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I. Описание на видовете работи, предмет на процедурата: 

Предмет на процедурата е ремонт и обновяване на административната сграда на 

Община Враца и Концертната зала, находящи се в гр. Враца, ул.”Стефанаки Савов”№6. 

Същата е публична общинска собственост, намира се в УПИ І-197, кв.30 на ЦГЧ и 

обхваща поземлен имоти с идентификатор 12259.1020.197, по КК на гр. Враца. 

Сградите са построени през 1956 г. по монолитен начин със стоманобетонова 

конструкция, скатни покриви и ламаринено покритие.  

Сградата с концертната зала е с вход от изток. Залата е през две етажни нива, 

Около нея са общи части и обслужващи помещения. Сградата разполага с две стълбища 

в двата й края по дългото направление. 

Общината е с вход от изток, към площадното пространстро. Решена е на 

коридорен принцип с двустранно разположение на кабинетите. Централно място във 

всичките нива заема фоайето с трираменно стълбище. В полуподземният етаж се 

намира столова и кухня с възможен достъп и отвън през  вътрешния двор. 

Фасадите са с облицовка от естествен камък,варовик.Външната дограма е стара 

алуминиева (не е подменяна), двукатна дървена и PVC.  

Настилките в интериора са мрамор, гранит, гранитогрес и теракота. Стените в 

общите части са с каменна облицовка. Административните помещения са с дървена 

ламперия, тапети, латекс, а санитарните  помещения - с керамична облицовка. Проектът 

предвижда модернизиране на сградния фонд, като са  спазени предписанията направани с 

енергийното обследване относно привеждането на сградите в съответствие с нормативите 

за енергийна ефективност и създаване на приветлива и ефективна среда чрез цялостна 

обработка на всички помещения. Спазени са  и противопожарните норми.    Проектът е 

съобразен с изискванията на действащото законодателство в Република България. 

За сградата на Община Враца се предвижда основна реконструкция на скатния 

покрив и въвеждане на нови енергоспестяващи мерки. 

Предвижда се цялостна подмяна на неефективната дограма с нова алуминиева 

такава. 

Предвижда се демонтаж на остарелите облицовки от мокет, балатум, тапети, 

дървена ламперия и окачени тавани и направата на нови такива. 

Предвижда се осигуряване на достъп на хора с увреждания през главното фоайе, 

предвижда се и обособяването на санитарно помещение за тях на всеки етаж. Предвижда 

се направата на ново, евакуационно стълбище от столовата към вътрешния двор. 

За концертната зала, с оглед модернизирането й, се предвижда изцяло ново 

оборудване и обзавеждане,както и направа на нови акустични решения за тавана, стените 

и подът. 

Върху всички стени на административната сграда на Община Враца и 

Концертната зала,граничещи с „външен” въздух се предвижда въвеждането на 

енергоспестяващи мерки, а именно полагане на топлоизолация спрямо предписанията на 

енергийното обследване.  
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II. Организация на строителството 

По време на изпълнение на СМР, Изпълнителя на строежа следва да спазва 

изискванията на следните нормативни документи: 

- Наредба за безопасност и охрана на труда при изпълнение на СМР; 

- Изискванията на нормативните документи за извършване и приемане на СМР; 

- Нормативни документи за опазване на комуникации на външни инвеститори, 

при извършване на СМР. 

 

III. Изисквания за качеството на предвидените работи. 

Основните материали, които ще се използват по време на строителството трябва 

да отговарят на стандарти за качество, съгласно действащата нормативна уредба на 

РБългария и ЕС. 

Всички използвани в проекта материали да отговарят на следните 

изисквания: 

 Да са устойчиви на атмосферни условия 

 Да са устойчиви на вандализъм 

 Да не променят външните си характеристики (форма и цвят) 

 Да не променят техническите си характеристики 

 Да не са вредни за здравето 

 Металните елементи да са горещо поцинковани 

 За дървените елементи да се използва термодървесина 

 Видимите бетонни елементи да са гладки и без шупли 

 

  Покривните работи включват демонтаж съществуващ покрив и направа на 

нов.За покривната конструкция ще се използва иглолистна дървесина (греди и дъсчена 

обшивка), воалит над обшивката и покритие от керемиди.Всички обшивки по 

покрива,улуци и водосточни тръби ще се изпълняват от поцинкована ламарина,като 

последните ще бъдат с РVС-покритие. 

