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Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обзавеждане и оборудване 
на посетителски център за предоставяне и експониране на местно природно  и културно наследство 
и центрове за изкуства и занаяти в НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1899”” - доставка на машини, 
оборудване, обзавеждане и съоръжения. 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект № 46/3/3131593 „Обзавеждане и оборудване на посетителски център за предоставяне и 

експониране на местно природно  и културно наследство и центрове за изкуства и занаяти в НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1899”” , който се 
осъществява с финансовата подкрепа по мярка 4.1  “ Прилагане на стратегиите за местно развитие”   на Програмата за развитие на селските 
райони 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Годеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

Техническа спецификация 
1 Стол за аудитория Метална конструкция, прахово боядисана инжектирана 

пяна с оребрена метална конструкция, пластмасов 
междинен подлакътнтик, тапицерия , негорим плат, 
завършващ подлакътник за всеки ред , пластмасов пад  

2 Маса 600/100/72  Материали за производство – ЛПДЧ, кант на корпуса 
PVC 0.8 мм., крака  

3 Маса 100/70/57 Материали за производство – ЛПДЧ, кант на корпуса 
PVC 0.8 мм. 

4 Бюро Материали за производство – ЛПДЧ, кант на корпуса 
PVC 0.8 мм., крака с регулируема стъпка  

5 Контейнер 50/45/55 Материали за производство – ЛПДЧ, водачи стандартни , 
кант на корпуса PVC 0.8 мм., кант за вратите PVC 2 мм.,  
дръжки, колела, 1 бр. заключване на 1 бр. чекмедже 

6 Поставка за компютър Материали за производство – ЛПДЧ, кант на корпуса 
PVC 0.8 мм., колела  

7 Шкаф за папки и 
гардероб 

Материали за производство – ЛПДЧ , панти стандартни , 
кант на корпуса PVC 0.8 мм., кант за вратите PVC 2 мм.,  
дръжки  , стъкло мат, алуминиев профил за витрини 

8 Секция 450/40/210 Материали за производство – ЛПДЧ  , панти стандартни , 
кант на корпуса PVC 0.8 мм., кант за вратите PVC 2 мм.,  
дръжки  , стъкло мат, алуминиев профил за витрини 

9 Фотьойл  VAN ФОТЬОЙЛ 90/80/87 - Корпус от масивно дърво, 
Метални крака, Висококачествена екокожа, 
Високоеластичен дунапрен, Възможност за избор на 
цветове 

10 Посетителски стол Стабилна метална рамка прахово боядисана в черен цвят, 
седалка и облегалка от многослойна дървесина, 
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тапицирани с висококачествена дамаска клас С,  
пластмасови капаци на седалка и облегалка, протектори 
на краката за защита на подовите настилки, възможност 
за стифиране до 10 броя 

 
11 Офис стол Работен стол - eргономична седалка и облегалка, 

тапицирани с висококачествена дамаска клас С или еко 
кожа клас V,  плавно регулиране височината на седящия,  
регулиране височината и наклона на облегалката 
с възможност за фиксиране в желана позиция,  
регулиране дълбочината на седене, възможност за 
монтаж на подлакътници, стабилна метална петлъчева 
основа с декоративен пластмасов кожух, подлакътници 
изработени от висококачествени материали – пластмаса,  
метална планка за мястото на сглобяване към седалката 
на стола 
 

12 Бюро Материали за производство – ЛПДЧ  , кант на корпуса 
PVC 0.8 мм., крака с регулируема стъпка  

13 Контейнер 50/45/55 Материали за производство – ЛПДЧ  , водачи 
стандартни, кант на корпуса PVC 0.8 мм., кант за вратите 
PVC 2 мм.,  дръжки  , колела , 1 бр. заключване на 1 бр. 
чекмедже 

14 Поставка за компютър Материали за производство – ЛПДЧ  , кант на корпуса 
PVC 0.8 мм., колела  

15 Шкаф за папки и 
гардероб 

Материали за производство – ЛПДЧ  , панти стандартни , 
кант на корпуса PVC 0.8 мм., кант за вратите PVC 2 мм.,  
дръжки  , стъкло мат, алуминиев профил за витрини 

