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Приложение № 13 (Образец)  

Към документ Рег. № 1414/02.07.2019 г. 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  

№ 2 1 - 9 1 7  

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

„Доставка на офис оборудване” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

2.1. Състав на продукта 

Продуктът представлява различни по вид, размери, форма и дизайн мебели, 

модули с подвижни елементи, които представляват офис оборудване и са 

посочени по видове и количества в таблица №1. 

Таблица 1 

№ Наименование 
Размери в mm 

(в/ш/д) 

1.  ОФИС БЮРО ДИРЕКТОРСКО ОТ ДВА МОДУЛА  (Приложение 2) 

Основно/Допълнително 

ОСНОВЕН МОДУЛ 

750х1800х900 

ПОМОЩЕН МОДУЛ 

750х1800х900 

2.  
ОФИС БЮРО С ВРАТИЧКА, ЧЕКМЕДЖЕ И ПОСТАВКА ЗА КЛАВИАТУРА 

(Приложение 3) 
750х1400х650 

3.  
ОФИС БЮРО С ВРАТИЧКА, ЧЕКМЕДЖЕ И ПОСТАВКА ЗА КЛАВИАТУРА 

(Приложение 4) 
750х1600х650 

4.  ГАРДЕРОБ С ДВЕ ВРАТИ (Приложение 6) 2100x800х500 

5.  ШКАФ ЗА ДРЕХИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ (Приложение 8) 2100х500х500 

6.  БИБЛИОТЕКА (Приложение 9) 1850х800х430 

7.  СЕКЦИЯ ДВА МОДУЛА (Приложение 10) 

ПЪРВИ МОДУЛ 

1850х800х430 

ВТОРИ МОДУЛ 

1850х1400х600 

8.  ОФИС БЮРО ПОМОЩНО (Приложение 15) 750х1200х650 

9.  МАСА САЛОННА (Приложение 16) 550/600 

10.  КОНТЕЙНЕР С ТРИ ЧЕКМЕДЖЕТА (Приложение 17) 600х500х500 

11.  ОФИС СТОЛ ТИП 1 (Приложение 23)  

12.  
ОФИС СТОЛ РЕГУЛИРУЕМ НА КОЛЕЛА, ДАМАСКА ТИП МЕШ 

(Приложение 24) 
 

13.  ПОСЕТИТЕЛСКИ СТОЛ (Приложение 26)  

14.  ЗАКАЧАЛКА СТОЯЩА (Приложение 27)  

15.  ШКАФ С ВРАТИЧКА (Приложение 28) 1100/600/430 

16.  ШКАФ БИБЛИОТЕЧЕН  (Приложение 30) 1850/450/430 

17.  МАСА ПОМОЩНА ПОЛУКРЪГ (Приложение 31) Диаметър 800 

18.  ТЕЛЕВИЗИОНЕН ШКАФ (Приложение 19) 900/600/550 

19.  ОФИС БЮРО ДИРЕКТОРСКО ЪГЛОВО ОТ ДВА МОДУЛА (Приложение 1) 

ОБЩИ РАЗМЕРИ 

740/2075/1650 

ОСНОВЕН МОДУЛ 

740/2075/900 
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№ Наименование 
Размери в mm 

(в/ш/д) 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН МОДУЛ 

740/1650/550 

20.  ГАРДЕРОБ С ДВЕ ВРАТИ – БИБЛИОТЕКА (Приложение 5) 1598/1370/400 

21.  ГАРДЕРОБ С ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ (Приложение 7) 2160/2120/700 

22.  МАСА ЗАСЕДАТЕЛНА СТЪКЛЕНА (Приложение 11) 740/2000/900 

23.  ШКАФ ХОРИЗОНТАЛЕН (Приложение 12) 870/1950/40 

24.  МАСА ХОЛНА СТЪКЛЕНА (Приложение 13) 500/1200/600 

25.  КОМОД (СКРИН) (Приложение 14) 1100/1650/450 

26.  ШКАФ ЗА ДИРЕКТОРСКО БЮРО (Приложение 18) 600/1200/530 

27.  ДИВАН КОЖЕН ТРИМЕСТЕН (Приложение 20) 1000/1900/1050 

28.  ФОТЬОЙЛ КОЖЕН (Приложение 21) 1000/900/1050 

29.  СТОЛ ЗАСЕДАТЕЛЕН (Приложение 25)  

30.  ОФИС СТОЛ ДИРЕКТОРСКИ  (Приложение 22)  

31.  МОДУЛНА КУХНЯ (Приложение 29) 

ГОРЕН РЕД 

600/3000/450 

ДОЛЕН РЕД 

800/3000/600 

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1.  Изисквания по предназначение 

