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        ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” 

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС 

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1, е-mail: office.bourgas@bgports.bg, Тел: (+359 56) 876 880, Факс: (+359 56)  876 881 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 Обществената поръчка включва: "Обзавеждане и оборудване на сграда "Конгресен и 

научно-изследователски център", Пристанище Бургас" 

 Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка и монтаж на обзавеждане 

и интериорно оборудване за  сграда „Конгресен и научно-изследователски център”. 

Теренът, върху който е изграден Конгресният център попада в границите на УПИ VI в кв.1 

по плана на ЦГЧ гр. Бургас, в имот с идентификатор 07079.618.1019 по КККР на гр. Бургас. 

Имотът е предоставен за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура” и представлява част 

от пристанищен терминал Бургас-Изток. 

 

ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА 

 Сградата е с предназначение за конгресно-конферентен център с възможности за 

експозиционни, изложбени, атракционни и образователни събития с офиси и кабинети за 

извършване на научно-изследователска дейност за контрол и изследване на Черно море. 

 

ПЪРВИ ЕТАЖ 

 На първия етаж са обособени следните помещения и пространства:  

- Входно фоайе на Конгресния център 

- Информация и билетен център 

- Охрана 

- Гардероб за посетители 

- Бюфет 

- Санитарни помещения  

- Офисни площи 

- Многофункционална зала  

- Съблекални/гримьорни към многофункционална зала  

- Складово помещение 

- Офис с директен външен достъп 

- Служебен вход за администрацията 

- Вертикални комуникации – асансъори и стълбища 

- Служебно помещение 

 Входното фоайе e представително и с неправилна геометрична форма. Влизайки в него 

посетителите насочват поглед към входа на Многофункционалната зала, която заема най-голям 

дял от площта на партерното ниво. За обзавеждане на залата са предвидени 600 посетителски 

стола.  
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 Съблекалнята към многофункционалната зала е предвидено да бъде обзаведена с метални 

локъри и дървени пейки. 

 В ляво в обема на фоайето е обособена зоната за бюфета, към който са разположени маси за 

сядане. Бар-плота на бюфета заедно с рукванда е предвидено да се изработят по архитектурен 

детайл. 

 Пред многофункционалната зала е разположена информацията на Конгресния център, за 

която е предвидено да бъде изработена по архитектурен детайл. 

  Помещението за охрана ще бъде оборудвано с три работни бюра, офис столове и 

контейнери за съхранение към тях. 

 Към входното фоайе има предвиден гардероб, който ще бъде изработен по архитектурен 

детайл. 

 

ВТОРИ ЕТАЖ 

 На втория етаж са обособени следните помещения: 

- Офисни площи  

- Административни помещения на Конгресния център 

- Помещения преводачи и видео/аудио към Многофункционална зала на първи етаж 

- Вертикални комуникации – стълбищни клетки и асансьори 

- Етажно фоайе 

- Санитарни помещения  

- Технически помещения 

 Помещенията за преводачи и видео/аудио, обслужващи Многофункционалната зала да 

бъдат оборудвани с по две бюра и офис столове и контейнери към тях. 

 

ТРЕТИ ЕТАЖ 

 На третия етаж са обособени следните помещения:  

- Експозиционна зала с възможност за разделяне на две по-малки при необходимост 

от провеждане на мероприятия или паралелни. 

- Кафе, прилежащо към залата с открита тераса 

- Обслужващи помещения – санитарни помещения, склад, тераса с връзка с пасарелка 

- Вертикални комуникации- асансьори и стълбищни клетки 

 Основно място и акцент на това ниво е залата за експозиции, даваща възможност да бъде 

преградена на две части от звукоизолираща, полуавтоматична преградна стена. 

 Кафето към залата е ситуирано в пространството към атриума с зона с маси. 

 Бар-плота и рукванда на кафето ще бъдат изработени по архитектурен детайл. 

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ 

 На четвъртия етаж са обособени следните помещения и пространства:  

- Етажно фоайе 

- БМС 

- Сървър 

- Вертикални комуникации 

 

 БМС помещението да бъде оборудвано с две работни бюра и офис столове и контейнери 

към тях. 
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 На етажното фоайе е предвидена зона за почивка с мека мебел. 

Административните помещения и офис площите на всички етажи е предвидено да бъдат 

оборудвани със самостоятелни бюра. Предвидено е към всяко работно бюро да има ергономичен 

офис стол, самостоятелен контейнер  за съхранение. В офисите се предвижда да има и високи 

шкафове за съхранение на документи, както и конферентна маса с размери 120/300 см с офис 

столове към нея. Към фоайето на администрацията са предвидени 4 бр. мека мебел-фотойл за 

посетители и работно бюро с контейнер и офис стол. 

