
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
„СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД – ПЛОВДИВ 
гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66 

 
 

№ Наименование Спецификация  ед. мярка 

1 2 3 4 

Т1 

Указателна табела за 
врата (монтира се на 
вратата или от лявата 
й страна – на 
стената);  

Указателна табела за врата: табелата се монтира на всяка 
врата, като обозначава вида на кабинета и номера на 
кабинета, както и имената на лекарите. Работното време е 
на отделна табела, като при проектирането  трябва да има 
сходство с указателната. Предвиждат се индивидуални 
табели за всяко едно отделение, като на всяко отделение 
се променя пиктограмата. Желателно е при изработването 
да има възможност за добавяне на допълнителни  имена и 
лесно променяне на работното време (за лекарските 
кабинети) или промяна на  информацията съдържащата се 
в табелата чрез подмяна на хартиения надпис . Табелите са 
унифицирани в размери 12см./33см., като допълнителната 
информация трябва да има опция да се надгражда. За 
табели РАБОТНО ВРЕМЕ – 7см./33см. 
Освен за лекарските кабинети такива табели се предвиждат 
и за всички други помещения - операционна, образна 
диагностика, регистратура, лаборатории,к-т старша сестра и 
др. Във всички разработки на тези табели стои 
пиктограмата на отделението, в което се намират. 
Размерите са ориентировачни и не са задължителни. 

бр. 

Т2 

Указателна табела за 
номер на 
помещението 
(монтира се до 
вратата в горен 
десен ъгъл); 

Указателна табела за номер на помещението, табелата се 
монтира до всяка врата и е унифицирана за всички 
отделения. Размери: 12см./16см. бр. 

Т3 

Обща указателна 
табела (тоалетна, 
стълбище, 
съблекалня, 
асансьор и др.); 

Обща указателна табела. Табелата се отнася за помещения, 
които се намират във всички етажи и отделения: тоалетна; 
тоалетна за инвалиди; асансьор; стълбище; изход и 
съблекалня. Всяка от тези табели съдържа индивидуална 
пиктограма. Размери: 12см./16см. 

бр. 

Т4 

Табели за стена, 
обозначаващи 
наименование и 
посока;  

Табели за стена, обозначаващи посока и наименование. 
Табелите се изработват с цел да се поставят на 
разпределящи зони в болницата, като може да се групират 
една над друга. Да се предложи вариант  този тип табели 
да има възможност да бъдат висящи. Табелите са 
изградени от отделни модули, включващи: стрелка ,  
наименование на отделението , номер на етаж , 
пиктограма на съответното отделение.  Размер на 
табелите: 16см./100см.  с възможност за надграждане с 
отделни модули. Монтират се на стена. По този начин 
табелите няма да се променят при промяна на вътрешната 
структура на болницата. При висящи табели (едностранни и  
двустранни), размерите на отделните информационни 
табели да бъдат с размер 16см./60см.  и 40см/70см 
Размерите са ориентировачни и не са задължителни. 

бр. 



Т5 
Табели за 
административна 
част 

Табелите за административната част са отделни от 
табелите за отделенията. Те са с размери 12см./33см.  и са 
предназначени за монтаж на вратата. В тези табели се 
предвижда и номер на кабинета. Размерите са 
ориентировачни и не са задължителни. 
 
 

бр. 

Т6 
Вътрешни 
информационни 
табла 

Таблата са предназначени за представяне  на 
информационни материали, обяви и др.  за  клинични 
звена, администрация, общо болнични  части. 
Размер 120см/80см.Предназначени за монтиране  на 
стената.Таблата да са със  СНАБ рамка- отваряема, 
хромирани ъгли, PVC гръб 3мм. Да се предложат варианти 
за монтаж на плексигласови джабове формат А4- 6бр и 
антирефлексно предпазно  съкло. 
 
 

бр. 

Т7 
Подвижни стойки с 
надпис „ВЛИЗАНЕТО 
ЗАБРАНЕНО“ 

Стойките се състоят от:  
1. Метална тежка основа, хромирана пръчка с височина 
един метър и рамка с големина А4 върху, която се поставя 
надписа /двустранна/; 
2. Стелаж за флаери с 12 джоба /А5/ изработено от 
плексиглас с размери 60х120 см. 

бр. 

 
 


