
 

 

Приложение № 7 

УТВЪРЖДАВАМ: (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД 

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР 

/ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ 

 

 

Техническа спецификация 

 
за изпълнението на обществена поръчка с предмет:  

„Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите 

на БНР” 
 

I. Технически изисквания към мебелното обзавеждане: 

С изпълнението на настоящата обществена поръчка следва да бъде изработено, 

доставено и монтирано, описаното в настоящата Техническа спецификация, мебелно 

обзавеждане.  

1. Мебелите трябва да бъдат нови, неупотребявани и да бъдат произведени от 

качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация по 

време на ползването им.  

2. Мебелите трябва да отговарят на Европейските стандарти за качество или 

еквивалентни и да бъдат придружени със съответните гаранционни карти и 

сертификати. 

3. Мебелите да са безопасни, удобни за ползване, функционални, ергономични и с 

добър съвременен дизайн. Мебелите не трябва да променят цвета си от пряка слънчева 

светлина, с възможност да бъдат обслужвани и почиствани лесно, да са устойчиви 

срещу драскане и изгаряне. Всички механизми, като водачи на чекмеджета, панти, 

заключващи системи, пружини и др., да осигуряват многогодишна безпроблемна 

работа. 

4. Гаранционните срокове на доставените мебели следва да бъде не по-малко от 12 

(дванадесет) месеца считано от подписването на приемо-предавателен протокол за 

извършената доставка и монтаж. В случаите на откриване на скрити дефекти, 

гаранционният срок започва да тече след отстраняване на скритите дефекти и след 

приемането от страна на възложителя на отремонтираните/новите мебели съгласно 

правилата на сключения договор. 

5. При повреда, изпълнителят следва да осигури нейното отстраняване на място в 

съответния обект, за не повече от 5 (пет) работни дни след заявяване на повредата. В 

случай, че посочения срок изтича в неработен ден да се счита, че същият изтича в 17.00 

часа на първия работен ден.  

6. В случай, че не е възможен ремонт в срока по т. 5, изпълнителят се задължава да 

извърши подмяна на конкретната мебел или на неработещата част от нея в срок от 10 

(десет) работни дни от предаването й и/или на неработещата част за ремонт.  

7. В цената се включват всички разходи по изработката, доставката и монтажа, 

включително и разходите за транспорт, разтоварване и разходите за отстраняване на 

всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове. 

 

 

 



 

 

II. Техническа спецификация. 

 

№ по 

ред 
Артикул 

Размер (в 

сантиметри) 

Ш/Д/В а 

Изисквания към продукта/артикула 
Количество 

(бр.) 

1 Бюро 100 / 70 / 75 

Плот от ламинирана ПДЧ плоскост с 

дебелина 25мм и кант pvc с дебелина 

2мм. Корпус от ламинирана ПДЧ 

плоскост с дебелина 18мм и кант pvc с 

дебелина 0.8/1 мм. 

1 

2 Бюро 140 / 70 / 75  

Плот от ламинирана ПДЧ плоскост с 

дебелина 25мм и кант pvc с дебелина 

2мм. Корпус от ламинирана ПДЧ 

плоскост с дебелина 18мм и кант pvc с 

дебелина 0.8/1 мм. 

1 

3 Бюро 160 / 70 / 75 

Плот от ламинирана ПДЧ плоскост с 

дебелина 25мм и кант pvc с дебелина 

2мм. Корпус от ламинирана ПДЧ 

плоскост с дебелина 18мм и кант pvc с 

дебелина 0.8/1 мм. 

1 

4 

Контейнер с 

3 

чекмеджета 

50 / 50 / 60 

Ниска мебел с чекмеджета със 

стандартни водачи с плавно затваряне . 

Изработена от ламинирани ПДЧ 

плоскости с дебелина 18мм и pvc кант с 

дебелина 0.8/1 мм (за корпус) и 2мм (за 

чела). Колела.  

1 

5 
Шкаф - 

документи 
80 / 45 / 160 

Висока мебел с рафтове и врати със 

заключване от ламинирани ПДЧ 

плоскости с дебелина 18мм и pvc кант с 

дебелина 0.8/1мм (за корпус) и 2мм (за 

чела).  

1 

6 Етажерка 80 / 45 / 190 

Висока мебел с рафтове от 

ламинирани ПДЧ плоскости с дабелина 

18мм и pvc кант с дебелина 0.8/1мм. 

1 

7 Гардероб 60 / 60 / 180 

Висока мебел с рафтове/лост за 

закачалки и врати със заключване от 

ламинирани ПДЧ плоскости с дебелина 

18мм и pvc кант с дебелина 0.8/1мм (за 

корпус) и 2мм (за чела).  

1 

8 
Заседателна 

маса 
200 / 100 / 75 

Плот и корпус от МДФ (фурнирован или 

грундиран) с дебелина 18/20мм. Маса с 

метална основа. 

1 



 

 

9 
Бюро - 

директор 
180 / 80 / 75 

Плот и корпус от МДФ (фурнирован или 

грундиран) с дебелина 18/20мм.  

1 

10 

Помощно 

бюро - 

директор 

120 / 40 / 75 
Плот и корпус от МДФ (фурнирован или 

грундиран) с дебелина 18/20мм.  

1 

11 
Шкаф - 

директор 
180 / 45 / 120 

Плот и корпус от МДФ (фурнирован или 

грундиран) с дебелина 18/20мм. С 

врати със заключване  

1 

12 Диван 200 / 90 / 80 Дамаска по избор. 

1 

13 Фотьоил 90 / 90 / 80 Дамаска по избор. 

1 

14 
Маса - 

директор 
100 / 50 / 42 

Плот и корпус от МДФ (фурнирован или 

грундиран) с дебелина 18/20мм. Маса с 

метална основа. 

1 

15 

Поставка за 

компютър на 

колела 

25 / 50 / 15 

Изработена от ламинирани ПДЧ 

плоскости с дебелина 18мм и pvc кант с 

дебелина 0.8/1мм. Колела. 

1 

16 
Стол - 

директор 
- 

Метална конструкция, тапицирана с 

дамаска/кожа, на колела.  

 

 

1 

17 
Стол - 

работен 
- 

Пластмасова седалка и облегалка, 

тапицирани с дамаска, на колела. 

 

 

1 

18 
Стол - 

посетител 
- Дамаска по избор 

 

 

1 

 

III. Описание на дейностите, които ще бъдат извършени за изпълнение на поръчката: 

1. Подготвителна работа 

Подготвителната работа ще се осъществи чрез определяне на отделните 

елементи за всеки един от посочените от Възложителя артикули за обзавеждане, 

описани в техническата спецификация, съставните им части и материали, от които да 



 

 

бъдат направени за осигуряване на здравина, функционалност, пожарна безопасност, 

износоустойчивост и водоустойчивост. 

2. Изработване на всеки един от посочените артикули 

Изработените артикули следва да отговарят на изискванията на възложителя, 

посочени в техническата спецификация и да бъдат придружени със съответните 

сертификати, удостоверяващи съответствието. 

3. Доставяне на изработените артикули чрез осигуряване на  транспорт до мястото 

посочено за доставка от възложителя 

4.Монтиране на изработените артикули от монтажен екип на участника с 

необходимата квалификация 

 

Изготвил: Дари Йорданов – ръководител отдел „АДУС“ 

(п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД 