 Кухненските боксове към офис помещенията на всички етажи ще бъдат оборудвани с 

хладилник за вграждане под плот, смесителна батерия и кухненска мивка, както и кухненска маса 

за хранене и столове.  

 Всички санитарни помещения в сградата да бъдат оборудвани с автомат за подаване за 

сапун, автомат за подаване на хартиени кърпи, автомат за подаване на тоалетна хартия, кош за 

тоалетна хартия, кош за хартиени кърпи и санитарни четки за тоалетна. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ 

 Избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да изпълни доставка и 

последващ монтаж на обзавеждане и оборудване по представената техническа спецификация. 

 Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка и монтаж на ново и 

неупотребявано обзавеждане и интериорно оборудване, транспортиране до мястото на 

изпълнение, монтаж, настройка и подготовка за работа на всички елементи на обзавеждане и 

оборудване. Доставеното обзавеждане и оборудване следва да съответства на предварително 

изготвения и предоставен от Възложителя интериорен проект. 

 Пълното и детайлно количествено описание на специализираното обзавеждане и 

оборудване са подробно посочени в Количествено-стойностната сметка, приложена към 

документацията за участие в обществената поръчка и е неразделна част от нея. 

 Предлаганите изделия трябва да покриват изискванията на Европейските и международни 

стандарти (или техни еквиваленти) за безопасност и екологичност. 

  

Забележка: Посочените илюстрации, модели или марки са проектантско решение и 

Участниците могат да предложат еквивалентни, но с аналогични характеристики! Всички 

посочени размери на столове и маси са приблизителни! 

 

ІІІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

1. Всички елементи на обзавеждането да отговарят на следните изисквания: 

1.1. да отговарят на стандартните изисквания за функционалност, за хигиена и 

безопасност. 

1.2.  да бъдат нови, неупотребявани и да бъдат произведени от качествени материали, 

осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация по време на ползването им. 

1.3. Всички мебели следва да бъдат с гладки повърхности, които лесно да се хигиенизират, 

чисти, без драскотини, подбитости и вдлъбнатини по повърхностите, износоустойчиви, устойчиви 

на драскане и изгаряне, влагоустойчиви, гарантиращи лесно хигиенизиране; 

1.4. Да могат да бъдат нивелирани при монтажа, за да се компенсират неравности по пода 

и/или стените на помещенията, в които се монтират; 

1.5. да бъдат с възможност за разглобяване и сглобяване (ако е приложимо), без загуба на 

качествата им. Не се допускат конструкции с видими болтове и връзки по външните повърхности 
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на мебелите; 

1.6. да включват всички допълнителни и помощни елементи и приспособления, 

необходими за правилното им функциониране; 

1.7. всички мебели, предвидени със заключващи механизми да бъдат напълно 

окомплектовани с дръжки и ключалки с 3 (три) броя ключове. Ключалките да са изработени от 

неръждаем метал, дръжките да са изработени от материал по преценка на участника, който да 

позволява многократна употреба и да има подходящата здравина. 

1.8. всички механизми, като водачи на чекмеджета, плотове, панти, заключващи системи и 

др.  да бъдат изготвени от материали, осигуряващи многогодишна безпроблемна работа, 

устойчиви на стареене и с коравина, непозволяваща измятане и огъване. В конструкцията на 

бюрата да е предвидена възможност за преминаване на кабели по краката и гредата и извеждането 

им, както по вертикала, така и по хоризонтала; 

1.9. дамаските на всички видове столове и предложените офис дивани, следва да са 

висококачествени и износоустойчиви, позволяващи многогодишна безпроблемна експлоатация; 

1.10. Всички видове мебели, изработени от ПДЧ, следва да са с висококачествено термо и 

химическо устойчиво меламиново покритие; 

1.11. да бъдат придружени от необходимите сертификати за произход, качество и 

безопасност. 

Цветовете на обзавеждането се съгласуват предварително с представител на 

Възложителя. 

2. При изпълнение на обществената поръчка изпълнителите: 

2.1. да осигурят квалифициран персонал, който да достави и монтира обзавеждането и 

оборудването; 

2.2. да доставят обзавеждането и оборудването във фабрична опаковка (където е 

приложимо), предпазвайки ги от външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на 

склад; 

2.3. доставката на обзавеждането и оборудването да обхваща всички дейности по 

изпълнение на поръчката - товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности 

франко мястото на изпълнение: гр. Бургас, Пристанище Бургас, сграда „Конгресен и научно-

изследователски център”. 

