
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

Техническата спецификация е неделима част от обявата за обществена поръчка с предмет: „Доставка 

на обзавеждане и оборудване за обновяване и модернизация на читалище НЧ „Св. Св. Кирил и 

Методий – гр. Раковски – 1908“. 

 

IІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА 

ПОРЪЧКАТА  

1. Изисквания към извършваните доставки и монтажни дейности. 

Участниците трябва да спазват всички технологични изисквания за извършване на монтажните 

работи, както и стриктно да спазват нормативите за безопасни условия на труд. 

Извършените доставки на подвижните мебели и оборудване  и монтажа им, се приемат с протокол за 

приемане на извършените дейности и количествено-стойностна  сметка, предоставена от изпълнителя 

и приета от възложителя.  

Окончателното приемане на извършените и отговарящи на предварително обявените условия  

доставки и монтажни работи се извършва съгласно клаузите на договора.  

2. Изисквания към мебелите за доставка.  

   Мебелите и оборудването, които следва да се изработят, доставят и монтират, са описани  в 

таблицата по-долу: 

СТАЯ /БИВША БАНКА/ - ПЪРВИ ЕТАЖ 

Бюро 220/75/80 см от 

мдф с фурнир, с фризове 

и герб 

брой 1 д.220/в.75/ш.80см МДФ фурнир дъб тангенциален 

.Плот с дебелина 60мм (обшит с 

фрезована дървена швартна от дъб 

масив), байцван в цвят венге и 

лакиран с полиуретанов лак мат 

30% .Подиум стъпаловиден от 

слепен масив дъб с дебелина 30мм 

(фрезовани кантове) , байцван в 

цвят венге и лакиран с 

полиуретанов лак мат 30%.Колони 

4 броя масивни дъб фрезовани и 

байцвани в цвят венге и лакирани с 

полиуретанов лак мат 

30%.Страници и лице МДФ 

фурнир дъб тангенциален с 

дебелина 19мм , фрезован с форма 

по проект , кантиран с кант фурнир 

22х2 мм и обработен и лакиран с 

полиуретанов лак мат 30%.Герб на 

град Раковски изработен  върху 

МДФ със сублимационна 

повърхност. 

Бюро секретар 

70/75/60 см 

брой 1 д.70/в.75/ш.60см МДФ фурнир дъб тангенциален 

.Дебелина на плот 38 мм с кант 

45х2 мм фурнир. Дебелина на 

страници 19 мм с кант 22х2 

фурнир. Цвят байц венге. Лак 

полиуретан мат 30%. 



Бюро с 190/75/60 см от 

мдф с фурнир и фризове 

брой 10 д.190/.в75/ш.60см МДФ фурнир дъб тангенциален 

.Дебелина на плот 38 мм с кант 

45х2 мм фурнир. Дебелина на 

страници 19 мм с кант 22х2 

фурнир. Цвят байц венге. Лак 

полиуретан мат 30%. Страници 

фрезовани с фигура по проект . 

Директорски офис стол брой 3 
 

Стабилна хромирана метална 

основа.  

Плавно регулиране височината на 

седящия.  

Люлеещ механизъм със 

заключване в изходна позиция.  

Регулиране силата на люлеене 

според теглото на седящия.  

Фиксирани подлакътници в сив 

цвят с меки тапицирани падове.  

Тапицерия от висококачествена еко 

кожа в черен цвят.  

Максимално тегло на седящия: до 

130 кг.  

Стол работен с 

подлакътници 

брой 32  

 

Седалка облицована в еко кожа, 

облегалка облицована във 

висококачествена. 

Лумбална опора. Снабден с Tilt 

механизъм даващ възможност за 

люлеене на облегалката и 

заключване в изходна позиция. 

Люлеещ механизъм с възможност 

за регулиране силата на люлеене 

според теглото на седящия. Газов 

амортисьор за регулиране 

височината на седалката. Удобни, 

светлосиви пластмасови 

подлакътници. Хромирана 

петлъчева основа. Столът отговаря 

на Bifma стандарт, който е 

стандарт за тестване на 

издържливостта на столовете. 

Максимално тегло на седящия: до 

130 кг 

СТАЯ /БИВША КАНЦЕЛАРИЯ/ - ПЪРВИ ЕТАЖ 

Офис бюро 140/75/60 см. брой 1 д.140/в.75/ш.60см. Ламинирани плоскости от 

дървестни частичи, цвят орех и 

крем, дебелина на плота 36 мм, 

дебелина на страниците 18 мм, 2 

мм кант ABS  с цвета на 

плоскостта 

Контейнер 

45/60/45 см. 

