
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: 

„Oсигуряване на съвременна специализирана среда в Център за 
специална образователна подкрепа - гр. Пловдив чрез модернизиране на 

материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците“ 

 
I.Общи изисквания 

 
Основната цел на настоящата обществена поръчка на Центърa за специална 

образователна подкрепа - гр. Пловдив е осигуряването на съвременна специализирана 
среда в Център за специална образователна подкрепа - гр. Пловдив чрез модернизиране 
на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците.  

Поръчката се финансира от бюджета на Министерство на образованието и науката 
по Национална програма „осигуряване на съвременна образователна среда”– 2019, Модул 
„Осигуряване на съвременна специализирана среда в центровете за специална 
образователна подкрепа чрез модернизиране на материалната база за предоставяне на 
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“. 

 
На основание чл. 21, ал. 4 от ЗОП, настоящата обществена поръчка е 

разделена на 3 /три/ обособени позиции, “ с обща максимална прогнозна стойност от 
43 333.34 лв. (четиридесет и три  хиляди триста тридесет и три лева и тридесет 
и четири ст.) без включен ДДС.  

По всяка обособена позиция има посочена максимална прогнозна стойност, която 
не може да се надвишава.  

Избраният изпълнител следва да достави всички артикули по обособената 
позиция/позиции, по които кандидатства. 

Подробно описание на артикулите и техните спецификации е налично в табличен 
вид в настоящата техническа спецификация 

 
II. Техническа спецификация 

 
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на артикули, съгласно 

изискванията на Възложителя, необходими за осигуряването на съвременна 
специализирана среда в Център за специална образователна подкрепа - гр. Пловдив чрез 
модернизиране на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие 
на децата и учениците“. 

 
Видове доставки, включени в предмета на поръчката са:  

 

   

№ 1 
Доставка на специализирани уреди, апаратура, техника, устройства, пособия, 

софтуерни продукти, дидактични материали, консумативи и други по 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 

 АРТИКУЛ СПЕЦИФИКАЦИЯ КОЛИЧЕСТВО 

 за специализиран кабинет:  СЕНЗОРНА ЗАЛА 

1. 

Интерактивна 

водна стена 

Стенен панел, който интегрира свойствата на водната кула в 

нова практична форма и модерен дизайн. Особено подходящ 

за малки сензорни зали. Въздушните мехурчета се издигат от 

основата, осветена от ярки светодиоди в осем цвята. Панелът 

се доставя с 4 активни ключа, които позволяват на 

потребителя да променя цвета на светлините (червено, жълто, 

1 



синьо или зелено), както и да включва или изключва 

мехурчетата. Включени са още комплект за изпразване на 

водата и скоби за монтаж на стена. 

2. 

Диоден тунел 

Мек модул за игра във формата на тунел, чиято вътрешност е 

със светещо фиброоптично покритие. 
1 

3. 

Omi Vista 

Interactive 

Projection 

System 

      Оmi Vista  проектира различни интерактивни сцени, които 

са едновременно забавни и образователни.Тя развива 

визуални и слухови сензорни нужди, докато прожектира 

красиви пейзажи, живтотни, планети и др. с много различни 

цветове и звуци, движения, които са много привлекателни.  

      ОmiVista дава възможност децата да бъдат активни, което 
го прави забавен начин за тренировка и подобряване на  
двигателните умения, прави костите по-силни,  придобива се 
контрол. 

1 

4. 

Фиброоптичен 

дъжд 

Огледален панел за таван във формата на облак, от който 

„вали“ блестящ дъжд от цветни оптични влакна.  

         Фиброоптичните нишки светят непрекъснато с 
автоматично променящи се цветни светлини по цялата си 
дължина. Панелът е снабден със светодиоден генератор и сноп 
със 150 бр. нишки с дължина 2 м. 

1 

 за специализиран кабинет АРТ ТЕРАПИЯ 

5. Музикална 

дама 

Всеки път, когато детето натисне цветен квадрат от меката 

постелка, светва съответното цветно поле от стенния панел и 

се чува музикална нота или мелодия.  

