
  

№ по ред Наименование на оборудване/обзавеждане
Единица 

мярка
Количество Размери

1

Многофункционални модули комплект 5 бр. - 

цилиндър, полуцилиндър,триъгълна призма, 

трапецовидна призма, куб  бр. 1

Многофункционални модули 

комплект от 5 броя меки модули:

1 полуцилиндър - 30 см х ф30;

1 цилиндър - 30 см х ф30;

1 триъгълна призма - 30х30х30см 

;

1 трапецовидна призма - 

60х30х30

1 бр. Куб - 30см.

2 Топка с релефна повърхност ф65см. бр. 2 диаметър 65 см

3

Твърда топка с релефна повърхност за масаж ф8 

см. бр. 1 диаметър 8 см

4

топка с форма на фъстък, с грапава повърхност ф55 

см. бр. 2 диаметър 55 см

5 топка с грапава повърхност 50 см диаметър бр. 2 диаметър 50 см

6 сензибол с диаметър 20 см бр. 1 диаметър 20 см

7 сензибол с диаметър 10 см бр. 1 диаметър 10 см

Психосензорна зала, цени  с монтаж

8 Прожектор с постоянен филтър бр. 1 22/25/В27 см

9 Огледална сфера с двигател бр. 1 ф 30

10

Воден кът с два броя кули с платформи и огледала-

ъгъл бр. 1 100х100х30см

11 Ултравиолетов панел и аксеоари бр. 1 5 вида с размери 125х77х19см

12  Вдлъбнато удароустойчво акрилно огледало бр. 1 ширина 72см. и височина 144см

13

Изпъкнало удароустойчво акрилно огледало 

“единица” бр. 1 ширина 72см. и височина 144см

14 Диоден тунел бр. 1 91х120х76см

15 Прожектор за релаксация бр. 1

с жълто-син маслен филтър, 

цветни филтри, които могат да 

се сменят, ф 2,4см, ширина 5 см

16 Аксесоари маслени филтри – комплект бр. 1

комплект 3 различни цветни 

маслени филтри - прозрачно, 

лилаво/зелено, лилав/синьо, 

ф10см

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 „Доставка на артикули 

за дневен център“ по обществена поръчка "Доставка на оборудване и обзавеждане 

за ЦОП и за ДЦПДУТС по проект "Подай ръка"
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17 Звездно небе/кът за усамотяване бр. 1 диаметър 65 см

18

Светлинен водопад/завеса с  източник на светлина 

сноп 100 бр. 2м. дължина, 50 Вт бр. 1 2м. дължина, 50 Вт 

19 Килимчета дунапрен с кожа 200/1300/40 мм. бр. 1 200/1300/40 мм

20 Музикално водно легло с вибрации и музика бр. 1 120х240х40см

Забележка 1: Гаранционният срок за предложените артикули от ОП3 трябва да бъде най-малко 12 месеца. 

Забележка 2: Артикулите в обхвата на ОП 3 следва да бъдат доставени на адреса на ДЦПДУТС, гр. Ботевград, ул. 

"Княз Александър Батенберг" № 14, ет. 1

Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-5.001-0045 „Подай ръка“ на Община Ботевград във връзка с процедура BG16RFOP001-5.001 

по Приоритетна ос Регионална социална инфраструктура, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Ботевград 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
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