16 Мека мебел – 13 
седалищни места 

Корпус от масивно дърво, висококачествена екокожа, 
високоеластичен дунапрен, възможност за избор на 
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цветове 
17 Мека мебел – 7 

седалищни места 
Корпус от масивно дърво, висококачествена екокожа, 
високоеластичен дунапрен, възможност за избор на 
цветове 

18 Офис стол Работен стол - eргономична седалка и облегалка, 
тапицирани 
с висококачествена дамаска клас С или еко кожа клас V,  
плавно регулиране височината на седящия,  регулиране 
височината и наклона на облегалката 
с възможност за фиксиране в желана позиция,  
регулиране дълбочината на седене, възможност за 
монтаж на подлакътници, стабилна метална петлъчева 
основа с декоративен пластмасов кожух, подлакътници 
изработени от висококачествени материали – пластмаса,  
метална планка за мястото на сглобяване към седалката 
на стола 

 
19 Станка Метална стойка и ръкохватка – прахово боядисана, цвят 

алуминий 
20 Огледална стена 690/200 Размери – 690 / 200 
21 Огледална стена 430/200 Размери - 430 / 200 
22 Дюшек Гимнастически дюшек – дунапрен, размери - минимум 

240 см на 100 см. 
23 Бюро Материали за производство – ЛПДЧ  , кант на корпуса 

PVC 0.8 мм., крака с регулируема стъпка  
24 Контейнер 50/45/55 Материали за производство – ЛПДЧ  , водачи стандартни  

, кант на корпуса PVC 0.8 мм., кант за вратите PVC 2 мм.,  
дръжки  , колела  , 1 бр. заключване на 1 бр. чекмедже 

25 Поставка за компютър Материали за производство – ЛПДЧ  , кант на корпуса 
PVC 0.8 мм., колела  
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26 Шкаф за папки и 
гардероб 

Материали за производство – ЛПДЧ  , панти стандартни , 
кант на корпуса PVC 0.8 мм., кант за вратите PVC 2 мм.,  
дръжки  

27 Секция 200/52/162 Материали за производство – ЛПДЧ  , панти стандартни , 
кант на корпуса PVC 0.8 мм., кант за вратите PVC 2 мм.,  
дръжки  , стъкло мат 

28 Маса  Материали за производство – ЛПДЧ  ,кант на корпуса 
PVC 0.8 мм. 

29 Фотьойл VAN ФОТЬОЙЛ 90/80/87 - Корпус от масивно дърво, 
Метални крака, Висококачествена екокожа, 
Високоеластичен дунапрен, Възможност за избор на 
цветове 
 

 
30 Офис стол Работен стол - eргономична седалка и облегалка, 

тапицирани 
с висококачествена дамаска клас С или еко кожа клас V,  
плавно регулиране височината на седящия,  регулиране 
височината и наклона на облегалката 
с възможност за фиксиране в желана позиция,  
регулиране дълбочината на седене, възможност за 
монтаж на подлакътници, стабилна метална петлъчева 
основа с декоративен пластмасов кожух, подлакътници 
изработени от висококачествени материали – пластмаса,  
метална планка за мястото на сглобяване към седалката 
на стола 

 
31 Посетителски стол стабилна метална рамка прахово боядисана в черен цвят, 

седалка и облегалка от многослойна дървесина, 
тапицирани с висококачествена дамаска клас С,  
пластмасови капаци на седалка и облегалка, протектори 
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на краката за защита на подовите настилки, възможност 
за стифиране до 10 броя 

32 Хладилник 

 
33 Съдомиялна  

34 Абсорбатор  
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35 Котлони 

 
36 Мивка Алпака 
37 Смесител Едноръкохватков, 35 mm  

пластмасов затварящ механизъм 
Въртящ се лят чучур 
Гъвкави връзки G3/8 за присъединяване 
Система за фиксиране  
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38 Фурна 

39 Механизъм за бутилки 

 
40 Маса Материали за производство – ЛПДЧ  , кант на корпуса 

PVC 0.8 мм., крака  
41 Стол Стабилна метална рамка прахово боядисана в черен цвят, 