 

ІV. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБЗАВЕЖДАНЕ

 Изпълнителят трябва внимателно да проучи конструкционните, довършителните и другите 

аспекти, въздействуващи върху цялата работа и да организира работата си, така че да осигури без 

доплащане, допълнителни позиции, които не са показани на чертежите, но са необходими за да 

може работата му да съответства на спецификацията и/или на условията й. 

 1. Проверка на размерите 

 Изпълнителят трябва да провери всички чертежи и условия на обекта и да се запознае 

напълно с всички детайли на работата и работните условия. Той трябва да потвърди всички 

оразмерявания и да уведоми Главния проектант за всяко несъответствие или отклонение. Ако 

несъответствията и отклоненията са представени на Главния проектант, Изпълнителят трябва да 

изчака за оценка и мнение преди да започне работа. 

 2.  Координиране 
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 Изпълнителят трябва да се свърже с Проектанта и да координира всички работи по 

изпълнението на проекта. Инсталационните работи трябва да бъдат координирани преди самия 

монтаж, за да се избегнат възпрепятстването от страна на другите специалности. 

 3.  Работни чертежи 

 Ако Изпълнителят прецени, че са необходими отклонения и обоснове преценката си, 

детайлите на тези отклонения, включващи промени в съответните части на проекта трябва да 

бъдат включени в представената документация. Одобрените отклонения трябва да бъдат 

направени безплатно. 

 4. Екзекутивни чертежи 

 Екзекутивните чертежи трябва да бъдат предадени на Инвеститора след приключване на 

проекта. Изпълнителят трябва да обозначи на комплекта чертежи към договора всички 

отклонения, разширения и ревизии спрямо оригиналния проект. 

 

ОБЗАВЕЖДАНЕ 

 

РАБОТНО БЮРО ''F1'' 

Размери: 160х80х74h 

Изисквания: материал - меламин 25мм в дървесен декор или цвят по избор; метална П-образна 

конструкция, метална греда със сечение мин.40х20 мм; метални крака със сечение мин. 40х40 

мм, отвор за кабели, регулиране на височинат с до 10 мм., да се предлага в минимум 4 различни 

цвята;разстояние 10 мм между краката и плота.  

Сертификати: * LST EN 527-1:2011; LST EN 527-2:2003; LST EN 527-3:2003  

Изглед на продукта: 

 

       
 

РАБОТНА ГРУПА С 2 РАБОТНИ МЕСТА ''F2'' 

Размери: 140х160х74h 

Изисквания: материал - меламин 25мм в дървесен декор или цвят по избор; метална П-образна 

конструкция, метална греда със сечение мин.40х20 мм; метални крака със сечение мин. 40х40 

мм, отвор за кабели, регулиране на височинат с до 10 мм., да се предлага в минимум 4 различни 

цвята; разстояние 10 мм между краката и плота.  

Сертификати: * LST EN 527-1:2011; LST EN 527-2:2003; LST EN 527-3:2003 

Изглед на продукта: 
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РАБОТНО БЮРО СЪС ШКАФ ''F3'' 

Размери: 150х80х74h + 170x60x74h 

Изисквания: материал - меламин 25мм и 18мм в дървесен декор или цвят по избор; метална П-

образна конструкция, метална греда със сечение мин.40х20 мм; метални крака със сечение мин. 

40х40 мм, отвор за кабели, регулиране на височинат с до 10 мм., да се предлага в минимум 4 

различни цвята;разстояние 10 мм между краката и плота.  

Сертификати: * LST EN 527-1:2011; LST EN 527-2:2003; LST EN 527-3:2003 

Изглед на продукта: 

 
 

 

КОНТЕЙНЕР  ''F4'' 

Размери: 42х50х60h 

Изисквания: материал - плот-меламин 25мм в дървесен декор или цвят по избор на клиента; 

корпус – меламин 18мм в дървесен декор или цвят по избор на клиента;контейнерът е на 

колелца и с централно заключване; товароносимост на чекмедже 25 кг. 

Сертификати: LST EN 14073-1:2004; 14073-2:2004, 14073-3:2004; LST EN 14074-2004 

Изглед на продукта: 
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КОНФЕРЕНТНА МАСА ''F5'' 

Размери: 300x90x74h 

Изисквания: Материал - плот меламин 25мм в дървесен декор или цвят по избор; отвори и два 

метални капака за кабели, метална тава под плота за кабели, 

Метал: профили  „П“-образни, прахово боядисани в цвят по избор;сечение на краката 40х40 мм, 

на гредата 40х20 мм, разстояние между плота и основата 10 мм, интегрирани пвц крачета за 

нивелиране с до 10мм. 

