
№ Наименование М-ка К-во

1

Детско легло-падащо, с подматрачна рамка 140х70см.Материал: 

корпус от ЛПДЧ плоскости с d=18мм с PVC кант по всички видими 

ръбове

бр. 8,00

2 Детски матрак 140х70х12см. бр. 8,00

3 Еднолицев ортопедичен матрак с височина 16см. бр. 2,00

4

Единично легло тип сандвич с механизъм за повдигане 

85х195х78см.Материал: корпус от ЛПДЧ плоскости с d=18мм с PVC 

кант по всички видими ръбове

бр. 2,00

5
Гардеробче еднокрилно, с два рафта и закачалка за дрехи с размери 

30х30х150см. светъл цвят.Материал: корпус от ЛПДЧ плоскости с 

d=18мм с PVC кант по всички видими ръбове

бр. 30,00

6 Шкафче за обувки, за два броя с вратичка. Материал: корпус от 

ЛПДЧ плоскости с d=18мм с PVC кант по всички видими ръбове

бр. 30,00

7 Пейка с облегалка, двойна с размери 120х40см. бр. 2,00

66 Детска масичка за хранене, с размери 120х60х60см. бр. 2,00

67 Детски столчета за хранене, с размери 60х32х30см. бр. 8,00

68 Маса за хранене, с размери 100х100х60см. бр. 3,00

69
Трапезен стол 50х45х90 см. Основа от многослойна дървесина, 

тапицерия дамаска с пълнеж – пенополиуретан.
бр. 12,00

70
Кухенска везна, електронна с капацитет не по - малко от 10 - 15 

килограма
бр. 1,00

71

Секционен шкаф тип библиотека 90х36х180см. комбинирани светъл 

и тъмен цвят. Материал: корпус от ЛПДЧ плоскости с d=18мм с PVC 

кант по всички видими ръбове.

бр. 1,00

72 Стойка за телевизор - стенен монтаж бр. 1,00

73
Електрическа кана за вода с мощност не по - малка от 2000W и 

капацитет 1,5 литра
бр. 1,00

74 Перална машина, с предно зареждане, Енергиен клас А бр. 1,00

75
Шкаф за баня с размери 25х90х40см. стенен монтаж - влагоустойчив

бр. 3,00

76 Огледало за баня бр. 3,00

77 Закачалка за кърпа бр. 3,00

78 Сапунерка за мивките бр. 3,00

Приложение № 1

Обособена позиция № 1 - Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане за 

„Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с 

капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги”, на първи етаж и „Център 

за обществена подкрепа (ЦОП) / (до 4 места за спешно настаняване) и капацитет 100 места”, на 

втори етаж с административен адрес: гр. Враца, ж.к. „Медковец“, ул. „Огоста“ № 3.

Кухня/разливочно/трапезария

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за "Дневен център за подкрепа на деца с тежки 

множествени увреждания и техните семейства"
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Етажерка за баня на три нива за монтаж на стена.

Материал: метал с антикорозионно покритие. бр. 3,00

80 Закачалка за хавлия бр. 6,00

81 Четка за тоалетна бр. 3,00

82
Стойка за тоалетна хартия-метал, неръждаема-метал, неръждаема

бр. 3,00

83 Сгъваема сушилка за дрехи бр. 3,00

84 Ютия за гладене с пара и мощност не по - малка от 2200W бр. 1,00

85 Дъска за гладене 120х35х(60 до 90см височина) бр. 1,00

86 Прахосмукачка с контейнер и минимална мощност 1200W бр. 1,00

87 Работен стол 50х45х90 бр. 36,00

88 Гладки вътрешни щори м² 75,00

89 Стелаж 90х40х180см., метален с антикорозионно покритие бр. 3,00

90
Хладилник с камера, Енергиен клас А не по малко от 200 литра

бр. 1,00

91
Сушилня за дрехи с капацитет не по - малко от 7кг., Енергиен клас А

бр. 1,00

92 Еднокрилен гардероб 55х45х210см. комбинирани светъл и тъмен 

цвят.Материал: корпус и врати от ЛПДЧ плоскости с d=18мм с PVC 

кант по видими ръбове; алуминиеви П-образни дръжки

бр. 9,00

93
Мултифункционално лазерно устройство, цветно с двустранен печат

бр. 2,00

94
Съдомиялна машина с капацитет най - малко 12 комплекта, 

Енергиен клас А
бр. 1,00

95

Шкаф за препарати 100х50х120см. с заключващ механизъм. 