Топлоизолацията по покрив ще бъде изпълнена с топлоизолационна система тип 

XPS, d=6см и коеф. на топлопроводност λ=0,030W/mK   под скатен покрив. 

Топлоизолацията по фасади без съществуваща облицовка от камък ще се изпълни с 

топлоизолационна система тип ЕPS, d=8см и коеф. на топлопроводност λ=0,033W/mK, 

а по вътрешни стени, външно обработени с  облицовка от камък ,с минерална вата, 

d=8см и коеф. на топлопроводност λ=0,037W/mK.  

По фасади ще се полага цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен 

проект) по топлоизолация, включително грундиране. 



 

                       
 

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.019-0004 „ Реконструкция ремонт и внедряване 

мерки за енергийна ефективност на административни сгради (Ремонт и обновяване на административната 

сграда на Община Враца) “ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020 – Враца", част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и 

интегрирано градско развитие", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони 

в растеж“ 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.  

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства 

не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 

орган на ОПРР 2014-2020 година. 

 

 

4 

Предвижда се подмяна на дограмата по фасадите,съгласно приложена към 

одобрения проект спесификация.  

Ще се изпълни и водо- песъкоструйно почистване на каменнат облицовка по 

фасади. 

За строителните конструкции ще се използват материали съгласно проекта,а 

именно: 

Подложен бетон  клас В 15 и В25 по БДС 7268 

Армировъчна стомана Ст А I и Ст А III по БДС 4758 (БДС EN10080; 2007 или 

еквивалент) 

Контролът на бетона и армировъчните изделия да се изпълнява съгласно 

Наредба за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции / ДВ бр.53 - 

1999г./ 

Довършителните работи в интериора предвиждат цялостна подмяна на 

интериорните врати,гипсокартон 12,5 мм  по стоманени профили (конструкция), 

вътрешно по тавани на сухи помещения,растерен окачен таван,тип 

"Армстронг",акустична облицовъчна система по таван, под и стени на концертна 

зала,полагане на фаянс и гранитогрес по стени и подове, шпакловки, грундиране и 

боядисване с вододисперсна боя по стени и тавани. 

Предвижда се и реновиране на съществуващите парапети и привеждането им 

към изискванията на БДС 8267-86 или еквивалент. 

По отношение на отоплението и вентилацията се предвижда ремонт на 

съществуващата абонатна станция с мощност 570/150 kW, с 

доокомплектоване,съгласно проекта по част ОВК. 

Отоплението ще се изпълни с отоплителни тела,алуминиеви радиатори с Н = 500 

мм, стъпка 80 мм и мощност 162W/гл(90/70°С) и с Н = 800 мм, стъпка 80 мм и мощност 

233W/гл(90/70°С). Цялостно се подменя съществуващата разводка от черни газови 

тръби с полипропиленова с  ал.вложка,различни диаметри и Tmax=90°C. 

За Концерта зала е предвидена смукателно-нагнетателна и климатична инсталация по 

проект, с високоефективна въздухообработваща климатична камера/моноблок/ за 

вътрешен хоризонтален подов монтаж с двустепенна рекуперация. 

Ще се използват Вентилатори тип Plug fan с клас на енергийна ефективност IE4 

Premium Efficiency , с дебит 15000м3/ч, свободен напор 500Ра, 220V/50Hz. 

Въздуховодите са предвидени от подцинкована ламарина,а изолацията им от минерална 

вата с покритие от алуминиево фолио. 

Съгласно проекта ще се монтират противопожарни клапи със стопяема 

пластина, отговарящи на следните стандарти: EN13501-2 или еквивалент; EN13501-3 

или еквивалент; EN1751 или еквивалент. 

Вътрешната водопроводна инсталация от поцинковани тръби ще се подмени 

изцяло с полипропиленови тръби, PN,всички диаметри,съгласно проекта, вкл. фасонни 

части и изолация от микропореста гума с деб.9мм 

Вътрешната канализационна мрежа ще се реновира също изцяло тръби РVС ф50 
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и ф110  за ВКК, вкл. фасонни части и изолация 13 мм. 

Предвижда се монтаж на ново санитарно оборудване,мивки и 

моноблокове,както и монтаж на нова санитарна арматура. 