Сертификати: LST EN 527-1:2011; 527 -2:2003. 

Изглед на продукта: 

        
 

КОНФЕРЕНТНА МАСА ''F6'' 

Размери: 300x120x74h 

Изисквания: Материал - плот меламин 25мм в дървесен декор или цвят по избор; отвори и два 

метални капака за кабели, метална тава под плота за кабели, 

Метал: профили  „П“-образни, прахово боядисани в цвят по избор;сечение на краката 40х40 мм, 

на гредата 40х20 мм, разстояние между плота и основата 10 мм, интегрирани пвц крачета за 

нивелиране с до 10мм. 

Сертификати: LST EN 527-1:2011; 527 -2:2003 



8 

 

Изглед на продукта: 

        
 

РАБОТНО БЮРО ''F7'' 

Размери: 110х80х74h 

Изисквания: материал - меламин 25мм и 18мм в дървесен декор или цвят по избор; метална П-

образна конструкция, метална греда със сечение мин.40х20 мм; метални крака със сечение мин. 

40х40 мм, отвор за кабели, регулиране на височинат с до 10 мм., да се предлага в минимум 4 

различни цвята;разстояние 10 мм между краката и плота.  

Сертификати: * LST EN 527-1:2011; LST EN 527-2:2003; LST EN 527-3:2003 

Изглед на продукта: 

       
 

РАБОТНО БЮРО ''F8'' 

Размери: 140х80х74h 

Изисквания: материал - меламин 25мм и 18мм в дървесен декор или цвят по избор; метална П-

образна конструкция, метална греда със сечение мин.40х20 мм; метални крака със сечение мин. 

40х40 мм, отвор за кабели, регулиране на височинат с до 10 мм., да се предлага в минимум 4 

различни цвята;разстояние 10 мм между краката и плота.  

Сертификати: * LST EN 527-1:2011; LST EN 527-2:2003; LST EN 527-3:2003 

Изглед на продукта: 
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БАР СТОЛ ''F9'' 

Размери : 38,5/66-86h 

Изисквания:  Въртящ се бар стол с хромирана основа, седалка от високо износоустойчива ABS 

пластмаса в червен цвят с възможност за регулиране на нивото на височина. Газов 

амортисьор. 

Изглед на продукта: 

 

 
 

 

ФОТЬОЙЛ  ''F10'' 

Единично кресло, изработено от полиуретанова пяна и тапицирано с текстилна дамаска по 

избор на възложителя. Дамаската да е износоустойчива и запазва качествените си 

характеристики за дълъг период от време. Хромирани метални крака. Височина на изделието - 

80 см. 

Изглед на продукта:  
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ОФИС СТОЛ ''F11'' 

Ергономичен офис стол с регулируеми подлакътници, лумбална опора, високо профилирана 

облегалка, заключване в минимум три работни позиции, седалка изработена от полуиретанова 

пяна, тапицирана с текстилна дамаска. Стабилна петлъчева основа. Товароносимост минимум 

120 кг. 

Материали:  дишащ плат мембрана и черен меш.  

Изглед на продукта: 

 

 
 

СТОЛ ЗА КУХНЯ ''F12'' 

Трапезен стол  със седалка и облегалка изработени от 

висококачествен полипропилен. Стабилна хромирана основа и с 

възможност за стифиране. Протектори за предпазване на 

подовите настилки. 

Товароносимост минимум 120 kg. 

Размери: 46/53/83H 

Изглед на продукта: 

 

 

 

 

 

СТОЛ ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА ''F13'' 

Посетителски стол с подлакътници – сгъваем, многофункционален, ергономичен,  позволяващ 

преобразуване от стол в маса с гладка повърхност за писане. Да позволява лесна аранжировка 

на модела към различни интериори, в зависимост от функционалното използване на залата. Да  

има свързваща система, която да ги съединява и да прави редове. Да са предвидени и колички за 

стифиране на столовете, с цел бърза реорганизация на пространството. Метална конструкция 

с минимална дебелина 15 мм и прахово покритие. Седалката и облегалката да са широки. 
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Дамаската да е износоустойчива и запазва качествените си характеристики за дълъг период 

от време. Материал на вложката в тапицерията – дунапрен с дебелина 20 мм и плътност 35 

кг/м3. Максимално допустимо натоварване 120 кг.   

 Да отговаря на международните стандарти за пожарна безопасност. 