брой 1 д.45/в.60/ш.45см Ламинирани плоскости от 

дървесни частици, цвят орех за 

корпус и крем за лица на 

чекмеджета /3бр./, дебелина на 

плота 18 мм, дебелина на 

страниците 18 мм, 2 мм кант ABS 

на лицата с цвета на плоскостта. 

Кант ABS  на корпус 22х0.5 мм с 

цвета на плоскостта.Ролкови 

водачи 3 бр. колела 4 бр. Дръжки 3 



бр. 

Секционен шкаф за 

документи 200/190/37 

см. 

брой 1 

 

д.200/в.190/ш.37см Долната част - затворена с 

врати, горната част - с отворени 

подвижни рафтове. 

Ламинирани плоскости от 

дървесни частици, цвят орех 

корпус и крем врати, дебелина 

на плоскостите18 мм, 2 мм кант 

ABS на вратите с цвета на 

плоскостта. Кант ABS на 

корпус  22х0.5 мм с цвета на  

плоскостта. Дръжки 4 

бр.Рафтове 8 броя. 

Офис стол за бюро 

с подлакътници 

брой 1 
 

Седалка облицована в еко кожа, 

облегалка облицована във 

висококачествена дамаска. 

Лумбална опора. Снабден с Tilt 

механизъм даващ възможност за 

люлеене на облегалката и 

заключване в изходна позиция. 

Люлеещ механизъм с възможност 

за регулиране силата на люлеене 

според теглото на седящия. Газов 

амортисьор за регулиране 

височината на седалката. Удобни, 

светлосиви пластмасови 

подлакътници. Хромирана 

петлъчева основа. Столът отговаря 

на Bifma стандарт, който е 

стандарт за тестване на 

издържливостта на столовете. 

Максимално тегло на седящия: до 

130 кг 

ЗАЛА ЗА РЕПЕТИЦИИ /ЗАД СЦЕНА/ 

Доставка и монтаж 

на огледала 

 Кв.метри 40 височина 200 см. Огледала 4 мм , кантирани от 

всички страни и монтирани на 

стена . 

Пейка дървена 

200/45/36 см. 

 брой 8 д.200/в.45/ш.36см Масив бор, обработен и лакиран с 

полиуретанов лак мат 30% 

Балетна станка 

мобилна 

алуминиева с 

дължина 3 метра 

 брой 6  д.300/в.120  Конструкция от елоксиран 

алуминий цвят натурален със 

сечение Ф40мм. и Ф50мм. 

МЪЖКА ГРИМЬОРНА /ЗАД СЦЕНА/ 



Закачалки за дрехи 

с гръб с височина 

20 см. 

брой 1 д.370см./в.20/ш.1,8см Ламинирани плоскости от 

дървесни частици, цвят орех с 

дебелина 18 мм кантирани от 

всички страни с кант ABS същия 

цвят с размер 22х2 мм. Закачалки 

тройка 11 броя. 

Композиция - 

тоалетка, огледало 

и шкаф 

брой 11 д.60/в.190/ш.40см. Композицията е от 3 части –

тоалетка, огледало и горен шкаф. 

Ламинирани плоскости от 

дървесни частици, цвят орех и 

крем, дебелина на плота 18 мм, 

дебелина на страниците 18 мм, 2 

мм кант ABS с цвета на 

плоскостта. Кант ABS на корпус 

22х0.5 мм с цвета на 

плоскостта.Дръжки 2 бр. Огледало 

кантирано от всички страни 

залепено в/у 18мм 

плоскост.Ролкови водачи 1 

комплект . Амортисьори за 

вдигаща врата 1 бр. на 80N 

Стол посетителски брой 11  

 

Стабилна метална рамка, прахово 

боядисана в черен цвят.  

Седалка и облегалка от 

многослойна дървесина, 

тапицирани в дамаска.  

Пластмасови капаци на седалка и 

облегалка.  

Възможност за поставяне на 

подлакътници и конферентна 

масичка.  

ЖЕНСКА ГРИМЬОРНА /ЗАД СЦЕНА/ 

Закачалки за дрехи 

с гръб с височина 

20 см. 

брой 1 д.180см/в.20/ш.1,8см Ламинирани плоскости от 

дървесни частици, цвят орех с 

дебелина 18 мм кантирани от 

всички страни с кант ABS същия 

цвят с размер      22х2 мм. 

Закачалки тройка 11 броя. 



Композиция - 

тоалетка, огледало 

и шкаф 

брой 10  д.60/в.190/ш.40см. Композицията е от 3 части –

тоалетка, огледало и горен шкаф. 