Материал: корпус и врати от ЛПДЧ плоскости с d=18мм с PVC кант по 

видими ръбове; алуминиеви П-образни дръжки

бр. 1,00

96

Кухненско обзавеждане L 450см. с възможност за ъглов монтаж, 

долен и горен ред на модули, чекмеджета, вратички, термоплот от 

ЛПДЧ с d=39мм., термо гръб между долен и горен ред с d=8 мм. 

Цокълна част с  височина 10см. Материал: корпус и вратички от 

ЛПДЧ плоскости с d=18мм с PVC кант по всички видими ръбове.

Кухненското обзавеждане да включва еденична мивка с отцедник с 

дълбочина 16 см и смесител за вода.

бр. 1,00

97 Стъклокерамичен плот за вграждане с чети зони за готвене. бр. 1,00

98
Микровълнова фурна с мощност не по - малко от 700W, Функция 

размразяване и звуков сигнал 
бр. 1,00

99
Готварска печка за вграждане - многофункционална фурна с 

вентилатор
бр. 1,00

100 Пасатор бр. 1,00

101
Етажерка 120х40х40см. Материал: корпус  от ЛПДЧ плоскости с 

d=18мм с PVC кант по всички видими ръбове.
бр. 5,00

102

Шкаф за документи с горен отворен модул за папки. Материал: 

корпус и вратички от ЛПДЧ плоскости с d=18мм с PVC кант по всички 

видими ръбове.

бр. 5,00
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Шкаф за документи с две врати с рафтове 78х50х180см. светъл цвят. 

Материал: корпус и вратички от ЛПДЧ плоскости с d=18мм с PVC 

кант по всички видими ръбове.

бр. 5,00

104

Контейнер с три чекмеджета 40х50х60см.Материал: корпус и 

вратички от ЛПДЧ плоскости с d=18мм с PVC кант по всички видими 

ръбове.

бр. 6,00

105

Комплект персонален настолен компютър (Процесор - min Dual Core, 

оперативна RАМ памет - min 4GB DDR3, min 500GB пространство за 

съхранение на информация, CD - DVD четец, USB порт, мишка и 

клавиатура)  с монитор min 18.8'' LCD или LED 

бр. 4,00

106

Аудио система с мощност 30W. Възпроизвеждане на формат: CD; 

MP3

Радио тунер: FM

BLUETOOTH; USB

бр. 1,00

107

Шкаф за медикаменти 100х400х175см., метален с антикорозионно 

покритие и заключващ механизъм.

Долно отделение с една или две врати и един метален рафт.

Горно отделение с една или две стъклени врати и три стъклени 

рафта.

бр. 1,00

108 Офис стол с височина 98см. светъл цвят. бр. 6,00

109 Бюро за компютър 130x60х78см. светъл цвят. Материал: корпус от 

ЛПДЧ плоскости с d=18мм с PVC кант по всички видими ръбове.

бр. 6,00

110 Стенен рафт над бюро 130х20х50см. светъл цвят. Материал: корпус 

от ЛПДЧ плоскости с d=18мм с PVC кант по всички видими ръбове.

бр. 6,00

111
Телевизор 32'' LCD или LED, DCR 500cd, RGB, DVI, HDMI, Speakers, 

USB.
бр. 1,00

112

Секционен шкаф тип библиотека 90х36х180см. комбинирани светъл 

и тъмен цвят. Материал: корпус от ЛПДЧ плоскости с d=18мм с PVC 

кант по всички видими ръбове.

