
 

                                 
 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Кубрат древен и млад - да пренесем традициите през времето“, Административен договор 
за предоставяне на БФП № BG06RDNP001-19.060-0001-C01/05.03.2020 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни 

предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”, мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. 
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Приложение № 1 

 

Техническа спецификация 
за обществена поръчка с предмет: „Доставка на сценично оборудване, осветителна и озвучителна 

техника за Община Кубрат, във връзка с изпълнението на проект „Кубрат древен и млад - да 

пренесем традициите през времето“ по обособени позиции:  

Обособена позиция № 1 Доставка на мобилна сцена; 

Обособена позиция № 2 Доставка на осветителна техника; 

Обособена позиция № 3 Доставка на озвучителна техника“ 

 

с минимални технически спецификации: 

 

Обособена позиция № 1 „Доставка на мобилна сцена“: 

 

№ 

 

Вид оборудване Технически и функционални 

характеристики 

(минимални изисквания) 

Мярка Количество 

1 2 3 4 5 

1. Мобилна сцена -дебелина на алуминиевата 

конструкция - мин. 50/2 мм. 

  

1.1 алуминиева ферма 4-ка , дължина 3 м. бр. 12 

1.2 алуминиева ферма 4-ка , дължина 2,5 м. бр. 6 

1.3 алуминиева ферма 4-ка , дължина 0,5 м. бр. 4 

1.4 алуминиева ферма  3-ка , дължина 3 м. бр. 3 

1.5 Основа на кула -мин. 50 см с панти с 

регулируеми крака 

- обща височина на кула с основа 

- мин.6.00 м. 

бр. 4 

1.6 Повдигаща кутия  бр. 4 

1.7 Връх на кула  бр. 4 

1.8 Конусен свързващ елемент 80 мм. бр. 100 

1.9 Конусен свързващ елемент 40 мм.  бр. 50 

1.10 Конусен стопорен щифт  бр. 250 

1.11 Федер-щекер 2,5 мм. бр. 250 

1.12 Талия-верижна 1т., 7м. бр. 4 

1.13 Обтяжен колан с тресчотка 10 м. бр. 6 

2. Сценичен модул 2/1 м. с противоплъзгащо 

покритие и регулируеми крака за 

нивелиране на подиума мин. 90 

см. 

бр. 40 

2.1 Материал на покрив Водонепромокаем  кв.м. 65 

2.2 Обтягащ ластик   м. 100 

 

Оборудването, което следва да бъде доставено в резултат на изпълнение на обществената 

поръчка  следва да бъде ново и неупотребявано, да отговаря на европейските стандарти за качество 

или еквивалент, да осигуряват нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползване. При 
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доставката изпълнителят представя декларация, че стоките предмет на доставката не са втора 

употреба. 

Качеството на предлаганото оборудване следва да бъде доказано със сертификат, декларации 

или други документи (доказващи качеството), издадени от производителя. 

Гаранционен срок на стоките, предмет на доставката по обособена позиция № 1 се предлага в 

години и не може да бъде по-кратък от 2 (две) години и по-дълъг от 5 (пет) години, считано от 

датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за предаване на доставените 

стоки.  

Определеният за изпълнител на обществената поръчка участник се задължава в момента на 

доставката да предаде на възложителя следните документи: гаранционна карта, подробна инструкция 

на български език за монтаж и демонтаж, инструкция на български език за експлоатация и 

безопасност при употреба. 

 

 

Обособена позиция № 2 „Доставка на осветителна техника“ 

 

№ 

 

Вид оборудване Технически и функционални 

характеристики 

(минимални изисквания) 

Мярка Количество 

1 2 3 4 5 

1 Светодиоден 

прожектор  

-LED PAR с мин. мощност 150w  

-DMX 

-мин. 7 броя канали 

бр. 20 

2 Пулт за 

осветление 

DMX 512 бр. 1 

3 Клампа за 

окачване на 

стандартна 

ферма 

-50 мм 

-минимум 25 кг. товароносимост 

бр. 20 

4 Кабел DMX 3 м. бр. 20 

5 Кабел DMX 10 м. бр. 2 

 

Оборудването, което следва да бъде доставено в резултат на изпълнение на обществената 

поръчка  следва да бъде ново и неупотребявано, да отговаря на европейските стандарти за качество 

или еквивалент, да осигуряват нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползване. При 

доставката изпълнителят представя декларация, че стоките предмет на доставката не са втора 

употреба. 

Качеството на предлаганото оборудване следва да бъде доказано със сертификат, декларации 

или други документи (доказващи качеството), издадени от производителя. 

Гаранционен срок на стоките, предмет на доставката по обособена позиция № 2 се предлага в 

години и не може да бъде по-кратък от 2 (две) години и по-дълъг от 3 (три) години, считано от 

датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за предаване на доставените 

стоки.  

Определеният за изпълнител на обществената поръчка участник се задължава в момента на 

доставката да предаде на възложителя следните документи: гаранционна карта, подробна инструкция 

на български език за монтаж и демонтаж, инструкция на български език за експлоатация и 

безопасност при употреба. 
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Обособена позиция № 3 „Доставка на озвучителна техника“ 

 

№ 

 

Вид оборудване Технически и функционални 

характеристики 

(минимални изисквания) 

Мярка  Количество 

1 2 3 4 5 

1 Микрофон Вокален дистанционен: 

-Работна честота на радио станцията  между  

524-865 Mhz 

-Възможност за монтаж в стандартна 

транспортна кутия 19 инча 

бр. 2 

2 Тонколона  С един среднотонов и един високотонов 

говорител: 

-Среднотонов говорител – 500 w  RMS мин. 

-Високотонов говорител – 50w RMS мин. 

бр. 2 

3 Стойка за 

тонколона 

Телескопична с минимална товароносимост 

35 кг. 

бр. 2 

4 Стойка за 

микрофон 

Телескопична с чупещо рамо  2 

5 Усилвател -Два канала 

-Минимална мощност на канал на 8 ohm – 

600w 

-Работни режими – 8,4,2 ohm 

-Защити стандартни (високо напрежение, 

ниско напрежение, късо съединение) 

-Захранване – Трансформатор на мрежова 

честота 

бр. 1 

 

Оборудването, което следва да бъде доставено в резултат на изпълнение на обществената 

поръчка  следва да бъде ново и неупотребявано, да отговаря на европейските стандарти за качество 

или еквивалент, да осигуряват нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползване. При 

доставката изпълнителят представя декларация, че стоките предмет на доставката не са втора 

употреба. 

Качеството на предлаганото оборудване следва да бъде доказано със сертификат, декларации 

или други документи (доказващи качеството), издадени от производителя. 

Гаранционен срок на стоките, предмет на доставката по обособени позиции № 3 се предлага в 

години и не може да бъде по-кратък от 2 (две) години и по-дълъг от 3 (три) години, считано от 

датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за предаване на доставените 

стоки.  

Определеният за изпълнител на обществената поръчка участник се задължава в момента на 

доставката да предаде на възложителя следните документи: гаранционна карта, подробна инструкция 

на български език за монтаж и демонтаж, инструкция на български език за експлоатация и 

безопасност при употреба. 

 

Важно!  

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ЗОП да се счита добавено "или 

еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени 
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стандарти, спецификации, технически оценки или технически одобрения, както и когато са 

посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство. 

Ако някъде в документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска 

марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50, ал. 1 от 

ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че 

предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в 

техническата спецификация. 

 

 
 

 

Изготвил: ...............п................... 

       /Здравко Вутов - началник отдел „ПКСДТО“/ 
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