 Размери: ориентировъчни 60*40*85 см     

 

СТОЛ ЗА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА ''F14'' 

Ергономичен офис стол с регулируеми подлакътници, лумбална опора, високо профилирана 

облегалка, заключване в минимум три работни позиции, седалка изработена от полуиретанова 

пяна, тапицирана с текстилна дамаска. Стабилна петлъчева основа. Товароносимост минимум 

120 кг. 

Материали: седалка в черно и гръб от въздушен меш в сиво.  

Размери: ширина на седалката - 43 см,височината на седалката - 41-53 см,дълбочина на 

седалката - 42 см 

 
 

СТОЛ ЗА КАФЕ ''F15'' 

Стол за кафе, лесен за почистване, възможност за 

стифиране. 

Материал: Висококачествен  поликарбонат 

Товароносимост  минимум 120 кг 

Размери:  

                 Височина: 840 mm  

                 Дължина: 580 mm 

                 Ширина:  560 mm 
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МАСА ''F16'' 

Размери: 120x90x74h 

Материал: меламинов плот с 25мм дебелина и 2 мм кант в дървесен декор или цвят по избор; 

метална П-образна конструкция, метална греда със сечение мин.40х20 мм; метални крака със 

сечение мин. 40х40 мм, прахово боядисани в цвят по избор; отвор за кабели, регулиране на 

височинат с до 10 мм., да се предлага в минимум 4 различни цвята; разстояние 10мм между 

краката и плота.  

Сертификати: * LST EN 527-1:2011; LST EN 527-2:2003; LST EN 527-3:2003 

Изглед на продукта: 

 
 

КВАДРАТНА МАСА ЗА ХРАНЕНЕ  ''F17'' 

Квадратна маса за хранене с фланец 

Размери: 70х70х74h 

Материали: меламин 25мм в дървесен декор или цвят по избор; водоустойчив; устойчивост на 

UV-лъчи (избеляване), защита против износване и захабяване; защита против надраскване; 

издържливост до 170 градуса по целзий 

Метал: кръгъл или квадратен фланец, прахово боядисан в цят по избор; възможност за 

нивелация; възможност за промяна на цвета. 

Изглед на продукта: 

 
 

МАСА ''F18'' 

Кръгла маса  

Размери: 80x74h 
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Материали: меламин 25мм в дървесен декор или цвят по избор; водоустойчив; устойчивост на 

UV-лъчи (избеляване), защита против износване и захабяване; защита против надраскване; 

издържливост до 170 градуса по целзий 

Метал: кръгъл или квадратен фланец, прахово боядисан в цят по избор; възможност за 

нивелация; възможност за промяна на цвета. 

Изглед на продукта: 

 

 

 

 

 

 

 

КУХНЯ ''F19'' 

Размери: 255/60/240 

Към кухнята са включени смесителна батерия, кухненска мивка и  хладилник за вграждане под 

плот. Клас на енергийна ефективност на хладилника - A++. Монтаж на вратите-фиксирана 

врата. 

l. Височина на долен корпус: 90 см. 

2. Височина на горен ред окачени шкафове:80 cm 

3. Кухненски гръб от ПДЧ плоскост 

Материали за кухненските шкафове: меламин 25мм и 18мм, видими кантове 2 mm, цвят по 

избор на проектанта, плотове водо и термо устойчиви HPL с дебелина 38 мм, механизми с 

плавно затваряне. 

 

Изглед на продукта 

 
 

ВИСОК ШКАФ ЗА ДОКУМЕНТИ  ''F20'' 

Размери: 120х45х200h 

Материали: меламин 25мм и 18мм в дървесен деков или цвят по избор; 

Метал: прахово боядисана метална рамка в цвят по избор; 

Изглед на продукта: 
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ВИСОК ШКАФ ЗА ДОКУМЕНТИ  ''F21'' 

Размери: 80х45х200h 

Материали: меламин 25мм и 18мм в дървесен деков или цвят по избор; 

Метал: прахово боядисана метална рамка в цвят по избор; 

Изглед на продукта: 

 
 

СТОЛ ЗА ТЕРАСА КЪМ КАФЕ ''F22'' 

Стол за тераса 

Размери: ширина: 58 см, дължина: 62 см, височина: 93 см 

Материал: рамка от алуминий, седалка и облегхалка от текстил 
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МАСА ЗА ТЕРАСА КЪМ КАФЕ ''F22A'' 

Маса за тераса 

Размер: ширина: 70 см, дължина: 70 см, височина: 74 см 

Материал: алуминий и стомана,плот от масивна дървесина; 

Изглед на продукта: 

 

 
 

 

КУХНЯ ''F23'' 

Размери:320/60/240 

Към кухнята са включени смесителна батерия, кухненска мивка с иноксово покритие   и 

хладилник за вграждане под плот. Клас на енергийна ефективност  на хладилника - A++, общ  

полезен обем  113 l. Височина на нишата  82 – 87 см. Монтаж на вратите-фиксирана врата. 

