
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

Доставка и монтаж на професионална подвижна сцена с тента 10 м.х 5 м. 

Оборудването на Сцена за външен монтаж включва доставка и пускане в експлоатация 

на озвучителна система състояща се от 4 бр. стенни колони, 6-канален смесителен пулт, 

комплект от 2 бр. безжични микрофони и необходимите кабели и аксесоари/стойки към 

тях. Предвижда се доставка на мултимедиен проектор със стойка за монтаж на таван, 

както и екран със стойка. 

Доставката  и монтаж на професионално сценично осветление следач 6 цвята, 

прожектори 8 броя, контролен пулт , димер 2 броя. Доставка на видеокамера и 

видеостена 3м.х 3 м. съставена от 55“ Full HD LED дисплеи  с ъгъл на видимост ≥178°. 

 

 

Библиотека 

Оборудването на библиотеката включва доставка и пускане в експлоатация на система 

за инвентаризация и управление на библиотечния фонд, състояща се от работно място 

за първоначална настройка на RFID тагове, работно място за заемане и връщане на 

заглавия, рамки за врати HF RFID, мобилен четец за инвентаризация, библиотечен 

софтуер с допълнителни модули за работа с RFID система, каталог с дигитализирани 

материали, Софтуер за инвентаризация. За обезпечаване безпроблемното 

функциониране на системата за библиотечна инвентаризация и управление, ще бъде 

доставена и сървърна машина.  

Системата за управление на архивни фондове цели създаването на оптимални 

функционалности, които да изпълнят основните бизнес процеси на системата и бизнес 

изисквания. Детайлните функционалности и помощни бизнес процеси на системата 

следва да бъдат дефинирани по време на фазата на бизнес анализ на проекта.  

 

Основните бизнес процеси на системата следва да бъдат: 

• Инвентаризация на архива 

• Управление на обекти  

• Търсене и навигиране  

• Генериране на справки  

• Управление на правата за достъп  

• Управление на номенклатури  

 

Библиотечното оборудване включва и доставка на мултифункционално цветно 

устройство. 

 

 

Обзавеждане и интериор: 

 

Дейностите по модернизация, включват доставка на фотоапарат, статив и фоточанта.  

Предвидени са средства за доставка и монтаж на шатра 3м х 3м. 20 броя, доставка на 

200 бр. сгъваеми стола за събития, пластмасова маса 80х80 см. 50 броя .  

 

 


