
  

1 

 

       Приложение № 2 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

За провеждане на вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП  
с предмет: „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите 
на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция № 1: 
„Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерството на 
здравеопазването“ и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра” 

 

Устройство Показател Минимални изисквания 

[КПУ-1.4] 

Компютър 

от типа 

всичко в 

едно (All-in-

one)-794 бр. 

Процесор 

Не по-малко от 4 ядра с не по-малко от 4 нишки (thread);  

Тактова честота - базова не по-ниска от 2.80 GHz;  

Тактова честота - максимална не по-малко от 3.60 GHz;  

Не по-малко от 6 MB cache; 

64 битови инструкции; 

или еквивалентен 

Оперативна 

памет 
8 GB 2133 MHz DDR4 

Твърд диск 500 GB хард диск и 256 GB Solid state disk 

Оптично 

устройство 
DVD±RW 

BIOS UEFI, c възможност за Secure boot 

Видео карта 
Поддържаща Full HD резолюция. Допуска се интегрирана и 

с възможност за използване на споделена памет 

Мрежова карта 100/1000 Mbps Ethernet, RJ45, Wake On LAN 

Интерфейси 
Минимум 1xUSB 3.0, 4xUSB 2.0, RJ-45, вход за микрофон и 

изход за слушалки, видео изход 

Аудио Вградено 

Допълнителни 

изисквания 

Наличие на вграден TPM 2.0 (Trusted platform module) чип 

или еквивалент. Възможност за хардуерно заключване на 

USB портовете 

Кутия All-in-one, всичко в едно интегрирани компютър и монитор 

Захранващ блок Осигуряващ безпроблемна работа при пълно натоварване 

Стойка 
С възможност за регулиране на височината, наклона и 

завъртане наляво-надясно 

Тип на 

монитора 
TFT LED или еквивалентен 

Размер на 

дисплея 
Не по-малко от 21.5 инча 

Резолюция Не по-ниска от 1920 x 1080 (Full HD) 
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Устройство Показател Минимални изисквания 

Мултимедия Интегрирани камера, микрофон и високоговорители 

Сертификати TCO или еквивалент 

Съвместимост 

на предложения 

модел 

компютър 

Операционни системи: MS Windows 7 Pro/8/8.1/10 Pro 

(32/64bit) от Windows Certified Products List (WCPL) 

Софтуер: MS Office Professional 2013; MS Office Professional 

2016, Adobe Acrobat Reader,  Abby Fine Reader, AutoCAD 

Операционна 

система 

Инсталирана и активирана операционна система MS 

Windows 10 Pro (64bit) OEM  

Захранващ 

кабел 

Да бъде съвместим с контакт тип „Шуко“ – CEE 7/3 и CEE 

7/5 или еквивалентно, с дължина не по-малко от 1,5 метра 

[КПУ-1.8] 

Клавиатура 

I вид-794 

бр. 

Начина на 

свързване към 

компютъра, тип 

надписване, 

други 

USB, гравирана/надписана с English (US) и кирилица по БДС 

[КПУ-1.10] 

Мишка-794 

бр. 

Начина на 

свързване към 

компютъра, тип 

надписване, 

други 

USB, двубутонна, скрол, оптична 

Гаранция 

Гаранционен 

срок на 

доставената 

техника 

36 месеца 

Всяко посочване на конкретен стандарт, спецификация, техническо одобрение, 

техническа референция, марка или други следва да се разбират за посочените или 

еквивалентни 

 

 

 