Електроинсталацията се реновира изцяло. Окабеляването е основно с кабели 

СВТ, различни сечения,по скари и тръби, подменят се част от ГРТ и етажните табла, а 

другите се ремонтират. Подменят се изцяло и разклонителни кутии,ключове и 

контакти.Предвиждат се LED – осветителни тела за монтаж на таван и аплици. 

Ще се изпълни и слаботокова инсталация с кабел FTP cat.5e,положен на кабелни 

скари. 

Предвидено е и изграждането на мълниезащита,в която е включена доставка и 

монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие, тип E.S.E  S-A1, DL=60 ms, 

Schirtec. 

Концертната зала е част от процеса на реконструкция на целия сграден 

комплекс, при който залата се ремонтира изцяло. Подменят се стенни и таванни 

облицовки,зрителски столове и апаратурата на залата. Предвидени са стенни облицовки 

с подходящи акустични свойства, озвучителна апаратура и окабеляването за същата. 

В залата има оформена сцена, която се запазва. Сцената няма портал и е изцяло 

взрителната зала. Предвижда се изграждането на звуков отражател над сцената, 

осигуряващ добра вътрешно оркестрова комуникация и прожектиране на звука в залата. 

Залата е с класическа правоъгълна форма и терасовидно разпределение на зрителските 

редове. Има обем от приблизително 2600 куб.м. Основното  й предназначение е като 

основна за симфоничния оркестър на града. За озвучаване на залата ще се използват 

както живи изпълнители, така и записан музикален материал. Допълнително 

предназначение е събрания и постановки. 

Акустичната обработка на помещението на залата включва подбор на всички 

звукопоглъщащи повърхности в помещението. Основна звукопоглъщаща площ са 

зрителските седалки и самите зрители.  

Предвидени са седалки с текстилна тапицерия, без полиетилиен под тапицерията 

и облицовка само на седящата час и облегалката на гърба. 

За осигуряване на подходящи акустични условия на стенните облицовки ще се 

изпълнят със специализирани акустични устройства, проектирани с цел да разпръскват 

звука дифузно или т.нар. Шрьодерови QRD дифузери.Това са дървени устройства с 

вертикални шлици, ширината и дълбочината на които е от основно значение за 

работата на устройството.Ще се използват несиметрични дифузери, което позволява 

обръщането на модулите и използването им като прав и огледален. Стандартния размер 

на тези устройства е 600х600 милиметра,което позволява ориентирането им както в 

хоризонтална, така и във вертикална посоки.Ще се монтират общо 579 броя дифузери, 

като тяхното разположение показано на чертежите.  

В залата, ще се инсталира съвременна озвучителна апаратура, осветителна 

апаратура, както и система за прожектиране. 

Предвидената озвучителната система покрива изискванията за провеждане на 
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всякакви концерти,класическа музика, фолк, рок, театър, кино. Чрез цифрова матрица 

се осигурява бързо превключване в различните режими. Предвижда се 

висококачествена система за озвучаване от сцената . 

Предвидени са 2 цифрови многокнални пулта с възможност за запис, активни 

монитори, безжични персонални монитора,достатъчен брой вискокачествени 

микрофони за симфоничен оркестър и с общо предназначение, както и безжични 

микрофона. 

Сценичното осветление включва LED стационарни прожектори, въртящи се 

такива, цифров пулт за DMX управление. 

Видео показ кино: модерен цифров проектор за 10 години напред с всички 

стандарти. 

Видео концерти и мултимедия : 4бр. видео проектора - два за фон върху малкия 

екран в дъното на сцената, два за показ на участниците.Ще се монтират видео камери за 

показ на участниците на малкият екран и за информация на ТВ- монитори за фоайето 

на залата. 

Техническите характеристики и вида на заложената в проекта  апаратура 

отнасяща се до акустиката на залата, са както следва: 

 

1. Асиметричен Шрьодеров PRD дифузер, позволяващ подредбата на 

прав и огледален модул; 

оптимизирана форма за запазване на разпръскващите характеристики 

при подредба на серия от дифузери; 

коефициент на дифузия по-висок от 0,7 за честоти от 400 до 2500 Hz, при 

подредба в поредица; 

минимално звукопоглъщане (α<0,3). 

