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Приложение 2 

 

Техническа спецификация 

за 

„Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – 

Кубрат, Община Кубрат ” 

 

Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – 

Кубрат, Община Кубрат с минимални технически спецификации: 

№ ВИД 

ОБОРУДВА

НЕ 

ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

(Минимални изисквания) 

РАЗМЕРИ  Количе

ство 

1 2 3 4 5 

1 Комбинира

н уред за 

фитнес  

Комбиниран уред за фитнес - 

многофункционална станция, включващ 

модули за обезпечаване на разнообразна 

силова тренировка на всички мускули на 

човешкото тяло. Възможност за вариативно 

фиксиране на отделните модули позволяващи 

да се изпълнява многообразие от физически 

упражнения.  

Уредът да е окомплектован с боксов чувал и 

ръкавици и всички видове ръкохватки. 

Да могат да работят едновременно до трима 

души. 

 1 бр. 

2 Смит 

машина  

Да развива  всички мускулни групи. Да има 

гладък и равномерен ход, здравина и 

удобство при работа. Да е изработен от 

олекотена стомана без да заема излишно 

място. 

 1 бр. 

3 Бягаща 

пътека  

LCD цветен дисплей, 5,5 инчов монитор, 

показващ пулс, премината дистанция, 

изразходвани калории, фитнес тест; 14 

вградени тренировъчни програми; 

Скорост: от 1 до 16 км/ч; Автоматичен 

наклон: от 0 до 12%; 

Бягаща повърхност: 46x130 см; 

Максимално тегло на трениращия: 135 кг. 

Размери на 

уреда в 

работно 

състояние: 

168x79x 

137 см. 

1 бр. 



4 Велоергоме

тър  

 

- 8 нива на натоварване;  

- 9 кг. маховик   

- Индивидуално програмируема горна 

граница на пулс измерването, измерване на: 

време, разстояние, мазнини, калории, 

обороти, скорост. 

Максимално тегло на трениращия: 120 кг. 

Размери: 

д. 100 см., 

ш. 53см., в. 

131см. 

Тегло: 25 

кг. 

2 бр. 

5 Пейка за 

коремни 

преси 

Кожена тапицерия с пълнеж от 

полиуретанова пяна 

Размери 

/см./ 

198x70x98 

2 бр. 

6 Пейка 

равна 

 

Изработени от  стомана и покритие 

позволяваща изпълнение от лег на 

упражнения със свободни тежести 

Размери 

/мм./ 

1340x590x 

410мм. 

тегло: 45 

кг. 

1 бр. 

7 Олимпийск

и 

тренировъч

ен лост за 

вдигане на 

тежести 

Тренировъчен лост - изработен от  стомана, 

дебелината на лоста е 30 мм., тегло 20 кг., 

дължина 220 см., диаметър 50 

мм., подходящата накатка, хромово покритие, 

устойчиво на продължителна експлоатация и 

киселинните свойства на потта. удобство при 

хвата. Товароносимост до 680 кг.  

20 кг. 

220 см., 

Ø 50 

1 бр. 

8 Прав лост 

за щанги, 

150 см. Ø 50 

с втулка 

Товароносимост  до 300 кг. 

Хромиран с устойчивост на покритието от 

пот и продължителна експлоатация. 

 

150 см.        

Ø 50 с 

втулка  и 

тегло 16 кг. 

1 бр. 

9 Диск 

гумиран Ø 

51, 20 кг. 

Гумиран с висока износоустойчивост. 

Със заоблена и добре фиксирана втулка, за 

висока устойчивост при продължителна 

експлоатация.Точно дозирани по тегло.  

Ø 51, 20 кг. 2 бр. 

10 Диск 

гумиран Ø 

51, 15 кг. 

Гумирането висока износоустойчивост. 

Със заоблена и добре фиксирана втулка, за 

висока устойчивост при продължителна 

експлоатация. Точно дозирани по тегло. 

Дисковете са предназначени за фитнес зали, 

поради допълнителните отвори за лесно 

хващане.  

Ø 51, 15 кг. 2 бр. 

11 Диск 

гумиран Ø 

51, 10 кг. 

Гумирането е качествено и с висока 

износоустойчивост. 

Със заоблена и добре фиксирана втулка, за 

висока устойчивост при продължителна 

експлоатация.Точно дозирани по тегло. 

Ø 51, 10 кг. 2 бр. 