3.1.1. Мебелите да се изработят от ламинирани плоскости от дървесни частици 

/ПДЧ/ с меламиново покритие, обкантени по ръбовете с удароустойчив ПВЦ кант, 

дебелина на горните плотове 25 мм, а на страниците и долните плотове 18 мм, цвят  и 

размери, посочените от Възложителя в таблица №1; 

3.1.2. Обковът да е изработен от метал с антикорозионно покритие; 

3.1.3. Пантите, водачите и механизмите да са стандартен механизъм; 

3.1.4. Захващането на мебелните модули (един към друг) да е устойчиво; 

3.1.5. Бюрата да бъдат с възможност за скрито окабеляване, да има два отвора 

за кабели (в дясно и в ляво на плота) с капачки за закриване на отворите, когато няма 

да се ползват. Диаметър на отвора – 60 mm; 

3.1.6. Мебелите да бъдат с регулиращи се по височина крачета; 

3.1.7. Стъклените плотове да са от закалено стъкло с дебелина не по-малко от 

10 мм. 

3.2.  Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото 

обслужване и ремонт. 

Изискванията към материалите са съгласно Приложенията. 

3.3. Изисквания за сертификация. 

Не се изисква. 

3.4. Изисквания за скритост и маскировка. 

Не се изисква. 
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3.5. Изисквания за надеждност, транспортопригодност и съхранение 

Изделията да се съхраняват в сухи и проветриви помещения при условия, 

предпазващи от навлажнявания, замърсяване, механични или химически 

повреди. 

3.6. Други специфични изисквания. 

Доставката на изделията да се извърши до обект на Възложителя, в гр. 

София, за сметка на Изпълнителя.  

Сглобяването на мебелите да може да се извършва от лица, които не са 

представители на Изпълнителя или производителя и това условие да не е 

обвързано с намаляване на гаранционните срокове на мебелите. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

Не се изисква. 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ. 

5.1. Обучение на инженерно-технически състав. 

Не се изисква. 

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за 

експлоатация) на български език. 

• Инструкция за експлоатация; 

• Гаранционна карта; 

• Описание на продукта (от производителя). 

5.3. Осигуряване на ЗИП. 

Не се изисква. 

5.4. Метрологично осигуряване. 

Не се изисква. 

5.5. Осигуряване на техническа помощ. 

Не се изисква. 

5.6. Качество. 

При извършване на доставка, стоката да е съпроводена със следните 

документи, удостоверяващи качеството: 

5.6.1. Документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя; 

5.6.2. Документ, удостоверяващ произхода на стоката и годината на 

производство. 

5.7. Изпитвания - Не се изисква. 

5.8. Други. 
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Всички разходи, свързани с доставянето на мебелите са за сметка на 

изпълнителя. 

6 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, 

ЕТИКИРАНЕ И КОНСЕРВАЦИЯТА 

Не се предвиждат. 

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА. 

7.1. Изисквания за гаранционна поддръжка при експлоатация. 

    Гаранционният срок при спазване условията за експлоатация да е не по-

малко от 24 месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол. 

7.2. Изисквания за гаранционна поддръжка при съхранение. 

Не се изисква. 
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Приложение № 1 

ОФИС БЮРО ДИРЕКТОРСКО ЪГЛОВО ОТ ДВА МОДУЛА 

 

Конструкция 

 

 
Ъглово бюро – директорско - състои се от две части (модули).  

1. Основен модул – бюро, състоящо се от страници, гръб, 

работен плот – ламинирана плоскост върху ламинирана 

плоскост, която в единия край ляга върху шкафче с вратичка и 

крак от ламинирана плоскост със същата дебелина като на 

плота, а в другия край ляга върху помощния модул.  

2. Помощен модул, състоящ се от две успоредни ламинирани 

плоскости, едната от които служи за работен плот, а другата за 

основа.  

Двете плоскости са съединени посредством крак  от ламинирана 

плоскост в единия край и шкафче (контейнер) с три чекмеджета 

в другия край. Върху контейнера ляга единия край на плота.  

Дебелина на работните плотове и плоскости - 45 мм. Дебелина 

на плоскостите на шкафчетата ≥ 15 мм. 

Размери на 

цялото бюро 

Височина: 740 mm 

Широчина: 2075 mm 

Дълбочина: 1650 mm 

Размери на 

шкафче с 

вратичка 

Височина: 580 mm 

Широчина: 300 mm 

Дълбочина: 550 mm 

Размери на 

шкафче с 

чекмеджета 

Височина: 580 mm 

Широчина: 450 mm 

Дълбочина: 550 mm 

Размери на 

работния плот 

Широчина: 900 mm 

Дебелина: 45 mm 

Материал за 

работните 

плотове и 

страници 

За работен плот  45 mm ПДЧ плоскост с меламиново покритие; 

За страници   45 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие;  

Кант с дебелина ≥ 1 mm – удароустойчив, ПВЦ. 
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Материал за 

шкафчета и 

контейнери. 

