 Лайсна преходна 3 см. / 90 см. бр.

42 Лайсна преходна 3 см. / 270 см. бр.

43 Лак за дърво 0,7л бр.

44
Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, мат (30%), с високо сухо съдържание над 50%, двукомпонентен, 

бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 2 л. (1+1) 
бр.

45
Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, мат (30%), с високо сухо съдържание над 50%, двукомпонентен, 

бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 5 л. 
бр.

46
Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, сатен (65%), с високо сухо съдържание над 50%, двукомпонентен, 

бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 2 л. (1+1) 
бр.

47
Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, сатен (65%), с високо сухо съдържание над 50%, двукомпонентен, 

бързосъхнещ, за силно натоварени подове - разфасовка 5 л. 
бр.

48
Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, гланц (90%), с висока твърдост, двукомпонентен, бързосъхнещ, за 

силно натоварени подове - разфасовка 2 л. (1+1) 
бр.

49
Лак за паркет-полиуретанов, безцветен, гланц (90%), с висока твърдост, двукомпонентен, бързосъхнещ, за 

силно натоварени подове - разфасовка 5 л. 
бр.

50
Лак за паркет-водоразтворим, полумат, с абразивна и химическа устойчивост и твърдост, 

едно/двукомпонентен - разфасовка 1 л. 
бр.

51
Лак за паркет-водоразтворим, полумат, с абразивна и химическа устойчивост и твърдост, 

едно/двукомпонентен - разфасовка 5 л. 
бр.

52 Лак за паркет-водоразтворим, полумат, с добра износоустойчивост и твърдост - разфасовка 1 л. бр.

53 Лак за паркет-водоразтворим, полугланцов, с добра износоустойчивост и твърдост - разфасовка 5 л. бр.

54 Лак лазурен 0,65 л.(0.75 л.) бр.

55 Лак лазурен 2,5 л. бр.

56 Лак мебелен на водна основа - разфасовка - 5 л. бр.

57 Лак мебелен, безцветен, акрилен за дървени и метални повърхности, спрей 400 мл. бр.

58
Латекс, бял, акрилатен за вътрешно боядисване на всякакви повърхности, дишащ с висока покривност и 

устойчивост на мокро триене - клас 2, съгласно БДС EN 13300 - разфасовка - 5 кг.
бр.

59
Латекс, бял, акрилатен за вътрешно боядисване на всякакви повърхности, дишащ с висока покривност и 

устойчивост на мокро триене - клас 2, съгласно БДС EN 13300 - разфасовка -12 кг.
бр.

60
Латекс , бял, акрилатен за вътрешно боядисване на всякакви повърхности, дишащ с висока покривност и 

устойчивост на мокро триене - клас 2, съгласно БДС EN 13300 - разфасовка -25 кг.
бр.

61

Лепило гипсово за зидане на гипсови панели, гипсови блокчета, залепване на гипсови орнаменти и 

профили, шпакловане на стени и тавани в сухи помещения и др. съгласно БДС EN 12860 - разфасовка - 

торба 5 кг.

бр.

62

Лепило гипсово за зидане на гипсови панели, гипсови блокчета, залепване на гипсови орнаменти и 

профили, шпакловане на стени и тавани в сухи помещения и др. съгласно БДС EN 12860- разфасовка - 

торба 15 кг.

бр.

63

Лепило за дърво, за залепване на борова, дъбова, букова и екзотична дървесина, естествен фурнир, паркет и 

хартия, съгласно DIN-EN-204-група D-3, бързо свързване, голяма якост на слепване, висока 

водоустойчивост  опаковка  - 250 гр. до 1 кг. 
бр.

64 Лепило за дърво и кожа - момент, универсал - опаковка  - 250 гр. бр.
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65

Лепило, еластично, клас С2ТЕS1, съгласно БДС EN 12004, хидро и мразоустойчиво, с разширено отворено 

време, за лепене на гарнитогрес, теракота, фаянс, мрамор, керамика, гранит, газобетон, външни облицовки 

и др. или по - добро - разфасовка - торба - 5 кг.
бр.