Ламинирани плоскости от 

дървесни частици, цвят орех и 

крем, дебелина на плота 18 мм, 

дебелина на страниците 18 мм, 2 

мм кант ABS с цвета на 

плоскостта. Кант ABS на корпус 

22х0.5 мм с цвета на 

плоскостта.Дръжки 2 бр.Огледало 

кантирано от всички страни 

залепено в/у 18мм 

плоскост.Ролкови водачи 1 

комплект . Амортисьори за 

вдигаща врата 1 бр. на 80N 

Стол посетителски брой 11 
 

Стабилна метална рамка, прахово 

боядисана в черен цвят.  

Седалка и облегалка от 

многослойна дървесина, 

тапицирани в дамаска.  

Пластмасови капаци на седалка и 

облегалка.  

Възможност за поставяне на 

подлакътници и конферентна 

масичка.  

СТАЯ /БИВША БАНКА/ - ВТОРИ ЕТАЖ 

Бюро 220/75/75 см. 

 

брой 1  д.220/в.75/ш.75см Бюрото е директорско с 

трибагреник на Р. България 

Ламинирани плоскости от 

дървестни частичи, цвят орех , 

дебелина на плота 36 мм, дебелина 

на страниците 36 мм,42х 2 мм кант 

ABS с цвета на 

плоскостта.Страници фрезовани . 

Трибагреник България от ивици 

МДФ двустранно грундиран и боя 

цвят бяло,зелено, червено.  

Бюро секретар 

70/75/60 см. 

брой 1 д.70/в.75/ш.60см  Ламинирани плоскости от 

дървестни частичи, цвят орех , 

дебелина на плота 36 мм, дебелина 

на страниците 18 мм, 2 мм кант 

ABS с цвета на плоскостта 



Бюро 190/75/60 см. брой 10 д.190/.в75/ш.60см   Ламинирани плоскости от 

дървестни частичи, цвят орех , 

дебелина на плота 36 мм, дебелина 

на страниците 18 мм, 2 мм кант 

ABS с цвета на плоскостта 

Директорски офис 

стол 

брой 3 
 

Стабилна хромирана метална 

основа.  

Плавно регулиране височината на 

седящия.  

Люлеещ механизъм със 

заключване в изходна позиция.  

Регулиране силата на люлеене 

според теглото на седящия.  

Фиксирани подлакътници в сив 

цвят с меки тапицирани падове.  

Тапицерия от висококачествена еко 

кожа в черен цвят.  

Максимално тегло на седящия: до 

130 кг.  

Стол работен с 

подлакътници 

брой 32 
 

Седалка облицована в еко кожа, 

облегалка облицована във 

висококачествена дамаска. 

Лумбална опора. Снабден с Tilt 

механизъм даващ възможност за 

люлеене на облегалката и 

заключване в изходна позиция. 

Люлеещ механизъм с възможност 

за регулиране силата на люлеене 

според теглото на седящия. Газов 

амортисьор за регулиране 

височината на седалката. Удобни, 

светлосиви пластмасови 

подлакътници. Хромирана 

петлъчева основа. Столът да 

отговаря на Bifma стандарт, който 

е стандарт за тестване на 

издържливостта на столовете. 

Максимално тегло на седящия: до 

130 кг 

СТАЯ /БИВША КАНЦЕЛАРИЯ/ - ВТОРИ ЕТАЖ 

 

Бюро 120/75/55 см брой 5 д.120/в.75/ш.55см Ламинирани плоскости от 

дървестни частичи, цвят орех , 

дебелина на плота 36 мм, дебелина 

на страниците 18 мм,22х 2 мм кант 

ABS с цвета на плоскостта 



Секционен шкаф 

за документи 

90/200/37 см. 

 

брой 2 90/в.200/ш.37см Долната част - затворена с врати, 

горната част с отворени подвижни 

рафтове. Ламинирани плоскости от 

дървесни частици, цвят орех 

корпус и крем врати, дебелина на 

плоскостите18 мм, 2 мм кант ABS 

на вратите с цвета на плоскостта. 

Кант ABS на корпус  22х0.5 мм с 

цвета на  плоскостта.Дръжки 2 

бр.Рафтове 4 броя. 

Закачалки за дрехи 

с гръб с вис. 20 см. 

брой 1 д.200см/в.20/ш.1,8см Ламинирани плоскости от 

дървесни частици, цвят орех с 

дебелина 18 мм кантирани от 

всички страни с кант ABS същия 

цвят с размер      22х2 мм. 

Закачалки тройка 10 броя. 