За работен плот 15 mm ПДЧ плоскост с меламиново покритие; 

За страници  15 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие;  

Кант с дебелина ≥ 1 mm – удароустойчив, ПВЦ. 

Допълнително 

изискване 

Да е предвидена възможност за закрепване на кабели. Лицевия 

панел (плоскост)да е разположена на 25 см навътре от предния 

ръб на работния плот на бюрото. 

Цвят За всички видими части – венге или дъб ферара 

Кант – венге или дъб ферара 

За шкафчета и контейнери - бял 

 

Забележка: Схемата представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 

Приложение № 2 

ОФИС БЮРО ДИРЕКТОРСКО ОТ ДВА МОДУЛА 
Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция 
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Офис бюро – директорско - състои се от две части (модули). 

Основен модул – бюро, състоящо се от страници, гръб, 

работен и подвижен плот за клавиатура. 

Помощен модул – маса, състояща се от две опорни плоскости 

(крака), една укрепваща по средата и работен плот. Дебелина 

на работните плотове - 45 мм. 

Размери на 

основен модул 

Височина: 750 mm 

Широчина: 1800 mm 

Дълбочина: 900 mm 

Размери на 

допълнителен 

модул 

Височина: 750 mm 

Широчина: 1800 mm 

Дълбочина: 900 mm 

Материал 

За работен плот  45 mm ПДЧ плоскост с меламиново 

покритие; 

За гърбове и страници  18 mm ПДЧ плоскости с меламиново 

покритие;  

Кант с дебелина ≥ 1 mm – удароустойчив, ПВЦ. 

Допълнително 

изискване 

Да има два отвора за кабели (в дясно и в ляво на плота) с 

декоративни капачки за закриване на отворите, когато няма 

да се ползват. Диаметър на отвора – 60 mm. 

Цвят За всички видими части – череша 

Кант - череша 

Забележка: Снимката представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 
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Приложение № 3 

Офис бюро с вратичка, чекмедже и поставка за клавиатура 
Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция 

 

 
 

                             
                              

Бюрото се състои от страници, работен и подвижен плот за 

клавиатура, обособено място за компютър, чекмедже с дръжка,  

шкафче с 1 бр. рафтче с вратичка и дръжка, с по-малка височина от 

страниците. Дебелина на работния плот 25 мм. 

Размери 

Височина: 750 mm 

Широчина: 1400 mm 

Дълбочина: 650 mm 

Материал 

За работен плот 25 mm ПДЧ плоскост с меламиново покритие; 

За гърбове, страници и подвижен плот 18 mm ПДЧ плоскости с 

меламиново покритие;  

Кант с дебелина ≥ 1 mm – удароустойчив, ПВЦ. 

Допълнително 

изискване 
Няма 

Цвят 
За всички видими части – череша 

Кант - череша 

Забележка: Снимката представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 
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Приложение № 4 

Офис бюро с вратичка, чекмедже и поставка за клавиатура 
Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция 

 
 

                                      
Бюрото се състои от страници, работен и подвижен плот за 

клавиатура, обособено място за компютър, чекмедже с дръжка,  

шкафче с 1 бр. рафтче с вратичка и дръжка, с по-малка 

височина от страниците. Дебелина на работния плот 25 мм. 

Размери 

Височина: 750 mm 

Широчина: 1600 mm 

Дълбочина: 650 mm 

Материал 

За работен плот ≥ 25 mm ПДЧ плоскост с меламиново 

покритие; 

За гърбове, страници и подвижен плот ≥18 mm ПДЧ плоскости 

с меламиново покритие;  

Кант с дебелина ≥ 1 mm – удароустойчив, ПВЦ. 

Допълнително 

изискване 
Няма 

Цвят 
За всички видими части – череша 

Кант - череша 

Забележка: Снимката представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 
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Приложение № 5 

ГАРДЕРОБ С ДВЕ ВРАТИ - БИБЛИОТЕКА 
Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция 

 

 
Гардероб двукрилен с рафтче, напречен метален лост за закачалки и 

крачета. Гръб - фазерна плоскост. Допълнителна рамка със стъклени 

етажерки. 

Размери 

Височина: 1598 mm 

Широчина: 1370 mm 

Дълбочина: 400 mm 

Материал за 

гардероба 

18 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие 

Кант на плотовете и вратите с дебелина ≥ 1 mm – удароустойчив, 

ПВЦ. 