бр. 6,00

113 Детска масичка, с размери 120х60х60см. светъл цвят. бр. 8,00

114 Маса с размери 100х100х60см. светъл цвят. бр. 9,00

115 Огледало -логопедичен кабинет бр. 1,00

116 Детска стол бр. 32,00

117 Дидактичен шкаф -370х40х180см. бр. 2,00

118 Семейна къща за кукли. бр. 1,00

119 Дидактичен шкаф - 240х40х140см. светъл цвят. бр. 2,00

120
Шкаф за кукли. Материал: корпус от ЛПДЧ плоскости с d=18мм с PVC 

кант по всички видими ръбове.
бр. 1,00

121 Мемо Професии-Класическа мемори игра, в която дадена професия 

трябва да се свърже със съответстващия й инструмент. 

бр. 1,00

122 Карти: Семейство и общество. бр. 1,00
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Карти: У дома. 

Картите предлагат различни възможности за игри, в които децата 

обогатяват активния и пасивния си речник със съществителни 

имена, глаголи и прилагателни имена 

бр. 1,00

124 Карти: Думи в срички бр. 1,00

125

Карти: Българската азбука и цифрите. Цветните изображения 

стимулират зрителната памет, а редовното повтаряне улеснява 

процеса на запомняне и научаване. 

бр. 1,00

126  Игра: Летящо топче. бр. 1,00

127 Пъзели различни видове до 100 части бр. 5,00

128 Конструктор за деца от 2-5 г. бр. 1,00

129 Комплект дървени кубчета със сортер 100 елемента. бр. 1,00

130
Конструктор кубчета в кутия под 300 части, за деца над 1 година

бр. 1,00

131 Детски книжки- различни видове бр. 20,00

132 Плюшени играчки до 20 см. - различни видове бр. 10,00

133 Плюшени играчки до 30 см. - различни видове бр. 20,00

134 Плюшени играчки до 50 см. - различни видове бр. 2,00

135 Кукла със звуци бр. 2,00

136 Детска играчка "Камион пластмасов" бр. 2,00

137 Детска играчка "Кола" бр. 2,00

140

Дидактичен дървен куб. Включва различни игри, които помагат за 

научаване на цветовете и формите, за развиване на логиката,  за 

развиване на ориентацията и координацията, за развиване на говор 

и общуване, на логиката, за развиване на финната моторика и 

координацията око-ръка

бр. 1,00

141 Дървен часовник със стрелки-конструктор Монтесори. бр. 1,00

142 Книжки за оцветяване, различни видове бр. 30,00

143 Цветни моливи- 12 цвята. бр. 15,00

144 Блок за рисуване бр. 30,00

145 Флумастери 18 цвята бр. 15,00

146 Пластелин- 10 цвята бр. 15,00

147 Дъска за пластелин, с ножче бр. 15,00

148
Комплект за работа с пластелин. Съдържа  5 бр. пластелин,8 

формички, точилка и ножче
бр. 10,00

149 Детска кошара с размери 120х60х60см. бр. 1,00

150 Комарници в алуминиева рамка, отваряеми. м² 35,00

151 Климатик инверторен 12 000 BТU бр. 6,00

152
Бюро за компютър 130x60х78см. Материал: корпус от ЛПДЧ 

плоскости с d=18мм с PVC кант по всички видими ръбове.
бр. 7,00

153 Офис стол с височина 98см. бр. 7,00

154
Стенен рафт над бюро 130х20х50см. Материал: корпус от ЛПДЧ 

плоскости с d=18мм с PVC кант по всички видими ръбове.
бр. 7,00

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за "Център за обществена подкрепа (ЦОП)"



155

Комплект персонален настолен компютър (Процесор - min Dual Core, 

оперативна RАМ памет - min 4GB DDR3, min 500GB пространство за 

съхранение на информация, CD - DVD четец, USB порт, мишка и 

клавиатура)  с монитор min 18.8'' LCD или LED 

бр. 7,00

156
Етажерка 120х40х40см.Материал: корпус от ЛПДЧ плоскости с 

d=18мм с PVC кант по всички видими ръбове.
бр. 7,00

157

Шкаф за документи с горен отворен модул за папки. Материал: 

корпус и вратички от ЛПДЧ плоскости с d=18мм с PVC кант по всички 

видими ръбове.