2. Цифров смесителен пулт за обработка и смесване на звук 

- Комбинирано управление - тактилен екран и цифрови енкодери                                                              

- 33 моторизирани фейдъра (32 канала + 1 мастър) 

- 48 входни михинг канал (40 mono + 2 stereo + 2 return) 

- 20 Aux (8 mono + 6 stereo) + Stereo + Sub шини 

- 8 DCA групи с Roll-out 

- 32 аналогови XLR/TRS микрофон/линия входа + 2 аналогови RCA 

stereo линейни входа 

- 16 аналогови XLR изхода 

- 34 x 34 цифорви запис/възпроизвеждане канала по  USB 2.0 + 2 x 2 по 

USB памет 

- 8 Ефекта и 10 Графични Честотни Коректора 

- 1 разширителен слот за  NY64-D Данте Карта 

- Комплект с Данте Карта 
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3. Система за управление на високоговорителите:                                      
- 3 бр. аналогови линейни входа (женски XLR)/ 1- от който изплзваем 

като 2 канлен AES цифров вход (споделени конектори)                       

- 6 бр. линейни балансирани  изходи                                                           

- АЦП: 24-битов, динамичен обхват 120 dB                                                                  

- ЦАП: 24-битов, динамичен обхват 120 dB                      

- вътрeшна обработка: 32-бит, floating point                  

- поддържана честота на дискретизация: 96 kHz (32-96 kHz SRC )                        

- Честотнa характеристика: 10 Hz – 45 kHz, +/- 3 dB                  

- RS232 - управление, RS485 - каскадиране 

4. Активно озвучително тяло - сценичен монитор                                               

- Системата: активна двулентов,коаксиална - 12' НЧГ, 1,75' ВЧГ 

- Макс. звуково налягане (Max SPL Output): 128db 

- Честотен характеристика: (-10db) 50 Hz - 20 kHz 

- Насоченост: 90 ° х 90 ° 

- Усилвател клас D 

- Мощност: 360W, 160W 

- Вграден DSP 

- Нетно тегло 14,9 kg. 

5. Тонколона:                                                                              
- Мощност: 350 W (номинална)  1400 W (пикова) 

- Честотен обхват: 60 Hz - 19 кHz (-3db) 

- Покритие:  90° - хоризонтално; 20° - вертикално 

- Чуствителност (1W/1m): 104dB 

- Максимално звуково налягане (SPL):129 dB                    

- Нискочестотен драйвер: 2 х  8'  

- Високочестотен драйвер 4 х  1,25' 

- Номинално съпротивление : 16Ohm                                 

- Вградена ригинг кондтрукция 

- Размери (ш,в,д): 596,9 x 512,2х 369,1mmx 

- тегло: 34,6kg. 
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6. Тонколона за ниски честоти:                                                                              
- Мощност: 500 W (номинална) 2000 W (пикова) 

 Честотен обхват: 48 Hz - 250 Hz (-3db) 

 Кросовър честота: 80 Hz - 1250 Hz 

- Чуствителност (1W/1m): 98dB 

- Максимално звуково налягане (SPL):131 dB                    

- Нискочестотен драйвер: 15'  

- Номинално съпротивление : 8Ohm 

- Размери (ш,в,д): 597 x 597х 462mm. 

- тегло: 40,4kg. 

- вградена ригинг конструкция 

7. Усилвател на мощност 

Клас D 

Мощност: 4x 1000W/4Ohm  

Честотнa характеристика: 15 Hz - 30 kHz   

SNR:  > 103 dB, 

8. Усилвател на мощност 

Клас D 

Мощност: 8x 500W/4Ohm  

Честотнa характеристика: 15 Hz - 30 kHz   

SNR:  > 103 dB, 

9. Микрофони за озвучаване на класически и модерни инструменти:  

- насоченост: кариоида, омни (със сменяем капсул) 

- Честотна лента: 20-20000 Hz 

- Чувствителност: кардиоида:12.6 mV/Pa омни:10 mV 

- Еквивалентно ниво на шума: кардиоида: 16 db-A омни:18 dB-A 

- Сигнал към шум: кардиоида: 78 db-A омни:76 dB-A 

- Preattenuation Pad 10db 

- Нискочестотем филтър: 150 Hz 

- Електрическо съпротивление: 70 ома 

- размери 120 мм / диаметър 20 мм, 

- тегло: 0.09  кг 



 

                       
 

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.019-0004 „ Реконструкция ремонт и внедряване 

мерки за енергийна ефективност на административни сгради (Ремонт и обновяване на административната 

сграда на Община Враца) “ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020 – Враца", част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и 

интегрирано градско развитие", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони 

в растеж“ 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.  