Материал за 

страниците 

45 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие;  

Кант с дебелина ≥ 1 mm – удароустойчив, ПВЦ. 

Допълнителн

о изискване 

Стъкло за етажерките – закалено 10 mm 

Цвят 

За всички видими части на гардероба – венге или дъб ферара 

Кант – венге или дъб ферара 

За страници (рамка) – бял 

Кант - бял 

 
Забележка: Схемата представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 
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Приложение № 6 

ГАРДЕРОБ С ДВЕ ВРАТИ 
Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция 

 

 
 

 
Гардероб с две врати, рафтче, напречен метален лост 

за закачалки и крачета. Гръб - фазерна плоскост. 

Размери 

Височина: 2100 mm 

Широчина: 800 mm 

Дълбочина: 500 mm 

Материал 

18 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие 

Кант на плотовете и вратите с дебелина ≥ 1 mm – 

удароустойчив, ПВЦ. 

Допълнително изискване Няма 

Цвят 
За всички видими части – череша 

Кант - череша 

 
Забележка: Снимката представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 
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Приложение № 7 

ГАРДЕРОБ С ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ 
Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция 

 

 
Гардероб с две плъзгащи врати, две отделения с по 1 

бр. рафт и 1 бр. напречен метален лост за закачалки 

и крачета. Гръб - фазерна плоскост. Допълнителна 

рамка с лед осветление. 

Размери 

Височина: 2160 mm 

Широчина: 2120 mm 

Дълбочина: 700 mm 

Материал за гардероба 

18 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие 

Кант на плотовете и вратите с дебелина ≥ 1 mm – 

удароустойчив, ПВЦ. 

Материал за рамката 

30 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие 

Кант на плотовете и вратите с дебелина ≥ 1 mm – 

удароустойчив, ПВЦ. 

Допълнително изискване Няма 

Цвят 
За всички видими части –венге или дъб ферара 

Кант - венге или дъб ферара 

 

Забележка: Снимката представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 
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Приложение № 8 

ШКАФ ЗА ДРЕХИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ 
Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция 

 

 
Шкафът е с една врата и 2 бр. рафтове, разположени 

в долната част. В горната част е монтиран изтеглящ 

се лост за закачалки. На долната плоскост са 

монтирани крачета. Гръб - фазерна плоскост. 

Размери 

Височина: 2100 mm 

Широчина: 500 mm 

Дълбочина: 500 mm 

Материал 

18 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие 

Кант на плотовете и вратите с дебелина ≥ 1 mm – 

удароустойчив, ПВЦ. 

Допълнително изискване Да има 2 бр. рафтчета в долната част през 35 см. 

Цвят 
За всички видими части – череша 

Кант - череша 

 
Забележка: Снимката представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 
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Приложение № 9 

БИБЛИОТЕКА 
 

Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция  

 
 

Библиотеката да има пет етажерки, като последните 

две (от горе на долу) са затворени с 2 бр. вратички с 

дръжки. Гръб ПДЧ плоскости. 

Размери 

Височина: 1850  mm 

Широчина: 800 mm 

Дълбочина: 430 mm 

Височина на вратичките: 750 mm 

Материал 

За гърбове, страници и вратички 18 mm ПДЧ 

плоскости с меламиново покритие; 

 Кант на плотовете и вратите с дебелина ≥ 1 mm – 

удароустойчив, ПВЦ. 

Допълнително изискване 
Да има укрепваща разделителна плоскост по средата 

на библиотеката. 

Цвят 
За всички видими части – череша 

Кант - череша 

 

 Забележка: Снимката представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 
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Приложение № 10 

СЕКЦИЯ ДВА МОДУЛА 
 

Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция 

ПЪРВИ МОДУЛ 

                

ВТОРИ МОДУЛ 

                
 

Секцията представлява два отделни модула с 

еднаква височина, ширина и дълбочина. 

Първи модул – състоящ се от страници, гръб, пет 

броя етажерки. Първите три броя етажерки да се 

затварят с 2 бр. вратички тип витрина. Последните 

две етажерки се затварят с два броя вратички, които 

се плъзгат.  

Втори модул – състоящ се от страници, гръб, пет 

броя етажерки. Между първата и втората етажерки 

пространството да се затваря с падаща вратичка. 

Последните две етажерки се затварят с два броя 

вратички, които се плъзгaт. 
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Размери 

Първи модул 

Височина: 1850  mm 

Широчина: 800 mm 

Дълбочина: 430 mm 

Височина плъзгащите вратички: 750 mm 

Втори модул 

Височина: 1850  mm 

Широчина: 1400 mm 

Дълбочина: 600 mm 

Височина плъзгащите вратички: 750 mm 

Материал 

За вратите тип витрина – алуминиев профил с 

ширина 45 mm и дебелина 18 mm, стъкло с дебелина   

5 mm 

За гърбове, страници и вратички  18 mm ПДЧ 

плоскости с меламиново покритие; 

Кант на плоскостите с дебелина ≥ 1 mm – 

удароустойчив, ПВЦ. 