1. Височина на долен корпус: 90 см. 

2. Височина на горен ред окачени шкафове:80 cm 
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3. Кухненски гръб от ПДЧ плоскост 

Материали за кухненските шкафове: меламин 25мм и 18мм, видими кантове 2 mm, цвят по 

избор на проектанта, плотове водо и термо устойчиви HPL с дебелина 38 мм, механизми с 

плавно затваряне. 

 
 

 

МЕТАЛНИ СТЕЛАЖИ ''F24'' 

Размери: 290/60/260см 

Материал: носимоспособност 150 кг на рафт 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТАЛНА СТОЙКА СЪС ЗАКАЧАЛКИ ''F25'' 

Двуетажен щендер - метален, с регулация на второто ниво 

Размери:1300/500/1900-2300 мм  

Черен с хром никел тръби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУХНЯ ''F26'' 

Размери:210/60/240 
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Към кухнята са включени смесителна батерия, кухненска мивка с иноксово покритие   и 

хладилник за вграждане под плот. Клас на енергийна ефективност  на хладилника - A++, общ  

полезен обем  113 l. Височина на нишата  82 – 87 см. Монтаж на вратите-фиксирана врата. 

1. Височина на долен корпус: 90 см. 

2. Височина на горен ред окачени шкафове:80 cm 

3. Кухненски гръб от ПДЧ плоскост 

Материали за кухненските шкафове: меламин 25мм и 18мм, видими кантове 2 mm, цвят по 

избор на проектанта, плотове водо и термо устойчиви HPL с дебелина 38 мм, механизми с 

плавно затваряне. 

 
 

ЕТАЖЕРКА  ''F27'' 

Размери:141/147/34 

Материал: меламин 

Изглед на продукта: 

 
 

СТОЛ ЕКСПОЗИЦИОННИ ЗАЛИ „F30” 

 Стол посетителски с подлакътници и четири опорни крака, с едноблокова обвивка, лек и 

лесен за транспортиране, за интензивна употреба в многоцелеви пространства. Да има 

свързваща система, която да ги съединява и да прави редове. Обвивка, произведена от 

високоустойчив полипропилен с двойна кривина: за опора на лумбалната кост и правилното 

позициониране на гърба. Седалката и облегалката да са широки. Дамаската да е 



18 

 

износоустойчива и запазва качествените си характеристики за дълъг период от време.Да 

отговаря на международните разпоредби за пожарна безопасност.  

 

БЮФЕТ    ''А1.1'' 

По архитектурен детайл! 

Материали: "CO-01'' - минерална плоскост CORIAN, цвят 108-snow white 

 

 

 
 

"CO-02'' -минерална плоскост CORIAN,цвят 9070-graphite 

 

 
 

 

РЕЦЕПЦИЯ    ''А1.2'' 

Материали: "CO-01'' - минерална плоскост CORIAN, цвят 108 - snow white 

"CO-02'' - минерална плоскост CORIAN, цвят 9070 – graphite 

Брой работни места: 2  

Носещата конструкция на рецепцията е направена от метални профили с квадратно сечение. 

Размерите на металните профили да се уточнят с изпълнителя и да се съгласуват с 

проектанта. 

Материал: Corian-Бял 

Височина: 105 cm  

Широчина: 334 cm  

На работния плот да се предвидят отвори за кабели за захранване на необходимото оборудване 

за работа. 
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ГАРДЕРОБ  „А1.3” 

По архитектурен детайл; 

Материали: "CO-01'' -  минерална плоскост CORIAN, цвят 108 - snow white 

"CO-02'' - минерална плоскост CORIAN, цвят 9070-graphite 
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ЛОКЪРИ  „А1.4” 

Размери: 80х55х180см. 

Материал: Меламин в цвят по избор на клиента. 

Изглед на продукта: 

 
 

 

ПЕЙКА   ''А1.5'' 

Размери: 100х40 см. 

Материал: масив 

Изглед на продукта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРПЛОТ В КУХНЯ   ''А2.1'' 

Размери: 520/50 

Материал: плот водо и термо устойчив HPL с дебелина 38 мм върху носеща конструкция по 

предложение на изпълнителя.  