седалка и облегалка от многослойна дървесина, 
тапицирани с висококачествена дамаска клас С,  
пластмасови капаци на седалка и облегалка, протектори 
на краката за защита на подовите настилки, възможност 
за стифиране до 10 броя 
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42 Кухненски шкафове - 
долни  

Материали за производство – ЛПДЧ  , панти стандартни , 
кант на корпуса PVC 0.8 мм., кант за вратите PVC 2 мм.,  
дръжки  , стъкло мат, термо и влагоустойчив плот и пано, 
водачи за чекмеджета стандартни   

43 Кухненски шкафове - 
горни 

Материали за производство – ЛПДЧ  , панти стандартни , 
кант на корпуса PVC 0.8 мм., кант за вратите PVC 2 мм.,  
дръжки  , стъкло мат, термо и влагоустойчив плот и пано, 
водачи за чекмеджета стандартни   

44 Стелаж за книги Материали за производство – ЛПДЧ  , кант на корпуса 
PVC 0.8 мм.,  

45 Маса за деца Материали за производство – ЛПДЧ  , кант на корпуса 
PVC 0.8 мм., крака  

46 Столове – детски Стабилна метална рамка прахово боядисана в черен цвят, 
седалка и облегалка от многослойна дървесина, 
тапицирани с висококачествена дамаска клас С 

47 Маса Материали за производство – ЛПДЧ  , кант на корпуса 
PVC 0.8 мм., крака  

48 Стол – посетителски Стабилна метална рамка прахово боядисана в черен цвят, 
седалка и облегалка от многослойна дървесина, 
тапицирани с висококачествена дамаска клас С,  
пластмасови капаци на седалка и облегалка, протектори 
на краката за защита на подовите настилки, възможност 
за стифиране до 10 броя 

49 Столове двойни 
(скачени) 

Посетителска пейка ISO – 2 - стабилна метална рамка, 
прахово боядисана в черен цвят, седалка и облегалка от 
многослойна дървесина, тапицирани с висококачествена 
дамаска клас С, пластмасови капаци на седалка и 
облегалка 
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50 Бюро Материали за производство – ЛПДЧ  , кант на корпуса 

PVC 0.8 мм., крака с регулируема стъпка  
51 Контейнер 50/45/55 Материали за производство – ЛПДЧ  , водачи стандартни  

, кант на корпуса PVC 0.8 мм., кант за вратите PVC 2 мм.,  
дръжки  , колела  , 1 бр. заключване на 1 бр. чекмедже 

52 Поставка за компютър Материали за производство – ЛПДЧ  , кант на корпуса 
PVC 0.8 мм., колела  

53 Шкаф за папки и 
гардероб 

Материали за производство – ЛПДЧ  , панти стандартни , 
кант на корпуса PVC 0.8 мм., кант за вратите PVC 2 мм.,  
дръжки  

54 Секция  Материали за производство – ЛПДЧ  , панти стандартни , 
кант на корпуса PVC 0.8 мм., кант за вратите PVC 2 мм.,  
дръжки  , стъкло мат 

55 Маса  Материали за производство – ЛПДЧ  , кант на корпуса 
PVC 0.8 мм.,  

56 Фотьойл VAN ФОТЬОЙЛ 90/80/87 - Корпус от масивно дърво, 
Метални крака, Висококачествена екокожа, 
Високоеластичен дунапрен, Възможност за избор на 
цветове 
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57 Офис стол Работен стол - eргономична седалка и облегалка, 
тапицирани с висококачествена дамаска клас С или еко 
кожа клас V,  плавно регулиране височината на седящия,  
регулиране височината и наклона на облегалката 
с възможност за фиксиране в желана позиция,  
регулиране дълбочината на седене, възможност за 
монтаж на подлакътници, стабилна метална петлъчева 
основа с декоративен пластмасов кожух, подлакътници 
изработени от висококачествени материали – пластмаса,  
метална планка за мястото на сглобяване към седалката 
на стола 

58 Посетителски стол Стабилна метална рамка прахово боядисана в черен цвят, 
седалка и облегалка от многослойна дървесина, 
тапицирани с висококачествена дамаска клас С,  
пластмасови капаци на седалка и облегалка, протектори 
на краката за защита на подовите настилки, възможност 
за стифиране до 10 броя 

59 Озвучителна уредба Смесителен пулт с 12- 16 канала и вграден ефект за 
пеене. Вграден усилвател поне 400 W за самостоятелно 
използване на смесителния пулт. Входа за работа с по-
големи групи изпълнители. 