Допълнително изискване 
Да има възможност двата модула да се захващат 

след монтаж. 

Цвят 
За всички видими части – череша 

Кант - череша 

Забележка: Снимката представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 

  

 

Приложение № 11 
 

МАСА ЗАСЕДАТЕЛНА СТЪКЛЕНА 
Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция 

 

 

 
Работна маса с два крака от ПДЧ плоскости, една укрепваща по 

средата и плот от закалено стъкло. 

Размери 

Височина: 740 mm 

Дължина:  2000 mm 

Широчина: 900mm 

Дебелина на плота: 10 mm 
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Материал 

За работен плот 10 mm закалено стъкло; 

За страници и укрепваща плоскост 45 mm ПДЧ плоскости с 

меламиново покритие;  

Кант с дебелина ≥ 1 mm – удароустойчив, ПВЦ. 

Цвят 
За всички видими части – венге или дъб ферара 

Кант – венге или дъб ферара 

 

Забележка: Схемата представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 

 

Приложение № 12 

 

ШКАФ ХОРИЗОНТАЛЕН  
Параметър Изискване към параметъра 

Конструкци

я 

 

 
Хоризонтален шкаф от ПДЧ плоскости разделен на осем броя 

шкафчета с вратички, отварящи се посредством натискане. Шкафа е 

обхванат от двете страни с рамка от ПДЧ плоскости в бял цвят.  

Размери 

Височина: 870 mm 

Широчина: 1950 mm 

Дълбочина: 400 mm 

Материал 

За шкафа и вратичките 15 mm ПДЧ плоскости с меламиново 

покритие; 

За рамката 45 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие;  

Кант с дебелина ≥ 1 mm – удароустойчив, ПВЦ. 

Цвят за 

шкафа 

- За всички видими части на шкафа –венге или дъб ферара; 

Кант – венге или дъб ферара;  

Цвят за 

рамката 

За рамката – бял; 

Кант – бял 

Забележка: Схемата представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 
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Приложение № 13 

МАСА ХОЛНА СТЪКЛЕНА 
Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция 

 

 
 

Холна маса с от 3 бр. ПДЧ плоскости,  една носеща (укрепваща) по 

средата и плот от закалено стъкло. 

Размери 

Височина: 500 mm 

Дължина:  1200 mm 

Широчина:  600 mm 

Дебелина на плота: 10 mm 

Материал 

За работен плот 10 mm закалено стъкло; 

За страници и носеща плоскост 45 mm ПДЧ плоскости с 

меламиново покритие;  

Кант с дебелина ≥ 1 mm – удароустойчив, ПВЦ. 

Цвят 
За всички видими части – венге или дъб ферара 

Кант – венге или дъб ферара 

Забележка: Схемата представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 

 

 

Приложение № 14 
 

КОМОД (СКРИН) 
Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция 

 
Хоризонтален шкаф (основно тяло) от ПДЧ 

плоскости разделен на четири броя чекмеджета и 

едно шкафче с вратичка. Шкафа е обхванат от двете 

страни с рамка от ПДЧ плоскости в същия цвят.  
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Размери 

Височина: 1100 mm 

Широчина: 1650 mm 

Дълбочина: 450 mm 

Размери на шкафа  
Височина: 85 mm 

Дълбочина: 450 mm 

Размери на рамката 

Височина: 1100 mm 

Широчина: 1650 mm 

Дълбочина: 250 mm 

Материал 

За шкафа и вратичките 15 mm ПДЧ плоскости с 

меламиново покритие; 

За рамката 45 mm ПДЧ плоскости с меламиново 

покритие;  

Кант с дебелина ≥ 1 mm – удароустойчив, ПВЦ. 

Цвят за шкафа 

- За всички видими части на шкафа без вратичката – 

венге или дъб ферара; 

Кант – венге или дъб ферара;  

Вратичка на шкафа - венге 

Кант - венге 

Цвят за рамката 
За рамката – венге или дъб ферара; 

Кант – венге или дъб ферара. 

Забележка: Снимката представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 

 

Приложение № 15 

ОФИС БЮРО ПОМОЩНО  

 
Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция 

 

 
 

Работна маса с два крака от ПДЧ плоскости,  една 

укрепваща по средата и работен плот . 