 

 

БАРПЛОТ В КУХНЯ   ''А3.1'' 

Размери: 520/50 

Материал: плот водо и термо устойчив HPL с дебелина 38 мм върху носеща конструкция по 

предложение на изпълнителя. 
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ПРЕГРАДНА СТЕНА''А3.2'' 

Звукоизолираща, полуавтоматична преградна стена. 

Размери – 15,80 м дължина, 2,80 м височина; 

Тип окачване на стената - двуточково; 

Дебелина на панелите - 80мм; 

Звукоизолация (RW) - 41db; 

 
 

 

БАРПЛОТ В КАФЕ   ''А3.5'' 

Барплот в кафе - по архитектурен детайл; с включени смесителни батерии и иноксови мивки 

Материал: технически камък, цвят черен; 

 

 
 

 

 

 

БАРПЛОТ И РУКВАНТ   ''А3.6'' 

Барплот и руквант в кафе - по архитектурен детайл; с включени смесителни батерии и 

иноксови мивки 

Материали: "CO-01'' - минерална плоскост CORIAN, цвят 108 - snow white 

"CO-02'' - минерална плоскост CORIAN, цвят 9070 - graphite 
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БАР ПЛОТ КЪМ КУХНЯ „А4.1” 

Размери 240/50 

Материал: плот водо и термо устойчив HPL с дебелина 38 мм върху носеща конструкция по 

предложение на изпълнителя 

 

 

СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ЩОРИ С АВТОМАТИКА „CU-I-01” 

Размери 240/620 

 

 

СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ЩОРИ С АВТОМАТИКА „CU-I-02” 

Размери 360/ 620 

 

 

ЛЕКТОРСКА КАТЕДРА 

Мобилна лекторска катедра с модерен дизайн, с регулируема височина от 1,00 до 1,40 м. 
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КАШПИ ЗА ФОАЙЕ   '' М1'' 

 

Армиран с влакна композитен материал, изработен от полиестерна 

смола и мраморен прах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕЙКА   „М2” 

Пейка-С  

Армиран с влакна композитен материал, изработен от полиестерна смола и мраморен прах. 

 

-размери: 

                   височина:   410 mm 

                   широчина: 410 mm 

                   дължина: 1630 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПЕЙКА   „М3” 

Пейка-С  

Армиран с влакна композитен материал, изработен от полиестерна смола и мраморен прах. 

 

-размери: 

                   височина:   410 mm 

                   широчина: 410 mm 

                   дължина: 1630 mm 
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 ПЕЙКА   „М4” 

 

Изработена от хипергранит, армиран с влакна, направени от полиестерни смоли и мраморни 

прахове 

 

-размери: 

                 Височина на седалката: 450 mm  

                 Височина с облегалка: 745 mm  

                 Дължина: 2660 mm 

                Ширина: 1840 mm 

                Отвор за дърво: 1242 × 1000 mm 

 

 
 

ДЕМОНТИРУЕМ ПОДИУМ ОТ ПРАКТИКАБЛИ   ''Р1'' 

Размер на целия подиум: максимален размер 10,00/ 3,50 м  
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Демонтируем подиум от практикабли – модулен тип, позволяващ монтаж на различни 

конфигурации;с променлива височина; стълбичка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЗАВЕЖДАНЕ БАР    ''В5.1'' 

По архитектурен детайл; 

"CO-02'' -минерална плоскост CORIAN,цвят 9070-graphite 

 
 

 

Бар стол '' R2 '' 

Вид на продукта: висок стол с облегалка 

Размери : Ш/Д/В  47/52/110 сm, височина на седалката 82 сm 

Цвят: Черно и  сиво 

Материали: 

-  конструкция и крака от бук масив  

- байц на краката  

- седалка изработена  от материал  ПДЧ , облепена  с  дунапрен и  тапицирана с дамаска                                                   

- облегалка, облепена с дунапрен и тапицирана с дамаска  

 

Изглед на продукта: 
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Маса '' R4 '' 

Вид на продукта: висока маса за хранене за 2 места, с централен крак 

Размери : Ш/Д/В  70/60/114 сm 

Материали:  

основа: хром никел, основа ф 42 сm, тръба ф 80 mm, височина на основа 110 сm 

плот: HPL (hight preasure laminate), дебелина на плот 40 mm, цвят тъмносив декор; 

устойчивост на UV-лъчи (избеляване), защита против износване и захабяване; защита против 

надраскване. 

Изглед на продукта: 

 

 
 

 

ИНОКСОВ РАБОТЕН ПЛОТ КУХНЯ РЕСТОРАНТ В 5.2 

По архитектурен детайл. 