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства 

не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 

орган на ОПРР 2014-2020 година. 

 

 

9 

10. Комплект микрофони за озвучаване на барабани: 

(комплектът включва 8 бр. микрофони + необходимите държачи) 

- микрофон за каса - 1 бр. 

Честотна лента:  20 - 16000 Hz  

Чувствителност: 0.9 mV/Pa 

Електрическо съпротивление: 350 ома 

Препоръчителен товарен импеданс: мин 1000 ома 

Polar Pattern: кардиоид 

- микрофон за оувърхеди - 1 чифт 

насоченост: супер-кардиоида 

Честотна лента 40-20000 Hz 

Чувствителност 3 mV/Pa 

Еквивалентно ниво на шума 24 db-A 

Максимално звуково налягане:139 dB/SPL 

Електрическо съпротивление 50 ома 

Препоръчителен товарен импеданс: мин 1000 ома 

- микрофон за фус - 1 бр. 

насоченост: супер-кардиоида 

Честотна лента 40-20000 Hz 

Чувствителност 3 mV/Pa 

Еквивалентно ниво на шума 24 db-A 

Максимално звуково налягане:139 dB/SPL 

Електрическо съпротивление 50 ома 

Препоръчителен товарен импеданс: мин 1000 ома 

микрофон за томове и малко барабанче- 4 бр. 

насоченост: кардиоида 

Честотна лента 40-18000 Hz 

Чувствителност 1.8 mV/Pa 

Максимално звуково налягане: 160 dB/SPL 

Електрическо съпротивление 350 ома 

Препоръчителен товарен импеданс: мин 1000 ома 

тегло: 60 гр 

 

11. Вокален микрофон 

Честотна лента: 40-16000 Hz 

Чувствителност: 2.7 mV/Pa 

Електрическо съпротивление: 350 ома 

Препоръчителен товарен импеданс: мин 1000 ома 

Polar Pattern: кардиоид 
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12. Безжична микрофонна система, състояща се от: 

-приемник с метален корпус 

Честотна лента 50-16000 Hz (-3 dB) 

чувствителност: < 3 uV @52 dB(A) 

Switching bandwidth 24 MHz 

препрограмирани  канали:8 банки с до 12 канала  

Radio Range (пряка видимост) 100 м (в зависимост от антенната система) 

Pilot Tone Да 

индикатор за състоянието на батерията в предавателя 

Дължина 42 mm 

Височина 200 mm 

Ширина 127mm 

-предавател - микрофон за ръка, динамичен, кардиоидна насоченост 

Честотна лента 80-16000 Hz 

Номинална отклонение 20 кХц 

Радио Изходна мощност 10 mW 

възможност за синхронизиране на работните параметри на приемник и 

предател с 2.4 GHz сигнал 

Височина 260 mm 

Ширина 50 мм 

Нето тегло 245 грама 

динамика на ситемата: > 103 dB 

 

13. Персонална "in ear" мониторна система, състояща се от: 

 стационарен предавател джобен приемник 

Честотна лента 25-10000 Hz 

Сигнал към шум > 90db-A 

THD при  1 кХц 0.9 % 

изходна RF мощност на предавателя: 10/30 mW 

Switching bandwidth 42 MHz 

брой препрограмирани канали:16 

Брой на избираеми честоти 1680 (избираеми в  стъпка от 25KHz) 

Дължина 24 mm, Ширина 70 мм, Височина 105 mm 

-слушалки 

Тип: затворен 

Чувствителност 106db SPL / 1 mW 

Импеданс 16 ома 
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14. Мониторни колони за класически оркестър 
Нискочестотен високоговорител: 4' 

Високочестотен високоговорител: 1,5' 

Честотен обхват: 80 Hz - 20 кHz 

Мощност: 2 x 8W 

Входове: 2 х линейни стере небалансирани, 1x mic небалансиран 

Честотен коректор ( ниски , високи) 

Жак за слушалки 3.5 mm  

Размери 251 х 150 х 140 mm  

Нето тегло 1,4 kg.  