Размери 

Височина: 750 mm 

Дължина: 1200 mm 

Широчина: 650 mm 

Дебелина на плота: 25 mm 

Материал 

За работен плот 25 mm ПДЧ плоскост с 

меламиново покритие; 

За страници и укрепваща плоскост  18 mm ПДЧ 

плоскости с меламиново покритие;  

Кант с дебелина ≥ 1 mm – удароустойчив, ПВЦ. 

Цвят 
За всички видими части – череша 

Кант - череша 

Забележка: Снимката представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 
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Приложение № 16 

МАСА САЛОННА 

 
Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция 

 

Кръгла маса с три крака от МДФ плоскости. 

 

Размери 

Височина: 550 mm 

Диаметър: 600 mm 

Дебелина на плота: 25 mm 

Материал 

За работен плот 25 mm МДФ плоскост с 

меламиново покритие; 

Крака - масив;  

Кант с дебелина ≥ 1 mm – удароустойчив, ПВЦ. 

Цвят 
За всички видими части – череша 

Кант - череша 

 

 

Приложение № 17 
 

КОНТЕЙНЕР С ТРИ ЧЕКМЕДЖЕТА 
 

Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция 

 

 
 

Контейнерът следва да има 3 броя чекмеджета с 

дръжки и плъзгащи механизми. 

Размери Височина: 600 mm 

Широчина: 500 mm 

Дълбочина: 500 mm 

Материал 18 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие 

Кант с дебелина ≥ 1 mm – удароустойчив, ПВЦ. 

Допълнително изискване Чекмеджетата да не се заключват. 

Цвят За всички видими части – череша 

Кант - череша 

Забележка: Снимката представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 
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Приложение № 18 

ШКАФ ЗА ДИРЕКТОРСКО БЮРО 
Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция 

 

 
 

 
 

 
 

Шкаф помощен за бюро. Състои се от три вертикално 

обособени отделения – за компютър, с плъзгаща 

вратичка и рафтче, и с четири броя чекмеджета с 

дръжки и плъзгащи механизми. Шкафът е разположен 

върху четири броя крачета. 

Размери Височина: 600 mm 

Широчина: 1200 mm  

Дълбочина: 530 mm 

Материал 18 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие 

Кант с дебелина ≥ 1 mm – удароустойчив, ПВЦ. 

Допълнително изискване Чекмеджетата да не се заключват. 

Цвят За всички видими части – череша 

Кант - череша 

Забележка: Снимката представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 
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Приложение № 19 

ТЕЛЕВИЗИОНЕН ШКАФ 
Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция 

 

 
 

 
 

 
 

Телевизионният шкаф представлява е с едно 

обособено рафтче, непосредствено под работния плот 

и шкафче с падаща вратичка.  Шкафът е разположен 

върху четири броя крачета.  

Размери Височина: 650 mm 

Широчина: 900 mm 

Дълбочина: 550 – 850 mm (лицева част от елипса) 

Материал 18 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие 

Кант с дебелина ≥ 1 mm – удароустойчив, ПВЦ. 

Допълнително изискване  

Цвят За всички видими части – череша 

Кант - череша 

Забележка: Снимката представя желаната конструкция и дизайна на изделието 

. 

 

 



23/32 

Приложение № 20 

 

ДИВАН КОЖЕН ТРИМЕСТЕН 

 
Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция 

 

 
Диванът следва да има ергономични седалки и облегалки. 

Пояснение: Линията на облегалката трябва да осигурява 

оптимален контакт с кръста на седящия. 

Механизъм Без механизми 

Височина на 

облегалката 

650 mm 

Размери Ширина 1900 мм 

Дълбочина 1050 мм 

Височина 1000 мм 

Подлакътници Да има удобни  подлакътници следващи общата линия на 

дизайна. 

Основа на дивана Да бъде изработена от масивен дървен материал и/или ПДЧ 

плоскости. 

Материал на 

облегалката и 

седалката 

Основният материал да бъде еко кожа. 

Допълнително 

изискване 

Допуска се допълнителна декорация като дървен обков, 

допринасящ за естетиката на изделието. 

Цвятна 

тапицерията 

Тъмно кафяв или венге. 

Цвят на обкова Венге или черен – по-тъмен от тапицерията. 

 

Забележка: Снимката представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 

 

 

 

 

 

 

 

 



24/32 

Приложение № 21 

ФОТЬОЙЛ КОЖЕН  
Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция 

 

 
 

Фотьойлът следва да има ергономична седалка и 

облегалка. 

Пояснение: Линията на облегалката трябва да осигурява 

оптимален контакт с тялото на седящия. 

Механизъм Без механизъм 

Размери Ширина 900 мм 

Дълбочина 1050 мм 

Височина 1000 мм 

Подлакътници Да има удобни  подлакътници, следващи общата линия на 

дизайна. 