66

Лепило, еластично, клас С2ТЕS1, съгласно БДС EN 12004, хидро и мразоустойчиво, с разширено отворено 

време, за лепене на гарнитогрес, теракота, фаянс, мрамор, керамика, гранит, газобетон, външни облицовки 

и др. или по - добро- разфасовка - торба - 10 кг.
бр.

67

Лепило, еластично, клас С2ТЕS1, съгласно БДС EN 12004 (или еквивалентен), хидро и мразоустойчиво, с 

разширено отворено време, за лепене на гарнитогрес, теракота, фаянс, мрамор, керамика, гранит, 

газобетон, външни облицовки и др. или по - добро - разфасовка - торба - 25 кг.
бр.

68 Лепило за паркет акрилно - разфасовка - кофа 20 кг. бр.

69 Лепило за паркет двукомпонентно-разфасовка-кофа 10 кг. бр.

70
Лепило за тапети, сухо - разтворимо във вода, с добавка предпазваща развитието на гъбички и мухъл - 

разфасовка 220 гр. (300 гр.)
бр.

71 Мрежа от фибростъкло - ролка, ширина 1,00 м., плътност мин. 145 гр./м2 м'

72
Оцветител за латекс, различни цветове, за оцветяване на всички типове вододисперсионни бои, полимерни 

мазилки и др., както и за самостоятелна употреба.- разфасовка - 250 гр.
бр.

73 Паркет дъбов, клас А - размери  на паркетина - 20/40/250мм. кв.м

74 Паркет дъбов, клас А - размери  на паркетина - 50/250/16мм. кв.м

75 Паркет дъбов, клас А - размери  на паркетина - 50/250/18мм. кв.м

76 Паркет дъбов, клас А - размери  на паркетина - 50/250/20мм. кв.м

77 Паркет дъбов, клас А - размери  на паркетина - 50/250/22мм. кв.м

78 Паркет дъбов, клас А - размери  на паркетина - 50/300/16мм. кв.м

79 Паркет дъбов, клас А - размери  на паркетина - 50/300/18мм. кв.м

80 Паркет дъбов, клас А - размери  на паркетина - 50/300/20мм. кв.м

81 Паркет дъбов, клас А - размери  на паркетина - 50/300/22мм. кв.м

82 Паркет дъбов, клас А - размери  на паркетина - 50/350/16мм. кв.м

83 Паркет дъбов, клас А - размери  на паркетина - 50/350/18мм. кв.м

84 Паркет дъбов, клас А - размери  на паркетина - 50/350/20мм. кв.м

85 Паркет дъбов, клас А - размери  на паркетина - 50/350/22мм. кв.м

86 Паркет Буков, клас А - размери  на паркетина - 50/300/16мм. кв.м

87 Паркет Буков, клас А - размери  на паркетина - 50/300/18мм. кв.м

88 Паркет Буков, клас А - размери  на паркетина - 50/300/20мм. кв.м

89 Паркет Буков, клас А - размери  на паркетина - 50/350/16мм. кв.м

90 Паркет Буков, клас А - размери  на паркетина - 50/350/18мм. кв.м

91 Паркет Буков, клас А - размери  на паркетина - 50/350/20мм. кв.м

92 Паркет ламиниран - 8 мм. клас АС4/32, вкл. PVC подложка кв.м

93 Перваз дъбов, масив, триъгълен мин. 3,5/3,5 мм. - 2 м.л./бр. бр.

94 Перваз PVC - за ламиниран паркет вкл. крепежни елементи 2,5 м.л./бр. бр.

95 Плочки гранитогрес 1-во качество, противохлъзгащи с размери 33,3/33,3 см. (40/40 см.) кв.м.

96 Плочки теракот 1-во качество, противохлъзгащи с размери 33,3/33,3 см. кв.м.