 

15. Съраунд озвуичтелни тела: 
Честотен обхват (-10db) 62 Hz - 19 кHz 

Мощност:  300W Program, 600W Peak 

Чувствителност (1W / 1m): 94dB 

Максимално свуково налягане SPL: 118dB 

Номинален импеданс 8 Ohm 

Хор. насоченост 120°  

Верт. насченост: 80° 

Crossover Frequency 1.4 кХц 

Нискочестотен говорител: 2 x 6' 

Високчестотен говорител: 1x 1' 

Цвят на решетката: Черен 

Нето тегло 5,3kg стойки за тонколоните 

16. Усилвател на мошност - двуканален 

Клас H 

Мощност: 2 x 600W / 4Ohm; 2 x 900W/2Ohm 

Честотна лента: 10Hz÷30kHz 

            Звуков процесор  

            Разширителни модули 

            8 канала аналогови входове микрофон / линия балнсирани с фантомно                

захранване към YDIF шина  

          YDIF към 8 канала аналогови изходи линия балансирани 

           Съвместими с матрицата от поз.23 
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17. Аудио процесор за кинопрожекционни системи 

Входове: 4x AES ( 25pin D-Sub) ; 2x AES ( 2x BNC), Toslink optical, 8 x 

балансиран аналогов; микрофонен вход, допълнителен стерео вход 

Изходи: 8 х аналогови балансирани, , допълнителен стерео изход, изход 

за системи за слухово подпомагане 

Формати: PCM, Dolby AC-3, Dolby 7.1, Dolby EX, Dolby ProLogic 

Вграден процесор с динамични, честотни и закъснителни настройки 

Управление: Лицев панел, RS232, LAN, GPIO, вход за външен фейдър 

 

18. Професионален проектор за кинопрожекции DCI съвместим 

3 х 0,69" DC2K DMD - херметизиран оптичен модул 

Резолюция: 2048 х 1080; Яркост: 9000 lumens; Kontrast: 1850:1 

Лампа: 2,2kW ксенонова; Специално отделение за лампата - смяна извън 

проектора  

За екран с размер до 10m - при G=1,2 за екрана 

Комплет с моторизиран обектив  

Управление: 3x LAN, 8 x GPIO, USB, 3D интерфейс 

19.Вграден специализиарн процесор за киновъзпроизвеждане DCI 

съвместим   

DCI 4K 2D up to 60fps; DCI 4K 3D (24 or 30 fps per eye) 

DCI High Frame Rates 2K 3D up to 120fps (60fps per eye) 

JPEG 2000 bit-rates up to 625Mbps 

Dual-channel color-correction; MPEG-2 (4:2:0 and 4:2:2 up to 60fps) 

2x DisplayPort 1.1a; 2x 3G-SDI inputs; 1x HMDI 1.4a (for BluRay 3D) 

16x AES/EBU audio channels (2x RJ45) 

 

19. Проектор - екран задна стена сцена... 
Система: 1 x 0,67' DLP; 2 x 310W UHM Lamps 

Резолюция: 1920х1200 

Яркост: 7000 Lum 

Входове: SDI, HDMI, DVI-D, VGAx2, HDbT(Digital Link) 

Управление: LAN, RS232, IR, GPI, HDbT 

Собствен шум: 30dB(Normal Mode), 28dB(Eco Mode) 

Обектив: ултракъсофокусен - TR=0,38:1 

Комплектация - HDbT(Digital Link) предавател - комутатор ( HDMI, 

VGA, CV входове), контролер 

 

20. Компактен навиваем ел.екран - 9.00х5.00м 

Моторизиран 

21. Стационарен прожекционен екран, мат- 7х4,38м с рамка 

Звукопрозрачно екранно платно 
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22. Цифрова матрица за комутиране на сигнали - концерт, кино, театър 
- 8 аналогови микорофон/линия балансирани входа 

- 2 стерео небалансирани, линейни входа 

- 8 аналогови балнсирани линейни изхода 

- 16 канала YDIF входно изходна шина 

- 64 входа и изхода Dante 

- слот за карта - 16 входно/изходни канала 

- Свободна конфигурация на процесора 

- 16 GPI, 8 GPO 

- Управление по LAN, RS232 

 

23. Рак стойка: 19' 18U  

24. Пиедестал за проектор 

25. Система за пом. Режисьор: 