Основа на стола Да бъде изработена от масивен дървен материал и/или 

ПДЧ плоскости. 

Материал на 

облегалката и 

седалката 

Основният материал да бъде еко кожа.   

Допълнително 

изискване 

Допуска се допълнителна декорация като дървен обков, 

допринасящ за естетиката на изделието в по-тъмен цвят. 

Цвятна 

тапицерията 

Тъмно кафяв или венге. 

Цвят на обкова Венге или черен – по-тъмен от тапицерията. 

 
Забележка: Снимката представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 
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Приложение № 22 

Офис стол директорски 

 
Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция 

 

 
 

       
 

Столът следва да има ергономична седалка и 

облегалка. 

Пояснение: Линията на облегалката трябва да 

осигурява оптимален контакт с кръста на седящия. 

Време на работа минимум 4 часа натоварване 

Механизъм Предлаганият механизъм трябва да поддържа 

следните функции: 

• Плавно регулиране височината на седене; 

• Регулиране наклона на облегалката с 

възможност за заключване на изходна 

(работна) позиция; 

• Регулиране силата на люлеене, според 

теглото на седящия 

Височина на облегалката Минимум 650 mm 

Лумбална опора Да има наличие на лумбална опора 

Подлакътници Да има фиксирани подлакътници 

Основа на стола Да бъде изработена от метал. 

Допустимо тегло на 

седящия 
до 130 кг. 

Материал на облегалката 

и седалката 

Основният материал да бъде еко, комбинация от еко 

и естествена кожа или само естествена кожа. 

Цвят Черен 

Забележка: Снимката представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 
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Приложение № 23 

 

Офис стол тип 1 

 
Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция 

 

 
 

Столът следва да има ергономична седалка и 

облегалка. 

Пояснение: Линията на облегалката трябва да 

осигурява оптимален контакт с кръста на седящия. 

Време на работа минимум 4 часа натоварване 

Механизъм Предлаганият механизъм трябва да поддържа 

следните функции: 

• Плавно регулиране височината на седене; 

• Регулиране наклона на облегалката с 

възможност за заключване на изходна 

(работна) позиция; 

• Регулиране силата на люлеене, според 

теглото на седящия 

Височина на облегалката Минимум 650 mm 

Лумбална опора Да има наличие на лумбална опора 

Подлакътници Да има фиксирани подлакътници 

Основа на стола Да бъде изработена от метал. 

Допустимо тегло на 

седящия 
до 130 кг. 

Материал на облегалката 

и седалката 

Основният материал да бъде еко, комбинация от еко 

и естествена кожа или само естествена кожа. 

Цвят Черен 

 
Забележка: Снимката представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 
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Приложение № 24 

 

Офис стол регулируем на колела, дамаска тип меш 

 
Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция 

 

 
 

Столът следва да има ергономична седалка и 

облегалка. 

Пояснение: Линията на облегалката трябва да 

осигурява оптимален контакт с кръста на седящия. 

Време на работа минимум 4 часа натоварване. 

Механизъм Предлаганият механизъм трябва да поддържа 

следните функции: 

• Плавно регулиране височината на седене; 

• Регулиране наклона на облегалката, с 

възможност за заключване на изходна 

(работна) позиция; 

• Регулиране силата на люлеене, според 

теглото на седящия. 

Височина на облегалката Минимум 650 mm 

Лумбална опора Да има наличие на лумбална опора 

Подлакътници Да има фиксирани подлакътници 

Основа на стола Метална/Пластмасова 

Допустимо тегло на 

седящия 
До 120 кг. 

Материал на облегалката 

и седалката 
Дамаска тип меш. 

Цвят Черен 

 
Забележка: Снимката представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 
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Приложение № 25 

 

СТОЛ ЗАСЕДАТЕЛЕН 

 
Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция 

 

 
Столът следва да има ергономична седалка и 

облегалка. 

Пояснение: Линията на облегалката трябва да 

осигурява оптимален контакт с кръста на седящия. 

Време на работа дневно минимум 4 часа натоварване. 

Размери Ширина 630 мм 

Дълбочина 680 мм 

Височина 1000 мм 

Височина на облегалката 540 mm 

Дълбочина на седалката 500 mm 

Лумбална опора Да има наличие на лумбална опора 

Подлакътници Да има фиксирани подлакътници 

Основа на стола Метална/Пластмасова 

Допустимо тегло на 

седящия 
До 130 кг. 

Материал на облегалката 

и седалката 

Основният материал да бъде еко, комбинация от еко 

и естествена кожа или само естествена кожа. 