Стол посетителски брой 16 
 

Стабилна метална рамка, прахово 

боядисана в черен цвят.  

Седалка и облегалка от 

многослойна дървесина, 

тапицирани в дамаска.  

Пластмасови капаци на седалка и 

облегалка.  

Възможност за поставяне на 

подлакътници и конферентна 

масичка.  

СКЛАД НАД СЦЕНА /ГАРДЕРОБНА/ 

Гардероб дрехи 

90/200/60 см. 

брой 9 д.90/в.200/ш.60см Ламинирани плоскости от 

дървесни частици, цвят орех , 

дебелина на плоскостите 18 мм 

кант ABS на вратите 22х2мм. с 

цвета на плоскостта. Кант ABS на 

корпус 22х0.5 мм с цвета на 

плоскостта.Дръжки 2 бр, лост за 

дрехи 1 бр, рафтове 2 бр. 

 

В таблицата са описани вида на мебелите и оборудването, място за монтаж, размери и основните 

материали, от които следва да бъде произведено.  

Не се допуска мебелите или оборудването да бъдат изработени с различни материали или начин от 

тези, посочени в съответната позиция в таблицата. 

 Преди изпълнение на поръчката, участникът избран за  изпълнител, задължително съгласува с 

Възложителя  подбраният вид дамаска за тапициране на мебелите. 

Доставеното оборудване и мебели трябва да отговарят на следните изисквания: 

 

2.1. Мебелите да отговарят на изискванията за ергономичност и безопасност на работното място; 

2.2. Материалите, от които са изработени мебелите, да не съдържат вредни за човешкия организъм  

съставки и да отговарят на клас Е1 за ниско съдържание на формалдехид. 

2.3. Повърхността на мебелите да не дава отблясъци и да не променя цвета си под въздействие на 

светлината;  

2.4. Плоскостите да са с гладки повърхности, гарантиращи лесно хигиенизиране;  

2.5. Рафтовете да са подвижни, детайлите да са кантирани от всички страни с PVC кант с цвета на 

плоскостта;  

2.6. Чекмеджетата да са с метални ролкови водачи;  

2.7. Крепежните елементи да са метални, осигуряващи многократно разглобяване и сглобяване;  



2.8. Конструкциите да са без видими връзки, сглобки и болтове по външните повърхности;  

2.9. Столове и мека мебел (вкл. еко кожата) да са с високо качество на изработка и да съответстват на 

действащите български, европейски и международни стандарти, въведени като БДС за 

износоустойчивост, влаго - и термоустойчивост и устойчивост на механични и химични въздействия. 

2.10. Всички мебели, които ще се доставят, ще се одобрят предварително от Възложителя, на база на 

представените изискуемите документи, мостри или чрез проби. 

2.11. При изпълнение на поръчката, Изпълнителят следва да влага, качествени материали, а 

доставките следва да са  без дефекти. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка и да 

проверява документите по доставките, както и други, свързани с това дейности. Доставените мебели, 

които не съответстват на изискванията на техническите спецификации и действащите стандарти, 

няма да бъдат приети от Възложителя. 

2.12. Доставените мебели до монтажа им на обекта следва да се съхраняват и опазват от изпълнителя 

по начин осигуряващ защита от повреди и невъзможност за влошаване на техническите им 

характеристики. Мебелите, които са негодни, увредени или замърсени, не могат да се влагат в обекта 

и следва да се заменят, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя. 

2.13. При изпълнение, документиране и приемане на извършените доставки и монтажи на мебели се 

спазват стриктно всички изисквания на българската нормативна уредба и съответните клаузи от 

сключеният договор за изпълнение на обществената поръчка. 

*Забележки:  

1. Участникът трябва представи цветни фотографски снимки или каталози на мебелите, които 

предлага. 

2. Обзавеждането трябва да е ново, неразпечатано, да не е използвано и сглобявано, включително 

като мостра. 

3. Обзавеждането трябва да е придружено със сертификати за качество или документ за 

съответствие с определените стандарти в съответната област. 

 

3. Отговорности  

Изпълнителят е отговорен за качественото изпълнение на всички дейности, свързани с изработката, 

доставката и монтажа на мебелите.  

Плащанията ще се извършват по начина посочен в проекта на договора и подписване на всички 

необходими документи, съгласно действащото законодателство, удостоверяващи успешното 

приключване и приемане на всички дейности от компетентните органи. 

 

4. Дейности по изпълнението на поръчката: 

- Доставка и монтаж /аранжиране/ на мебели в съответните помещения. 

- Доставката на мебелите, да е придружена с оформена гаранционна карта на изделието и указания за 

ползване на български език.  

 

 