бр. 7,00

158

Шкаф за документи с две врати с рафтове 78х50х180см. Материал: 

корпус от ЛПДЧ плоскости с d=18мм с PVC кант по всички видими 

ръбове.

бр. 7,00

159
Контейнер с три чекмеджета 40х50х60см. Материал: корпус от ЛПДЧ 

плоскости с d=18мм с PVC кант по всички видими ръбове.
бр. 7,00

160 Маса 80х120х130см. бр. 4,00

161 Офис стол с височина 98см. бр. 6,00

162
Мултифункционално лазерно устройство, цветно с двустранен печат

бр. 2,00

163 Дидактичен шкаф -370х40х180см. бр. 2,00

164 Детска маса, 120х60х60см. бр. 10,00

165 Дидактичен шкаф - 240х40х140см. бр. 2,00

166 Детски столчета, с размери 60х32х30см. бр. 20,00

167
Семейна къща за кукли. Комплектът да включва 34 мебели и 

алсесоари, 8 стаи и гараж.
бр. 1,00

168 Шкаф за кукли бр. 1,00

169 Холна маса 110х50х45 светъл цвят. бр. 1,00

170

Секционен шкаф тип библиотека 90х36х180см. комбинирани светъл 

и тъмен цвят. Материал: корпус от ЛПДЧ плоскости с d=18мм с PVC 

кант по всички видими ръбове.

бр. 1,00

171
Ъглов диван  - състои се от диван тройка, двойка, единица - ъглова 

част
бр. 1,00

172 Двуместен диван 180х90х90см. бр. 1,00

173

Дидактичен дървен куб. Включва различни игри, които помагат за 

научаване на цветовете и формите, за развиване на логиката,  за 

развиване на ориентацията и координацията, за развиване на говор 

и общуване, на логиката, за развиване на финната моторика и 

координацията око-ръка.

бр. 1,00

174
Дървен часовник със стрелки-конструктор Монтесори - за развитие 

на логическота мислене и интелекта. 
бр. 1,00

175 Книжки за оцветяване бр. 30,00

176 Цветни моливи- 12 цвята. бр. 15,00

177 Блок за рисуване бр. 30,00

178 Флумастери 18 цвята бр. 15,00

179 Пластелин-10 цвята бр. 15,00

180 Дъска за пластелин, с ножче бр. 15,00

181
Комплект за работа с пластелин. Съдържа  5 бр. пластелин,8 

формички, точилка и ножче
бр. 10,00
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Електрическа кана за вода с мощност не по - малка от 2000W и 

капацитет 1,5 литра
бр. 2,00

183 Перална машина, с предно зареждане, Енергиен клас А бр. 2,00

184
Шкаф за баня с размери 25х90х40см. стенен монтаж - влагоустойчив

бр. 4,00

185 Огледало бр. 4,00

186 Закачалка за кърпа бр. 4,00

187 Сапунерка за мивките бр. 4,00

188

Етажерка за баня на три нива за монтаж на стена.

Материал: метал с антикорозионно покритие. бр. 4,00

189 Закачалка за хавлия бр. 4,00

190 Четка за тоалетна бр. 4,00

191 Стойка за тоалетна хартия бр. 4,00

192 Сгъваема сушилка за дрехи бр. 2,00

193 Парна ютия бр. 1,00

194 Дъска за гладене 120х35х(60 до 90см височина) бр. 1,00

195 Прахосмукачка с контейнер и минимална мощност 1200W бр. 1,00

196 Гладки вътрешни щори м² 75,00

197 Хладилник с камера, Енергиен клас А не по малко от 200 литра бр. 2,00

198

Кухненско обзавеждане L 350см. с възможност за ъглов монтаж, 

долен и горен ред на модули, чекмеджета, вратички, термоплот от 

ЛПДЧ с d=39мм., термо гръб между долен и горен ред с d=8 мм. 