     Може да се избира от 64 детски песнички или звукови 
ефекти. Възможност за възпроизвеждане на музикални 
файлове от PC със слот за компактна флаш карта.   

1 

 за специализиран кабинет на ПСИХОЛОГА 

6. PCEye Mini и 

Communicator 

5 

     Предназначен е за развиване на умения за комуникация и 

осъществяване на комуникация чрез символи, текст или 

приложения с улеснено използване.  

     Пакетът включва устройство за проследяване на погледа 

TobiiPCEyeMini и софтуер Communicator 5 – софтуер, помагащ 

на хора с комуникационни затруднения да имат по-високо 

ниво на независимост. 

1 

 
 

№ 2 
Доставка на специализирани уреди, апаратура, техника, устройства, 

пособия, софтуерни продукти, дидактични материали, консумативи и други 
по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 

 АРТИКУЛ СПЕЦИФИКАЦИЯ КОЛИ 
ЧЕСТ 
ВО 

 за специализиран кабинет:  КЛАСНА СТАЯ "МОНТЕСОРИ СРЕДА" 

1. Кутия с ключалки Метални ключалки върху забавни дървени панели за 
контрол на силата и развитие на фина моторика. 

1 

2. Табла за 

манипулации 1 

1 табла за игра и сортиране  от бял MDF с букова 
рамка, 1 пластмасова кутия с капак с отвор, 3 дървени 
халки, 3 цветни дървени диска, 2 цветни дървени 

1 



топчета (Ø 50 мм). Табла: 23x34 см. Таблите са 
идеални за игри, свързани с пренасяне, подреждане, 
сортиране, рисуване, подреждане, редене 

3. 

Табла за 

манипулации 2 

1 табла за игра и сортиране  от бял MDF с букова 
рамка, 1 дървена основа за нанизване на халки от 
различни материали. Табла: 23x34 см, Таблите са 
идеални за игри, свързани с пренасяне, подреждане, 
сортиране, рисуване, подреждане, редене 

1 

4. 

Тактилно лото 

1 текстилна торбичка, 20 възглавнички (10 двойки), 
изработени от различни материали като напр. 
рипсено кадифе или кожа.  
Размери: торбичка 24,5х22,5 см, възглавничка 
7,5х7,5 см 
С играта се насърчават тактилните възприятия.  

1 

5. 
Дървени букви: 

Големи печатни 

Комплект от 30 дървени букви с българската азбука. С 
помощта на дървената азбука детето ще може по-
лесно да запомни буквите, тъй като освен чрез 
зрението, то ще ги опознава и чрез допира с ръцете.  

1 

6. 

Карти с животни 

Комплектът включва 144 карти с реалистични 
изображения на животни и тяхното описание, легенда 
с мини изображения, както и памучна торбичка за 
съхранение. 

1 

7. 
Карти с плодове и 

зеленчуци 

Картите са подходящи при малки деца за развиване 
на говорните умения, изграждане на речников запас, 
подтикват към диалог между детето и възрастния, към 
задаване на въпроси. 

2 

8. 

Карти Жизнени 

цикли 

Комплектът съдържа 31 карти с жизнени цикли на 
растение, птица, човек, пеперуда, жаба, както и 
кръговрат на водата. 
От едната страна на картите има стилизирано 
представен цикълът като рисунка, а от другата е 
описано като история през какви метаморфози 
преминават живите същества и водата. 

1 

9. 

Държавите в 

Европа 

Комплектът съдържа 50 карти, които показват 
изображение с карта на държава от Европа от едната 
страна и любопитен текст от другата. На отделна 
голяма легенда са изнесени мини изображения на 
картите с имената за по-лесна ориентация, както и 
карта на Европа. 

1 

10. 

Число – Количество 

– Цвят 

По 10 бр. дървени плочки с цифрите от 1 до 10 и 
съответстващия им брой точки, изработени от 
шперплат с прозрачно лаково покритие + 55 дървени 
халки в различни цветове. Формиране на числови 
представи, диференциране на цветове, сортиране и 
подреждане, пренос на модели, усъвършенстване на 
фина моторика и други.  