97 Плочки фаянс 1-во качество, гланцирани с размери 25/40 см. кв.м.

98 Плоскости ПДЧ, ламинирани 18 мм. кв.м.

99

Пяна монтажна, еднокомпонентна, самоекспандираща се, полиуретанова, устойчива на влага и старене, за 

уплътняване на всякакви отвори и кухини, без свиване и последваща експанзия, отлично прилепване към 

всякакви повърхности, с възможност за повторна употреба - разфасовка - флакон за пистолет или с 

апликатор - 750 гр.

бр.

100

Пяна монтажна, еднокомпонентна, самоекспандираща се, полиуретанова, устойчива на влага и старене, за 

уплътняване на всякакви отвори и кухини, без свиване и последваща експанзия, отлично прилепване към 

всякакви повърхности, с апликатор с възможност за повторна употреба - разфасовка - 330 гр.

бр.

101 Пясък строителен м3

102 Разредител 1 л.(0,950 л.) бр.
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103 Разредител за полиутеранов лак 1л.(0,950 л.), бавен бр.

104 Разтвор варов бр.

105 Силикон акрилен - разфасовка туба - 280 мл.(300 мл.) бр.

106 Силикон монтажен - разфасовка туба - 280 мл.(300 мл.) бр.

107 Силикон цветен за фугиране - разфасовка туба - 280 мл.(300 мл.) бр.

108 Силикон санитарен с формула за защита от плесени, мухъл и гъбички - разфасовка туба - 280 мл.(300 мл.) бр.

109 Снадка за PVC перваз бр.

110 Спрей WD 40 - аерозол в метална опаковка, 400 мл. бр.

111 Спрей боя /акрилен, различни цветове (черен; бял; инокс и др.) 400 мл бр.

112 Сребърен феролит - 0,65 л. бр.

113 Тапи за PVC первази бр.

114 Тиксо хартиено - 50 мм. / 50 м. бр.

115 Термоплот кухненски дебелина 38 мм./ широчина 60 см. м'

116 Тухли газобетон с размер 50/250/600 мм. бр.

117 Тухли газобетон с размер 125/250/600 мм. бр.

118 Тухли газобетон с размер 250/250/600 мм. бр.

119 Уплътнител полиуретанов тип "Салам" - 600 мл. бр.

120
Фасаген/акрилатна фасадна боя - отлична атмосфероустойчивост, цвят бял, разреждане с вода, разфасовка-

кофа 4л.(5л.) 
бр.

121
Фасаген /акрилатна фасадна боя- отлична атмосфероустойчивост, цвят бял, разреждане с вода, разфасовка - 

кофа 14 л. (15 л.)
бр.

122

Фугираща смес за фугиране на подови и стенни облицовки от фаянс, теракота, мрамор, гранит, каменни 

облицовки, мозайки и др.  с ширина от 5 до 20 мм., съгласно БДС EN 13888 вид CG клас 2WA, устойчива 

на микроорганизми, гъбички, плесени, без да се свива и напуква при изсъхване - различни цветове - 

разфасовка - торба 1 кг.

бр.

123

Фугираща смес за фугиране на подови и стенни облицовки от фаянс, теракота, мрамор, гранит, каменни 

облицовки, мозайки и др.  с ширина от 5 до 20 мм., съгласно БДС EN 13888 вид CG клас 2WA, устойчива 

на микроорганизми, гъбички, плесени, без да се свива и напуква при изсъхване - различни цветове - 

разфасовка - торба 5 кг.

бр.

124 XPS на плочи - 20/600/1250, обемно тегло мин. 32 кг./м3 (20 бр./опаковка) опаковка

125 Цимент бял - разфасовка торба 5 кг. бр.

126 Цимент сив - разфасовка торба 5 кг. бр.

127 Цимент сив - разфасовка торба 25 кг. бр.

128 Четка баданарка - Ф 130 мм. бр.

129 Четка бояджийска - 1", 25 х 8 мм. бр.