Цокълна част с  височина 10см. Материал: корпус и вратички от 

ЛПДЧ плоскости с d=18мм с PVC кант по всички видими ръбове.

Кухненското обзавеждане да включва еденична мивка с отцедник с 

дълбочина 16 см и смесител за вода.

бр. 2,00

199
Микровълнова фурна с мощност не по - малко от 700W, Функция 

размразяване и звуков сигнал 
бр. 2,00

200 Готварска печка с четири зони готвене и фурна бр. 2,00

201 Трапезна маса 80х80х130см. светъл цвят бр. 2,00

202 Трапезен стол 50х45х90, светъл цвят. бр. 8,00

203 Пасатор бр. 2,00

204

Легло за матрак 100х200см. с повдигащ механизъм, за използване 

на пространството под матрака. Височина 78см. светъл цвят. 

Материал: корпус от ЛПДЧ плоскости с d=18мм с PVC кант по всички 

видими ръбове.

бр. 4,00

205 Еднолицев ортопедичен матрак с височина 16см. бр. 4,00

206

Двукрилен гардероб 78х50х200см. комбинирани светъл и тъмен 

цвят. Материал: корпус от ЛПДЧ плоскости с d=18мм с PVC кант по 

всички видими ръбове

бр. 4,00

207 Работен стол с височина 98см. светъл цвят. бр. 16,00

208
Телевизор 32'' LCD или LED, DCR 500cd, RGB, DVI, HDMI, Speakers, 

USB.
бр. 2,00

209 Кухненски абсорбатор с активен въглен и вентилатор 260W бр. 2,00

210 Детска кошара с размери 120х60х60см. бр. 2,00
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Комбинирана бебешка количка, с кош за новородено и летен кош, 

чанта за багаж. 
бр. 2,00

212 DVD плеър бр. 2,00

213

Аудио система с мощност 30W. Възпроизвеждане на формат: CD; 

MP3

Радио тунер: FM

BLUETOOTH; USB

бр. 2,00

214 Столче за хранене - за бебета с реголируема височина бр. 2,00

215 Мемо Професии-Класическа мемори игра, в която дадена професия 

трябва да се свърже със съответстващия й инструмент.

бр. 1,00

216
Комплект карти от серията „Картинен речник” на тема "Семейство и 

общество". 
бр. 1,00

217

Карти, свързани с основната лексика по темата „У дома”.

Картите предлагат различни възможности за игри, в които децата 

обогатяват активния и пасивния си речник със съществителни 

имена, глаголи и прилагателни имена 

бр. 1,00

218 Карти: Думи в срички . бр. 1,00

219

Карти:Българската азбука и цифрите. Цветните изображения 

стимулират зрителната памет, а редовното повтаряне улеснява 

процеса на запомняне и научаване. 

бр. 1,00

220  Игра: Летящо топче. бр. 1,00

221 Пъзели различни видове до 100 части. бр. 5,00

222 Конструктор за деца от 2-5 г. бр. 1,00

223 Комплект дървени кубчета със сортер 100 елемента. бр. 1,00

224 Конструктор кубчета в кутия под 300 части, за деца над 1 година бр. 1,00

225 Детски книжки- различни видове бр. 20,00

226 Плюшени играчки до 20 см. - различни видове бр. 10,00

227 Плюшени играчки до 30 см. - различни видове бр. 20,00

228 Плюшени играчки до 50 см. - различни видове бр. 2,00

229 Кукла със звуци бр. 2,00

230 Детска играчка "Камион пластмасов" бр. 2,00

231 Детска играчка "Кола" бр. 2,00

232

Еднокрилен гардероб 55х45х210см. комбинирани светъл и тъмен 

цвят. Материал: корпус от ЛПДЧ плоскости с d=18мм с PVC кант по 

всички видими ръбове.

бр. 8,00

233 Комарници в алуминиева рамка, отваряеми. м² 35,00

234 Климатик инверторен 12 000 BТU бр. 3,00