1 

11. 

Под земята /над 

земята 

30 дървени карти, изобразяващи 3 различни теми 
(флора, фауна, околна среда / технология), с размер 
5x5x0,6 см; 10 карти на тема. Листовка с инструкции 
за игра. Съхраняват се в дървена кутия с лаково 
покритие и плъзгащ се капак от плексиглас, размер 
27x22x4,5 см. 
 Отличен ресурс за развиване на мисленето и за 
стимулиране на дискусии. Създадена, за да събуди 
естественото любопитство на децата, играта обръща 

1 



внимание на тайни и чудеса, скрити под земята, като 
в същото време показва, как животът продължава 
над повърхността. 

12. 

Пъзел момче 

Многослоен пъзел „Твоето тяло” – момче. Представя 
структурата на човешкото тяло. Пластовете се 
състоят от скелет, органи, мускули, голо тяло и 
облечено дете. Съдържание: 28 дървени елемента  
Размери: 29х14,5 см 

 

1 

13. 

Пъзел момиче 

Многослоен пъзел „Твоето тяло” – момиче. 
Представя структурата на човешкото тяло. 
Пластовете се състоят от скелет, органи, мускули, 
голо тяло и облечено дете.  
Съдържание: 28 дървени елемента 
Размери: 29х14,5 см 

 

1 

14. 

Пъзел Възрасти 

Многослоен пъзел, представящ отделните етапи в 
развитието на човека – бебе, дете, юноша, човек в 
зряла възраст, възрастен човек от двата пола. 2х5 
слоя, всеки с по 20 части. Дървен, 29х21 см 

1 

15. 

Пъзел Сезони 

Многослоен пъзел. Всеки слой представя един от 4-
те сезона, 4х8 елемента.  
Размер: 28,8х14,2 см. Дървен. 

 

1 

16. 

Пясъчна табла L 

Таблата е с рамка от масивна букова дървесина и 
безопасно стъклено дъно. Комплектът включва още 1 
кг. фин кварцов пясък, 2 декоративни гребла и 1 
приставка за изглаждане на пясъка. 65х50х5 см, дъно 
- 6 мм 
 Пясъчната табла е чудесно средство за релаксация и 
развиване на уменията, предшестващи писането. 
Идеална е за развиване на концентрацията, 
креативността, координацията око-ръка и основните 
умения за определяне на посоките ляво/дясно. 

 

1 

17. 

Пясък 

Кинетичният пясък е лесен за моделиране пясък, 
който променя формата си, създавайки впечатление, 
че се движи. Макар да изглежда като мокър, той 
всъщност не е. Съставен е от 98% чист пясък и 2% 
безвреден органичен полимер на силиконова основа. 

1 

18. 

Time Timer М 

Изработен от пластмаса. Работи с една батерия AA 
(не е включена). Може да се монтира и на стена.  
Размери: 18х18 см 

 

1 

19. Учебен часовник 

голям 

210х300 - картонена, щанцована + часовник  1 

20. 

Арома торбички 

5 бр. торбички за поставяне на различни аромати в 
емпатични кукли с Human Touch®. БЕЗ съдържание! 
Могат да бъдат напълнени с различни ароматни 
субстанции – билки, сухи цветя, подправки, 
парфюмирани кърпички. 
Размери: 6,6х9 см 

 

1 



21. 

Дървен лабиринт- 

град 

Размер: 25x25x4.5cm  
Тази дървена играчка развива фината моторика, 
координацията око-ръка, както и логическото мислене 
на децата, създаването на асоциации; запознава 
децата с живота в града, с различните превозни 
средства – полицейска кола, пожарна, училищен 
автобус, линейка. 

1 

22. 

Дървен магнитен 

риболов 

Комплектът съдържа: 

• 10 разноцветни рибки; 
• 2 морски звезди; 
• 2 въдички с магнити. 

