
РАЗДЕЛ ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО НАЕМАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

КОНЦЕРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ОТКРИТО, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ БНР“ 

 

Участниците в процедурата трябва да са в състояние да предоставят услуги по наемане 

на оборудване за провеждане на концертни мероприятия на открито на територията на 

цялата страна. Участниците трябва да са в състояние да доставят и монтират изискваното 

от възложителя оборудване на посоченото от възложителя място в срок от не повече от 10 

дни от подаването на заявка от страна на възложителя. Транспортът, монтажът и 

демонтажът на оборудването трябва да се извършват за сметка на участника, като 

крайният момент за приключване на монтажа и демонтажа се определят в заявката на 

възложителя за конкретното събитие. 

 

Участниците трябва да осигурят екип от квалифицирани специалисти, които да оперират 

с оборудването през цялото време от монтажа до демонтирането му. 

 

 

За целите на оценяване на офертите, участниците трябва да предложат цена за 

предоставяне за период от 3 дни, включително транспорт, монтаж, демонтаж и 

технически екип, на следното оборудване: 

 

Сценична Конструкция:   

Покрита сцена с размери 10х8м, височина 6м - 1 бр. 

Странични крила на сцена с размери 3х6м - 2 бр. 

Подиумна конструкция с размери 10х8м височина 1м - 1 бр. 

  

Озвучаване: 

Дигитален озвучителен пулт за Front of House - 32 канала, 12 ретърна 

Активна озвучителна система 

Активен Трилентов висящ модул с минимална мощност 750W - 16 бр. 

Активен Субуфър с 18” говорител, минимална мощност 2000W - 8 бр. 

Мониторна колона с 15” говорител, минимална мощност 750 W - 8 бр. 

DI Box - 8 бр. 

Безжични микрофони - 8 бр. 

Микрофони за озвучаване на барабани - 6 бр. 

Микрофони за озвучаване на биг бенд - 20 бр.    

Микрофонни стойки – 20 бр.  

  

Осветление:   

Конзола за управление на осветление мин. 6 DMX вселени 

Френелов прожектор 2000W - 2 бр. 

Moving Head Spot - 8 бр. 

Moving Head Wash - 16 бр. 

Диоден PAR - 20 бр. 

Машина за атмосферен ефект - Haze - 2 бр. 

 

Мултимедия:  

Диоден екран с разстояние между пикселите не повече от 4мм - 40 кв.м. 

Видео Процесор с възможност за обработка на FULL HD сигнал 

Видео Пулт с възможност за обработка на FULL HD сигнал и минимум 6 входа 

 

Технически екип, включващ: 

Осветител 

Озвучител 

Озвучител сцена  

Видео Техник 



 
Участниците трябва да осигурят възможност за осъществяване на звукозаписи и/или 

видеозаписи на събитието или каквито и да била части от него по преценка на 

възложителя. 

 

Участниците трябва да осигурят възможност за осъществяване на връзка с подвижна 

радио- или телевизионна станция. 

 

 
Забележка: Настоящите технически спецификации са примерни и отразяват 

параметрите на услугата, които е най-вероятно да бъдат изисквани от възложителя. 

Ценовото предложение на участниците трябва да бъде изготвено на базата на тези 

спецификации. В хода на изпълнение на поръчката, Възложителят си запазва правото да 

заяви изменения на параметрите на услугата по отношение на вида на сценичното, 

озвучително и осветително оборудване или техническия екип за конкретно събитие, 

съобразно спецификите на същото и/или изискванията на артистите-изпълнители. 

 

 

 

 

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

 

Свилен Узунов 

Директор на дирекция „Техника“ 