  Бас тонколони  - размер на говорителя  18 “ и мощност не 
по малко от 400 W за всяка от 
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тонколоните.Широколентови тонколони – дву или 
трилентови  тонколони с основен говорител 15 “  и 
мощност поне 400 W за всяка. 

  Усилватели -  необходими за захранване на бас, 
широколентовите и мониторните  тонколони мощност. 

  
Звуков процесор – цифров. С възможност за изработване 
на няколко програми за различни  озвучителни ситуации. 
Вграден кросовер, еквилайзер, лимитер и регулатори на 
ниво. 

  
Шкаф – рак за съхранение и експлоатация на 
усилвателите и периферните устройства. 

  
Безжичен вокален микрофон  - тип на батериите АА или 
ААА с цел по дълга работа. Честотен обхват 800 Mhz 
Стандартизиран за безжични микрофони в Европейския 
съюз. 

  
Устройство за възпроизвеждане на музикални 
програми.Възпроизвеждане  на основните типове записи 
MP3, CD и др.Интерфеис за работа позволяващ бързи 
действия с устройството.Мониторни тонколони за звуков 
контрол на сцена. Мощност не по малко от 250 W за 
всяка тонколона.12 или 15 “ основен говорител. 
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60 Осветителна уредба 
Прожектори за ефектно осветление.  LED – светодиодни 
прожектори с възможност за смяна на цветовете и 
създаване на различни светлинни програми.Мощност 
осигуряваща достатъчен светлинен поток на  разстояние 
около 5 м. 

  
Прожектори за бяло   осветление. Прожектори с топла 
бяла светлина. Управление с DMX протокол за създаване 
на различни програми.Мощност осигуряваща достатъчен 
светлинен поток на  разстояние около 5 м. 
 

  
Контролер за управление на свeтлинни ефекти.DMX 
протокол , памет за съхранение на готовите програми. 
 

  
Стойки за осветление  - с височина поне 3м. 
 

  
Светлинни ефекти (дискотечен тип) за създаване на 
допълнителна цветна атмосфера с различни фигури и 
цветове- поне 4 броя за по-добри и интересни програми. 
 

61 Видео - система 
Видеопроектор  поне 3000 ANSI Lumen. Възможност за 
проектиране от 5-8 м. 
 

  
Видео екран  с ширина поне 2.4 м. Ролетен тип с 
механично прибиране и много добри отражателни 
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качества. 

62 
Допълнителни 
устройства 

 

Персонален компютър – преносим тип, с изход за 
включване към видеопроектор и други по големи екрани. 
Твърд диск  с капацитет поне 250 Gb. Параметри на 
процесора и видеокартата позволяващи безпроблемно 
възпроизвеждане на видео  с висока резолюция. 
Качествена звукова карта за двуканално 
възпроизвеждане. Екран поне 15” 

  
Музикална преносима уредба.Мощност позволяваща 
озвучаване на по-малки зали. Две тонколони които да 
могат да се разположат встрани от уредбата.Възможност 
за възпроизвеждане на различни формати музикални 
програми. Вход за микрофон и външно устройство. 

  
Мултифункционално офис устройство-копир, скенер и 
принтер.Лазерен тип. Изискване за ниска цена на 
консумативите.Стандартен интерфейс за свързване с 
компютър. 

 
 

   

Изготвил : арх. Георги Чобански 
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оборудване, обзавеждане и съоръжения. 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект № 46/3/3131593 „Обзавеждане и оборудване на посетителски център за предоставяне и 

експониране на местно природно  и културно наследство и центрове за изкуства и занаяти в НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1899”” , който се 
осъществява с финансовата подкрепа по мярка 4.1  “ Прилагане на стратегиите за местно развитие”   на Програмата за развитие на селските 
райони 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Годеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

2014г. 
 