Размери на кутията: 52 х 18 х 6.5 см 
Размери на рибките: 4 х 8,5 x 0.5 см 
Размери на звездите: 5.5 х 6 x 0.5 см 
Тегло: 0.325 кг. 
Материал: дърво 

1 

23. 

Умен диск 1 и 2 

С двата въртящи се диска на „Умен диск 1“ могат да 
се съставят над 40 двусрични думи. 24 от тях са 
илюстрирани с картинки, а за да открият останалите, 
децата ще трябва да проявят съобразителност и 
изобретателност. „Умен диск 1“ помага на детето да 
свързва срички в думи и да напредне в четенето. 
С трите диска на „Умен диск 2“ могат да се съставят 
над 100 едно-, дву- и трисрични думи. Част от тях са 
илюстрирани, а за да открият останалите, децата ще 
трябва да проявят въображение и изобретателност. 
Размери: диам. 20 см 

1 

24. 

Пясъчно табла с 

огледало 

1 огледало от акрилно стъкло, 42х22 см, дебелина 3 
мм, 2 дървени планки с улеи за поставяне на 
огледалото. Огледалото е едно вълнуващо 
допълнение към пясъчната табла L. 
 Идеален начин за усъвършенстване на фините 
двигателни умения, пространственото възприятие и 
логическото мислене. 

1 

25. 
Карти последствия 

 
Съдържание: 75 карти от картон с цветни 
илюстрации 

1 

26. 
Как да поправя 

стореното 

18 проблемни ситуации, всяка представена с 1 
основна карта, показваща ситуацията, и 3 карти с 
различни изходи от нея. Общо 72 карти с размери 
9х9 см.  

1 

27. 
Релефен глобус 

земя и вода 

Глобус, на които частите с вода са боядисани в синьо 
и са гладки, а сушата е покрита с релефна 
повърхност. Подпомага изучаването на формата на 
Земята, континентите и тяхното разположение;  

1 

28. 

Терапевтична 

ножица /дясна 

ръка/ 

Ножица с двойни дръжки за помагане на децата в 
първите им опити да режат. Детето пъха пръстчета в 
първите отвори, а възрастният – във вторите и 
заедно режат. По този начин децата по-лесно 
усвояват сложното за тях действие.  
Остриета – от неръждаема стомана, дръжки – 
пластмаса. Дължина: 17 см 

2 



 за специализиран кабинет на ПСИХОЛОГА 

29. 

Форми приятели 

     12 геометрични дървени форми, изработени от 

масив бук и 3 поставки с формата на червен кръг, 

син квадрат, жълт триъгълник за вгнездяване на 

малките форми. Включени са и още 3 квадратни 

дървени табли, в които се вгнездяват цветните 

поставки. Играта с „Форми приятели” развива 

визуалното и тактилното възприятие, както и 

разпознаването на геометричните фигури. Децата 

могат да докосват, да разпознават и изучават 

формите с всичките си сетива. При вгнездяването на 

формите се усъвършенства фината моторика.  

1 

30. 

Фигури болтове и 

гайки 

      Комплектът разполага с 36 гайки и 36 болтове. 

Болтовете са с височина 6 см. Компонентите са 

изработени от цветна, издръжлива пластмаса и 

представят 3 основни геометрични форми: кръг, 

квадрат и триъгълник. Частите могат да се завиват 

само с подходящите по форма части. Болтовете и 

гайките развиват фината моторика, гнозиса за цвят и 

форма, както и умения за съчетаване на цветове и 

създаване на различни видове форми. 

1 

31. 

Магнитен лабиринт 

Мравки 

       Дървена табла с размер 29.5 х 29.5 с каналчета, 

имитиращи тунелите на колония мравки. С магнитна 

палка се предвижват метални топчета, имитиращи 

движението на мравки в колонията. Тези графо-

моторни упражнения подобряват зрително-моторната 

координация, подобряват мускулите на ръцете и 

развиват навика за подходящ захват при писане. По 

време на игра, детето развива своята фина моторика 

и концентрация. 

1 

32. 