 Интеркомна система - тип парти линия - мастър пост за инспициент, 2 х 

постове за апаратна , микрофонен пост 7-ред, beltpack за следач 

6 бр. говорители- двулентови за повърхностен монтаж (30-15-6-

30)W/100V Гримьорни и команда сцена 

1 бр. Усилвател - 2 х 120W/100V  

Двоен видео за камерите по поз. 30 

Кабели, аксесоари  

26. Усилвател на мощност 

Изходна мощност: 65W / 100V 

Входове: общо 5 - 3 микрофонни балансирани с фантомно ахранване , 2 

линейни небалансирани 

Честотна лента: 60Hz÷18kHz 

27. Тонколони за противопожарна оповестителна система 
Честотен обхват: 70 Hz до 20 кHz (-10db) 

Номинална мощност 80 W продължителна музикална мощност 

трансформаторни линии: 100 V Line: 30 W, 15 W, 6 W 

70 V Line: 30 W, 15 W, 6 W, 3 W 

SPL (W/m): 88dB  

Нискочестотен драйвер 5.25'  

Високочестотен драйвер: 1' 

Материал на корпуса ABS 

Размери (В х Ш х Д) 260 х 170 х 180mm. 

стойки за окачване 
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28. Solid-state плейър/рекордер за монтаж в рак 
- Възможност за запис и възпроизвеждане на MP3 и WAV аудио файлове 

на карти памет и USB стик 

- Възможност за запис на MP3 и CD Audio файлове и конвертиране на 

WAV аудио файлове на CD 

- Възможност за работа с CD-R / CDR-DA / CD-RW / CD-RW-DA, 5 или 

3 инча дискове 

- Балансирани и небалансирани аналогови входове и изходи 

- Коаксиален цифров вход и изход с поддръжка на S/PDIF и AES/EBU 

 

29. Видеокамери за салона  
CMOS сензор 1920 x 1080 

Изходи: SDI, HDMI 

Оптичен zoom: x30 

Управление: RS422 Visca; DVIP; IR 

 

30. Монитори за фоайе 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ДИСПЛЕЯ: D-LED LCD 

РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH: 43 " 

РЕЗОЛЮЦИЯ: FULL HD 1920 x 1080 

ОПРЕСНЯВАНЕ НА КАРТИНАТА: 6,5ms  

Входове:HDMI: x3, DVI, VGA, CV 

Управление: LAN, RS232, IR ( Crestron connected) 

 

31. Концертни, театрални столове, червен антистатичен плюш, дървени 

подлакътници, дъно на седалката и гръб от масивно дърво, акустичен 

дизайн и противопожарна обработка, с монтаж  

 

32. PAR прожектор 

- Светодиоден PAR прожектор 

- мин. 18 бр. светодиоди 4-в-1 с мощност мин. 8W 

- фиксиран ъгъл 25
о
 

- Управление DMX 512, автоматично, по музика，Master/Slave 

- Контролни канали по DMX: 4 / 8 

- Захранване AC95-245V, 50/60Hz 

- Тегло: до 3 кг. 
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33. Moving Head 
- Светодиоден мувингхед прожектор 

- Мин. 19 бр. светодиоди с мощност мин. 10W, 4-в-1, RGBW 

- Пресети за статични цветове 

- Регулиране на ъгъла в мин. диапазон 11° - 50°
 

- Електронен димер и стробоскопичен ефект 

- Диапазон на завъртане по Pan/Tilt: мин. 540
о
/230

о
, 16-битов контрол  

- Управление DMX 512, RDM 

- Контролни канали по DMX: 14/25 

- Тегло: до 10 кг. 

 

34. Moving Head 

- Светодиоден мувингхед прожектор 

- Мин. 180W бял светодиоден източник 

- Фиксиран ъгъл 16° 

- 2 колела с по 7 цвята 

- Мин. 6 ротационни и 8 фискирарни цвята 

- Моторизиран фокус, моторизиран ирис, въртяща се призма 

- Електронен димер и стробоскопичен ефект 

- Диапазон на завъртане по Pan/Tilt: мин. 540
о
/240

о
, 16-битов контрол  

- Управление DMX 512 

- Контролни канали по DMX: 17 

- Тегло: до 20 кг. 