130 Четка бояджийска - 2", 57 х 15 мм. бр.

131 Четка бояджийска - 3", 75 х 12 мм. бр.

132 Четка бояджийска - 4", 100 х 8 мм. бр.

133 Четка телена, ръчна с метална (PVC) дръжка бр.

134 Четка телена за флекс бр.

135 Чистител за полиуретанова пяна разфасовка - флакон - 500 мл. бр.

136

Шпакловка гипсова съгласно БДС EN 13278-1, за шпакловки върху бетон, газобетон, варо-пясъчни, варо-

цименто-пясъчни, цименто-пясъчни и гипсови мазилки, зидарии и гипсофазерни плоскости с голяма 

пластичност и отворено време за работа - торба 5 кг
бр.

137

Шпакловка гипсова съгласно БДС EN 13278-1, за шпакловки върху бетон, газобетон, варо-пясъчни, варо-

цименто-пясъчни, цименто-пясъчни и гипсови мазилки, зидарии и гипсофазерни плоскости с голяма 

пластичност и отворено време за работа - 15 кг
бр.

138 Ъгъл външен за PVC  первази бр.

139 Ъгъл вътрешен за PVC первази бр.

140 Ъгъл с мрежа PVC - 2,5 м.л бр.

141 Ъгъл за шпакловка, перфориран, алуминиев - 2,5 м.л. бр.
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№ наименование/вид Мярка

142 Автомат за врата к-т подов 60/341/78 за 300 кг бр.

143 Болт с гайка М6х40 и М6х80 бр.

144 Болт с гайка М8х40 и М8х80 бр.

145 Болт с гайка М10х40 и М10х80 бр.

146 Болт с гайка М12х40 и М12х80 бр.

147 Болт с гайка М14х40 и М14х80 бр.

148 Болт с гайка М16х40 и М16х80 бр.

149 Болт с гайка М18х40 и М18х80 бр.

150 Брава касова 80/96/20мм/45мм/48 бр

151 Брава обикновена 70 мм бр.

152 Брава обикновена 90 мм бр.

153 Брава секретна 70 мм бр.

154 Брава секретна 90 мм бр.

155 Брава секретна 70 мм (малогабаритна) бр.

156 Брава сервизна 70мм бр.

157 Брава сервизна 90 мм бр.

158 Бравичка пощенска бр.

159 Винт 4х60 бр.

160 Винт за дърво 4х20 бр.

161 Винт за дърво 4х40 бр.

162 Винт самопробивен 3.5х25 бр.

163 Винт самопробивен 3.5х35 бр.

164 Гвоздеи - 0.8Х20 кг.

165 Гвоздеи - 1.3Х15 кг.

166 Гвоздеи - 1.8Х25 кг.

167 Гвоздеи - 3.0Х70 кг.

168 Гвоздеи стоманени /за бетон/ - 2.2Х20 кг.

169 Гвоздеи стоманени /за бетон/ - 2.2Х30 кг.

170 Гвоздеи стоманени /за бетон/ - 2.2Х40 кг.

171 Диск диамантен Ф125 бр.

172 Диск диамантен Ф230 бр.

173 Диск диамантен Ф250 бр.

174 Диск за неметал Ф230х22,23x1 бр.

175 Диск за неметал ф125х22,23х3 бр.

176 Диск за неметал ф125х22,23х2,5 бр.

177 Диск за флекс ф125 за шлайфане метал бр.

178 Диск за флекс Ф 230х22,23х3 метал бр.

179 Диск за флекс ф125х22,23х2,5 метал бр.

180 Диск за флекс Ф125х22,3х1 метал бр.

181 Диск за флекс Ф230 за шлайфане метал бр.

182 Диск шмиргелов Ф160 бр.

183 Дръжка за алуминиева дограма 90 мм. бр.

184 Дръжка мебелна с един винт бр.

185 Дръжка мебелна с два винта бр.

186 Дюбел гвоздей 6/80 бр.