Сетивни плочки 

    Комплект от 16 сетивни плочки с размер 15 x 11,4 

x 1 в дървена рамка с различни текстури. Плочките 

стимулират тактилните възприятия, като и 

сензомоторната интеграция. Намират приложение в 

различни дейности, вариращи от прости асоциативни 

игри, насърчаване на езиково-говорното развитие до 

по-сложни мемори игри. Дейностите могат да се 

променят в зависимост от възрастта и способностите 

на детето. 

1 

33. 

Тренажор за писане 

     Мек, лесен за използване тренажор за писане с 
ергономична форма. Поставя се върху стандартен 
химикал или молив, за да осигури стабилно захващане 
на основата и правилна позиция на пръстите, 
развиване на функционален захват при писане както с 
дясна, така и с лява ръка. 

3 

34. Дървен пъзел 18 

елемента   

     Табла с размер 30 x 30 за вгнездяване с различни 

геометрични фигури. За да бъдат поставени на 

таблата, двете половини на всяка фигура трябва да 

1 



бъдат съединени правилно. С играта децата развиват 

пространствените си възприятия, конструктивния 

праксис, зрително-моторната координация, фината 

моторика, цветовия гнозис и логическото мислене. 

35. 

Пъзел на слоеве 

Баба и Дядо 

      Многопластов дървен пъзел с размер 29 x 20.5 x 

2, който запознава с развитието на човека през 

различните възрастови периоди - бебе, дете, юноша, 

човек в зряла възраст, възрастен човек (от двата 

пола). Пъзелът има 2 х 5 слоя, всеки с по 20 части. 

Развива пространствена ориентация. Когато изсипете 

всички парчета нарисуваното първо изображение ще 

ви води как постепенно в развитие да подредите 

останалите четири пъзела от неравни парчета. 

Детето развива пространствената си ориентация и 

фината си моторика. 

2 

36. 

Пъзел на слоеве 

Момиче 

      Многопластов дървен пъзел с размер 29,5 х 14,5 , 

който показва устройството на тялото на момиче от 

вътре навън – от скелет до дрехи. Пластов пъзел с 

ясни и разбираеми за детето илюстрации, показващи 

устройството на човешкото тяло. Двадесет и осем 

парчета, проследяват в пластовете скелет, органи, 

мускули, кожа и облекло, специфично за женското 

тяло. Играта спомага за развитието на фините 

движения, развива капацитета за асоциация, 

зрително-моторната координацията и 

въображението. 

1 

37. 

Пъзел Жаба 

       Дървен пъзел на слоеве с размер 24 х 24, състои 

се от 30 части, които съставят различните етапи от 

развитието на жабата. Играта спомага за развиване 

на фините движения и точността, за развиване на 

способността за асоцииране и последователно 

подреждане, за зрително – моторната координация, 

стимулира въображението. 

1 

38. 

E-Motion 2 

     Комплектът включва 15 емоционални карти, всяка 

с по 4 ситуационни карти с различна степен на 

сложност. Картинните карти помагат на децата да 

опознаят и разберат причините за появата на 15 

различни емоции.        Картите провокират дискусии 

и беседи по темата, помагат на децата да разберат 

по-добре собствените си чувства и тези на другите 

хора. Дават им насоки как да ги изразяват и да се 

справят с тях в ежедневни ситуации. 

1 

39. 

Лицеви изражения 

      Играта съдържа 30 фото табла, 6 игрални фигури 

с илюстрации, 6 двустранно отпечатани лото табла и 

30 фото карти от картон. Подходяща е за 

разпознаване, интерпретиране и имитиране на 

лицеви изражения. Снимките представят деца с 

различни лицеви експресии. Те трябва да бъдат 
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съотнесени към съответните им емоции на таблата. 

Развива се емоционалната си интелигентност, 

обогатява се речника, уменията за изразяване на 

емоции и диференцирането на мимики и жестове. 

40. 