 

35. Театрални прожектори 
- Френелова леща с диаметър 150мм 

- За халогенна лампа 1000/1200W, цокъл Gx9.5 

- Регулиране на ъгъла в мин. диапазон 10
о
-55

о 

- Държач за филтър 

 

36. Театрални прожектори   
- PC леща с диаметър 150мм 

- За халогенна лампа 1000/1200W, цокъл Gx9.5 

- Регулиране на ъгъла в мин. диапазон 8
о
-55

о
 

- Държач за филтър 

 

37. Лампа 1000W  
Халогенна театрална лампа 1000W, цокъл Gx9.5, 3000K, мин. 750 часа 

живот 
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38. Профилни прожектори   
- За халогенна театрална лампа 650W 

- Регулиране на ъгъла от 20
о
 до 40

о
 

- 4 ножа за оформяне на светлинното петно 

- В комплект с държач за филтър, лампа 

39. Профилни прожектори  Zoom 

- За халогенна театрална лампа 650W 

- Регулиране на ъгъла от 10
о
 до 28

о
 

- 4 ножа за оформяне на светлинното петно 

- В комплект с държач за филтър, лампа 

40. Multiprofile Iris 
- Ирис диафрагма за предложените профилни прожектори 

41. Прожектори  Floodlight Sym 1000W 

- Вана със симетричен рефлектор за лампа 625-1250W, R7s 

- Защитно предно стъкло 

- В комплект с държач за филтър, лампа 

42. Следач   
- За халогенна лампа 1000/1200W, цокъл Gx9.5 

- Регулиране на ъгъла в мин. диапазон 8о-16о 

- Механичен димер и ирис диафрагма 

- В комплект с държач за филтър, лампа, стойка 

43. Dimmer  DMX 
- Мин. 6 канала х 10А (2.3kW) 

- DMX и аналогово управление 

- Автоматичен предпазител за всеки канал 

- Задаване на подгрев на лампите 

- Дисплей за бутони и настройка, и локало управление 

- За монтаж в рак 

44. DMX сплитер 

- мин. 1 вход към 4 изхода 
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45. Пулт за управление на осветление  
- Софтуерно базиран контролер за осветление 

- Лиценз за управление на мин. 64 DMX вселени 

- Управление на до 65 536 параметъра 

- Мин. 4 бр. физически DMX изхода 

- Мин. 10 мулти-функционални плейбек плъзгача 

- Мин. 4 енкодера за управление на параметри на устройства 

- Интегриран тъч дисплей, мин. 3.5" 

- Възможност за запаметяване на мин. 1000 листи с картини, с 

неограничен брой картини, мин. 1000 групи, 1000 палети за параметри 

- Редактор за потребителски устройства, ефект генератор  

46. Пушек машина  
- Мощност над 1000W 

- Време за захряване до 7 минути 

- Консумация на флуид: до 110 мл/минута 

- Дистанционно управление 

47. Компютърна конфигурация за осветление 
- Параметри съобразени с изискванията за предложеният пулт за 

урпавление на осветле, 

- мин. 1 бр. мулти-тъч монитор с размер мин. 21" 
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Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства 

не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 

орган на ОПРР 2014-2020 година. 
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48. Цифрова продикционна PTZ камера 

1/2.8' EXMOR CMOS сензор 

Резолюция: до 1080р60 

F 1,6÷4,7 

Увеличение: х 30оптично, х12 цифрово 

Ъгъл на видимост: 2,9°÷63,7° 

Обхват хоризонтално завъртване: ±170° 

Обхват вертикално завъртване: +90°/-20° 

Възможност за монтаж на таван ( обръшане на картината) 

Изходи: 3G - SDI ; IP H.264, JPEG 

Управление: VISCA - LAN, RS422 

Брой присети: 256 ( 16 от които пълни) 

49. Цифров видео рекоредер 
Broadcast quality HD / SD SDI вход / изход 

Стерео audio линеен вход 

Запис на HDD / SSD 

 

50. Захранващ блок, 12Vdc/8.3A, размери 150/90/40 mm 

51. Комбиниран кабел FTP Cат 5Е+ захранващи жила 2х0.75мм 

52. Switch 8 Port 10/100Mbps Desktop Switch 

 

IV. Изисквания за опазване на околната среда. 

По време на Изпълнението на СМР, няма да има отделяне на вредни вещества 

замърсяващи околната среда и въздуха. Отпадъците ще се изхвърлят на определените 

от Община Враца места. 

 