12 Диск 

гумиран Ø 

51, 5 кг. 

Гумиран с висока износоустойчивост. 

Със заоблена и добре фиксирана втулка, за 

висока устойчивост при продължителна 

Ø 51, 5 кг. 2 бр. 



експлоатация.Точно дозирани по тегло. 

13 Втулки за 

лост                

Ф 50 mm. 

Втулки за фиксиране на дискове с отвор за 

лост с дебелина 50 мм. 

Предпазват дисковете от приплъзване на 

дисковете по лоста при евентуалното му 

накланяне,като така осигуряват безопасност 

при трениране с щангата. 

Изработени от лек пластмасов материал и 

гумено покритие за по-здраво фиксиране на 

дисковете. 

Ø 50 mm. 2 бр. 

14 Прав лост 

Ø 30 с резба 

Лост за щанги с дължина 185 см. и диаметър 

30 мм. 

Изработен прецизно от стомана клас А. 

Хромиран с повишена устойчивост на 

покритието и неповлияване от евентуална пот 

по ръцете. Прецизно изработена накатка, 

предпазваща от хлъзгане на ръката. Лоста да 

е в комплект с фиксиращите втулки. 

Товароносимост  на лоста до  120 кг. 

 

Тегло на 

лоста 11 кг. 

Дължина 

на лоста 

185 см. 

Дължина 

на мястото 

за захват: 

111 см. 

1 бр. 

15 EZ 

нормално 

огънат лост 

Ø 30 с резба 

Да издържа до 140 кг. тежести  1 бр. 

16 Ръкохватка 

за дъмбел с 

гумирано 

покритие Ø 

30 

Ръкохватка (къс лост) за поставяне на 

тежести с диаметър 31 мм. 

Лост с резба и прилежащи към него 2 броя 

втулки на винт, фиксиращи дисковете чрез 

гумирани пръстени. 

 

Тегло 

2,5 кг. 

дължина: 

36 см. 

дължина за 

дискове: 

11 см. 

4 бр. 

17 Стойка за 

вдигане на 

тежести 

Стойката за щанга да притежават възможност 

за вариативно променяне на височината на 

поставяне на лоста  

Товароносимост - 300 кг. 

Височина 

на поставка 

та за лоста: 

от 112 см. 

до 182 см. 

1 бр. 

18 Диск 

гумиран Ø 

31, 2,5 кг. 

Дискове гумирани с диаметър на отвора 31 

мм. черни. 

Калибровани за прецизна точност на теглото. 

Заоблени ръбове за безопасност при 

трениране и ненараняване на настилката. 

Ø 31, 2,5 

кг. 

4 бр. 

19 Диск 

гумиран Ø 

31,5 кг. 

Дискове гумирани с диаметър на отвора 31 

мм. черни. 

Калибровани за прецизна точност на теглото. 

Заоблени ръбове за безопасност при 

трениране и ненараняване на настилката. 

Ø 31,5 кг. 4 бр. 

20 Диск 

гумиран Ø 

31, 10 кг. 

Дискове гумирани с диаметър на отвора 31 

мм. черни. 

Калибровани за прецизна точност на теглото. 

Ø 31, 10 кг. 4 бр. 



Заоблени ръбове за безопасност при 

трениране и ненараняване на настилката. 

21 Диск 

гумиран Ø 

31, 15 кг. 

Дискове гумирани с диаметър на отвора 31 

мм. черни.  

Калибровани за прецизна точност на теглото. 

Заоблени ръбове за безопасност при 

трениране и ненараняване на настилката. 

4х10 кг. 

Ø 31, 15 кг. 4 бр. 

22 Диск 

гумиран Ø 

31, 20 кг. 

Дискове гумирани с диаметър на отвора 31 

мм. черни. 

Калибровани за прецизна точност на теглото. 

Заоблени ръбове за безопасност при 

трениране и ненараняване на настилката. 

4х10 кг. 

Ø 31, 20 кг. 2 бр. 

23 Стойка за 

дискове 

Ф51 

Стойка за дискове - за поставяне на дискове с 

диаметър 51 мм., да е с масивна и здрава 

конструкция.  

 

 

Тегло: 

55 кг. 

Товаронос

имост: 

800 кг. 

1 бр. 

24 Стойка за 

дъмбели, 

вертикална 

Стойката за дъмбели, вертикална 

предназначена за поставяне на 10 комплекта 

дъмбели. 

