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Приложение 2 

Техническа спецификация 

за 

„Кубрат древен и млад – да пренесем традициите през времето“ 

 

Доставка на сценично оборудване, осветителна и озвучителна техника за 

Община Кубрат с минимални технически спецификации: 

№ 

 

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 

3. Осветителна техника    

3.1 Светодиоден прожектор  -LED PAR с мин. мощност 150w  

-DMX 

бр. 20  



-мин. 7 броя канали 

3.2 Пулт за осветление DMX 512 бр. 1  

3.3 Клампа за окачванена на 

стандартна ферма 

-50 мм 

-минимум 25 кг. товароносимост 

бр. 20 

3.4 Кабел DMX 3 м. бр. 20 

3.5 Кабел DMX 10 м. бр. 2 

4. Озвучителна техника    

4.1 Микрофон Вокален дистанционен: 

-Работна честота на радио 

станцията  между  524-865 Mhz 

-Възможност за монтаж в 

стандартна транспортна кутия 19 

инча 

бр. 2 

4.2 Тонколона  С един среднотонов и един 

високотонов говорител: 

-Среднотонов говорител – 500 w  

RMS мин. 

-Високотонов говорител – 50w 

RMS мин. 

бр. 2 

4.3 Стойка за тонколона Телескопична с минимална 

товароносимост 35 кг. 

бр. 2 

4.4 Стойка за микрофон Телескопична с чупещо рамо  2 

4.5 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 

 

В съответствие с разпоредбите на чл. 49, ал. 2 от ЗОП, в случай, че са посочени 

конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или 

производство – да се чете и разбира „или еквивалентно”. 

 

 

 

 

 

 

 