Цвят Черен или тъмно кафяво 

 
Забележка: Снимката представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 
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Приложение № 26 

Посетителски стол 
 

Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция 

 
Посетителски стол със стабилна метална рамка. 

Материал на облегалката 

и седалката  

Седалката и облегалката да са изработени от 

многослойна дървесина. 

Да има протектори на краката за защита на подовите 

настилки. 

Допълнително изискване Пластмасови капаци, тапицирани с дамаска. 

Цвят Черен 

Забележка: Снимката представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 

 

Приложение № 27 

Стояща закачалка „Виенски тип” 
Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция 

 

 
 

Стояща закачалка, изработена от хромирана метална 

тръба, с пластмасова стойка и поставка за чадъри. 

Размери Височина: 1730 mm. 

Материал Хромирана метална тръба. 

Допълнително изискване Осем броя закачалки. 

Цвят Хром/Черно 

Забележка: Снимката е ориентировъчна относно конструкцията и дизайна на 

изделието. 
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Приложение № 28 

 

ШКАФ С ВРАТИЧКА 
Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция 

 

 
Шкафа е с една врата и 2 бр. рафтове. На долната 

плоскост са монтирани крачета. Гръб - фазерна 

плоскост. 

Размери 

Височина: 1100 mm 

Широчина: 600 mm 

Дълбочина: 430 mm 

Материал 

18 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие 

Кант на плотовете и вратите с дебелина ≥ 1 mm – 

удароустойчив, ПВЦ. 

Допълнително изискване Да има 2 бр. рафтчета през 35 см. 

Цвят 
За всички видими части – череша 

Кант - череша 

 
Забележка: Снимката представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 

 

Приложение № 29 
 

МОДУЛНА КУХНЯ 
Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция 

 

 
Кухнята се състои от два реда шкафове (горен и долен). 

Горния ред шкафове включва до шест броя шкафчета 

снабдени с механизми за отваряне, дръжки и вратички. 

Долният ред шкафове се състои от 3-5 бр. шкафове, от 
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които един брой с чекмедже и един брой с двойна 

вратичка (под мивката). Вместо шкаф на долния ред 

може да има обособено място за миялна машина и общ 

работен плот с предвидено място за вграждане на 

мивка.  

Размери на долния ред 

Височина: 800 mm 

Широчина: 3000 mm 

Дълбочина: 600 mm 

Размери за горния ред 

Височина: 600 mm 

Широчина: 3000 mm 

Дълбочина: 450 mm 

Материал за 

шкафовете 

18 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие 

Кант на плотовете и вратите с дебелина ≥ 1 mm – 

удароустойчив, ПВЦ. 

Материал за плота 

45 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие 

Кант на плотовете и вратите с дебелина ≥ 1 mm – 

удароустойчив, ПВЦ. 

Цвят 

За всички видими части – бял, венге, дъб или 

комбинация. 

Кант - венге или дъб  

 
Забележка: Снимката е ориентировъчна относно конструкцията и дизайна на 

изделието. 

 

 

Приложение № 30 
 

ШКАФ БИБЛИОТЕЧЕН 
 

Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция  

 
 

Библиотечния шкаф да има пет етажерки, като 

последните две са затворени с 1 бр. вратичка с 

дръжка. Гръб ПДЧ плоскости. 

Размери 

Височина: 1850  mm 

Широчина: 450 mm 

Дълбочина: 430 mm 

Височина на вратичките: 750 mm 
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Материал 

За гърбове, страници и вратички 18 mm ПДЧ 

плоскости с меламиново покритие; 

 Кант на плотовете и вратите с дебелина ≥ 1 mm – 

удароустойчив, ПВЦ. 

Допълнително изискване 
Да има укрепваща разделителна плоскост по средата 

на библиотеката. 

Цвят 
За всички видими части – череша 

Кант - череша 

 

Забележка: Снимката представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 

 

Приложение № 31 

Маса помощна полукръг 

 
Параметър Изискване към параметъра 

Конструкция 

 

 
 

Работна маса с два крака от ПДЧ плоскости,  

единият по диаметъра, а другият от центъра по 

радиуса перпендикулярно на диаметралния и 

работен плот . 

Размери 

Височина: 750 mm 

Дължина(диаметъра на полукръга): 800 mm 

Широчина(радиуса на полукръга): 400 mm 

Дебелина на плота: 25 mm 

Материал 

За работен плот 25 mm ПДЧ плоскост с 

меламиново покритие; 

За краката  18 mm ПДЧ плоскости с меламиново 

покритие;  

Кант с дебелина ≥ 1 mm – удароустойчив, ПВЦ. 

Цвят 
За всички видими части – череша 

Кант - череша 

 

Забележка: Схемата представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 

 