Размер: 170 

x 40 x 170 

см. 

1 бр. 

25 Гира метал 

с винилово 

покритие  

Гиричка 100% метална с винилово 

покритие. 

Предназначена за леки силови и аеробни 

тренировки, кинезитерапия и рехабилитация 

и общофизическа подготовка. 

6 кг. 2 бр. 

26 Комплект 

гирички 

със стойка 

Гиричка 100% метална с неопреново 

покритие. 

Предназначена за леки силови и аеробни 

тренировки, кинезитерапия и рехабилитация 

и общофизическа подготовка.  

2х1 кг. 

2х2 кг. 

2х3 кг. 

2 

компле

кта. 

27 Протектор 

на врата 

Протектор на врата, предназначен за 

предпазване на врата и раменете от лоста, 

поставящ се върху тях.  

 2 бр. 

28 Степер Гумирана платформа, осигуряваща 

безопасност при тренировки. Регулируем до 

три различни височини (15, 20 и 25см.). 

Тегло: 8 кг. 

размер: 97 

х 36 х 25 

см. 

5 бр. 

29 Платформа 

за скокове 

от височина 

Платформа за скокове - от високо на ниско 

или от ниско нависоко. Параметри: 

5 височини на кутии на разположение: 15 см., 

30 см., 45см., 60 см., 75 см. 

 

 2 бр. 

30 Медицинск

а топка с 

хват   4 кг. 

Медицинска топка с тегло 4 кг. с отвори за 

удобен хват, изработена от висококачествена 

устойчива материя 

Тегло: 4 кг. 4 бр. 

31 Лег преса  • две облегалки с  механизъм за бързо 

заключване 

• тежки и дебели плочи на платформите за 

краката и за двете позиции 

Размери: 

140 x 207,5 

x 85 см. 

1 бр. 



• издръжлива облегалка двоен шев 

• три позиции на заключване за удобство и 

безопасност на потребителя 

• товароносимост: 460 кг. 

32 Кросоувър  

 

Стабилна конструкция от широка и висока 

основна рамка  предлагаща достъп до богата 

гама от упражнения на горен и долен 

скрипец. 

Размери 

/см./ 

220х264х70 

Тегло 285 

кг. 

1 бр. 

33 Лежанка  Регулируема облегалка осигуряваща както 

равна, така и наклонена пейка, здрава 

стоманена рамка осигуряваща стабилност. 

 Тежести (дискове): 4 x 5 кг. 

 Тежести (дискове): 2 x 2.5 кг. 

 1 бр. лост 120 см., Ф30 мм. диаметър 

 Пейка с 4 положения на наклон на 

облегалката 

 Защитни скоби за лостовете, за да се 

гарантира, че тежестите няма да се 

изплъзват 

 2 бр. 

34 Настилка 

татами    

      Пъзел плочи, 4 бр. в комплект. 

 Размери: 60х60 см., дебелина 1 см. 

 Материал: пяна, водоустойчива. 

 Отдолу – гладки, отгоре – неплъзгащи 

се. 

 Цвят черен. 

60x60x1см. 20 бр. 

35 Гумена 

настилка 

 Обемна плътност - около 1000гр./м3 

 Здрава гумена подова настилка, 

устойчива на влага и вода,висока 

устойчивост на гниене и на 

износване,висока еластичност,висока 

устойчивост на натиск и удари,без 

приплъзване и шумоизолираща 

Дебелина - 

4 мм. 

 

48 

кв.м. 

36 Неопренови 

джогинг 

тежести  

Издръжлив неопренов плат, рефлекторна 

каишка за ръце за по-голяма безопасност и 

лесна хватка. Пълнеж: пясък 

Размер: 

16 х 5 см. 

Тегло: 

2 х 0,5 кг. 

6 бр. 

37 Неопренови 

джогинг 

тежести  

Издръжлив неопренов плат, рефлекторна 

каишка за ръце за по-голяма безопасност и 

лесна хватка. Пълнеж: пясък 

Размер: 

17х5 см 

Тегло: 

2 х 1,0 кг. 

6 бр. 

38 Шведска 

стена 

Гимнастическа стена - дърво Размер: 

в. 250 см., 

ш. 80 см. 

1 бр. 

 

В съответствие с разпоредбите на чл. 49, ал. 2 от ЗОП, в случай, че са посочени 

конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или 

производство – да се чете и разбира „или еквивалентно”. 

 