Материал – инокс 

Включена смесителна батерия и иноксова мивка 
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ИНОКСОВИ РАБОТНИ МАСИ КУХНЯ  В 5.3 

По архитектурен детайл. 

Материал – инокс 

 

 

ШУБЕР ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ КУХНЯ 

 

Материал: ПВЦ 

Размери: 240/170 

 

 

ШУБЕР МРЪСНА ПОСУДА КУХНЯ 

 

Материал: ПВЦ 

Размери: 150/170 

 

 

ЛЕТЯЩА АЛУМИНИЕВА ВРАТА 

 

Материал: алуминий 

Размери: 120/300 

 

 

 

САНИТАРНО ОБОРУДВАНЕ 

 

ОГЛЕДАЛО   ''Т-А-07'' 

Мястото на монтаж е посочено в разгъвките на съответната тоалетна; 

Размери:60,4/40,2/0,6 см 

 
ОГЛЕДАЛО   ''Т-А-08'' 

Мястото на моттаж е посочено в разгъвките на съответната тоалетна; 

Размери:60,4/80,4/0,6 см 
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ОГЛЕДАЛО   ''Т-А-22'' 

Мястото на моттаж е посочено в разгъвките на съответната тоалетна; 

Размери:100,8/224,8/0,6 см 

 

ОГЛЕДАЛО   ''Т-А-23'' 

Мястото на моттаж е посочено в разгъвките на съответната тоалетна; 

Размери:100,8/221/0,6 см 

 

Кошчета за тоалетна хартия   ''Т-А-09'' 

Материал: неръждаема стомана 

* Издържлив в неблагоприятни среди 

Размери:18/37/44 см 

 
Кошчета за хартиени кърпи''Т-А-10'' 

Материал: неръждаема стомана 

* Издържлив в неблагоприятни среди 

Размери: 18/37/44 см 

 
Автомат за подаване на сапун ''Т-А-11'' 

Размери: 17/12,5/10,5 см 
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Автомат за подаване на тоалетна хартия ''Т-А-12'' 

  Материал: неръждаема стомана 

* Издържлив в неблагоприятни среди 

Размери: 27/13,5/15,5 см 

 

 

 
Автомат за подаване на хартиени кърпи ''Т-А-13'' 

  Материал: неръждаема стомана 

* Издържлив в неблагоприятни среди 

Размери: 38/35/24 см 
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Санитарна четка за тоалетни''Т-А-14'' 

  Материал: неръждаема стомана- инокс,устойчива на корозия,издръжлива и лесна за 

почистване, за монтаж на стена; 

* Издържлив в неблагоприятни среди 

 
 

 

Смесител стенен за душ  ''Т-А-16'' 

  Материал: неръждаема стомана, за монтаж на стена; 

* Издържлив в неблагоприятни среди; 

 керамичен затварящ механизъм с ограничител на топла вода 

 месингово лято тяло 

 метална ръкохватка с индикатор за топла и студена вода на капачката 

 възвратен клапан 

 стандартно присъединяванес S-холендри  

 съответства на стандарт EN817 

 

 
 

 

Сервизна мивка тип Аусгус ''Т-А-17'' 

Размери :60/34/26см     

Материал: полипропилен; цветово стабилен и UV устойчив материал 
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ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ 

 

АЛУМИНИЕВА ГРЕДА ''G-А-01'' 

Алуминиева греда за окачване на допълнително оборудване. 

Размери: 200/50 см. 

Изглед на продукта: 

 
СТОЙКА - ПАРКИНГ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ ''EX-01'' 

За 5 велосипеда 

Материал: Стомана 

Размери: 133/37/27 см. 

Цвят: Сребрист 
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ПЕЙКА ЗА ВЪНШНО МОНТИРАНЕ ''EX-02'' 

Размери: 180х50см. 

Материал: масив и неръждаема стомана 

Изглед на продукта: 

 
КОШ ЗА ОТПАДЪЦИ ''EX-03'' 

Размери: 40/40/123 см,  Вместимост: 30 л 

Материал: неръждаема стомана 

Изглед на продукта: 
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ПОДВИЖНО АЛУМИНИЕВО СКЕЛЕ 

Тип: „Кула” с височина 8 м. 

Материал:алуминий 

 

 

ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ 

Подробна информация за изпълнението им е дадена в приложените проекти. 

Да се изработят по архитектурен детайл. 

Да се гледа чертеж „ Визуална комуникация, графичен дизайн - табелки„ - VC7; 
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