187 Дюбел гвоздей 6х40 бр.

188 Дюбел гвоздей 6х60 бр.

189 Дюбел гвоздей 8х100 бр.

190 Дюбел гвоздей 8х80 бр.

191 Дюбел за гипсокартон бр.

192 Дюбел пирон 8х80 бр.

193 Дюбел с винт 6х50 бр.

194 Дюбел ф10 с винт бр.

195 Дюбел Ф8 с винт бр.

196 Дюбел Ф6 с винт бр.

197 Катинар, месингов 40 мм. бр.

198 Катинар, месингов 50 мм. бр.

199 Лист за ножовка 300мм бр.

дърводелски материали, и консумативи
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№ наименование/вид Мярка
200 Магнит за мебелни вратички (комплект), различни видове бр.

201 Мебелни колелца с планка 40 мм. бр.

202 Мебелни колелца с планка 50 мм. бр.

203 Панта за летяща врата бр.

204 Панта мебелна за закрит кант бр

205 Панта мебелна за полузакрит кант бр.

206 Панта мебелна шнаперна бр.

207 Патрон с врътка, месингов бр.

208 Патрон секретен, месингов 31/31 по БДС бр.

209 Патрон секретен удължен, месингов  30/40 по БДС бр.

210 Патрон секретен, месингов 41/41 по DIN бр.

211 Патрон секретен удължен, месингов  DIN бр.

212 Планка, метална, триъгълна 95/95/1,5 мм. бр.

213 Планка, метална, ъгъл 20/20/1,5 мм. бр.

214 Планка, метална, Г-образна 50/50/1,5 мм. бр.

215 Плоскост OSB1220х2400х9 бр.

216 Плоскост OSB1220х2400х16 бр.

217 Плоскост OSB1220х2400х22 бр.

218 Плоскост Поликарбонат 16 мм кв.м

219 Плоскост Поликарбонат 20 мм кв.м

220 Преобразувател ръжда, течен (100/120 мл.) или спрей (300 мл.) бр.

221 Пепарат за студено поцинковане кг.

222 Шилд, месинг - 70 мм. за секретна брава бр.

223 Шилд, месинг - 90 мм. за секретна брава бр.

224 Шилд, месинг - 70 мм. обикновен бр.

225 Шилд, месинг - 90 мм. обикновен бр.

226 Шилд, месинг - 70 мм. с топка бр.

227 Шилд, месинг - 90 мм. с топка бр.

228 Шилд, месинг - 70 мм. сервизен бр.

229 Шилд, месинг - 90 мм. сервизен бр

230 Шкурка диск двустранна Р40, Ф406 бр.

231 Шкурка диск двустранна Р60, Ф 406 бр.

232 Шкурка диск двустранна Р80, Ф 406 бр.

233 Шкурка диск двустранна Р100, Ф406 бр.

234 Шкурка диск абразивна мрежа Р220, Ф406 бр.

235 Шкурка диск абразивна мрежа Р150, Ф406 бр.

236 Шкурка диск абразивна мрежа Р100, Ф406 бр.

237 Шкурка диск абразивна мрежа Р80, Ф406 бр.

238 Шкурка диск абразивна мрежа Р60, Ф406 бр.

239 Шкурка диск абразивна мрежа Р40, Ф406 бр.

240 Шкурка Р24/200 мм на текстилна основа бр.

241 Шкурка Р36/200 мм на текстилна основа бр.

242 Шкурка силициева Р40/200 мм на текстилна основа м.

243 Шкурка силициева Р60/200 мм на текстилна основа м.

244 Шкурка силициева Р 80/200 мм на текстилна основа м.

245 Шкурка силициева Р100/200 мм на текстилна основа м.

246 Шкурка силициева Р120/200 мм на текстилна основа м.

247 Шмиргелов диск Ф200/18/20 бр.

При всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка, тип и т.н., в Списък-спецификацията, 

следва да се разбира и "или еквивалентно/и"
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