Разрешаване на 

конфликти 

       Комплектът включва 75 карти от картон с 

цветни илюстрации. Децата ежедневно се сблъскват 

с проблемни ситуации – било като участници, било 

като наблюдатели. Избирайки определени карти с 

илюстрирани на тях ситуации, те развиват своята 

история. Картите не предлагат лесно решение за 

справяне с опасни ситуации, а повод за размисъл и 

дискусия. Темите, илюстрирани с картите, включват 

опасни игри, спорове, изолация, насилие, отвличане, 

нещастен случай. 

1 

41. 

Аз уча кое следва 

        Игpaтa e пoд фopмaтa нa пъзeл, ĸoйтo 

cтимyлиpa лoгиĸaтa и пoзнaниeтo. Детето зaбaвнo и 

лecнo yчи пocлeдoвaтeлнocттa нa дeйcтвиятa. В нея 

има 10 ситуации, като всяка е разказана в 3 пъзелни 

части. Децата трябва да открият логическия ред и да 

ги подредят. 

1 

42. 

Тренажор за ръце 

      Дървен тренажор за пръстите на ръката и 

китката с дължина 31 см и максимален разтвор на 

ръкохватките – 10 см. Използва се за масаж и 

стягане чрез стискане с цел развитие на мануалния 

праксис. Тренажорът няма съпротивление и 

отделните части се движат лесно, което го прави 

изключително полезен за деца с различни форми на 

парези на ръцете. 

1 

43. 

Животински шарки 

      15 двойки дървени плочки с размер 4 х 8 – върху 

едните плочки е изобразено животно, а върху 

другите – съответстващата му шарка. На гърба на 

плочките има точки в различни цветове, с помощта 

на които детето проверява отговорите. Играта 

стимулира визуалните възприятия, концентрацията, 

паметта, езиково-говорните умения и установяването 

на логически връзки. 

2 

44. 

Лудите животни -

магнитен комплект 

      В играта са включени осем животни, всяко от три 

магнитни части, както и магнитна дъска, върху която 

да се подреждат. Подходяща е за стимулиране на 

паметта, творческите умения, логиката и сръчността. 

Развива езиковите познания и интереса към науката. 

1 

45. 

Ласе 

      Голяма (около 45 см) кукла за театър. Отворът в 

задната част на главата е достатъчно голям, за да 

могат да се пъхнат и двете ръце на водещия в ръцете 

на куклата или в устата й (за да я накара да 

„говори”). Това дава много възможности за 

приложение на куклата в игрови и терапевтични 

занимания. Тъй като много от децата разговарят по-

1 



лесно с кукла, Ласе намира приложение в практиката 

на психолога. 

46. 

«Лесни» ножици с 

дълго рамо   

       Този модел ножици са лесни за хващане и 
изрязване, изискват едва половината от усилията, 
които са необходими за използването на стандартна 
ножица. Могат да бъдат полезни на ученици с 
ограничен захват или с намалена сила на китката, 
поради физически и множествени увреждания, 
засягащи фината моторика.   

1 

47. 

Виж и сравни 1 – 

Открий еднаквите 

      Играта включва кутия с прозрачен капак, 4 
работни карти (16 х 16 ), върху които има съответно 
по 9 различни изображения и 36 прозрачни плочки 
със силуети. Децата трябва да открият коя е най-
подходящата плочка със силует за съответното 
изображение. Развива вниманието и логическото 
мислене. 

1 

48. 

Виж и сравни 2 – 

Сравни контурите 

      Играта включва кутия с прозрачен капак, 4 
работни карти (16 х 16 ), върху които има съответно 
по 9 различни изображения и 36 прозрачни плочки 
със силуети. Децата трябва да открият коя е най-
подходящата плочка със силует за съответното 
изображение. Развива вниманието и логическото 
мислене. 

1 

49. 

Виж и сравни 3 – 

Довърши 

      Играта включва кутия с прозрачен капак, 4 
работни карти (16 х 16 ), върху които има съответно 
по 9 различни изображения и 36 прозрачни плочки 
със силуети. Децата трябва да открият коя е най-
подходящата плочка със силует за съответното 
изображение. Развива вниманието и логическото 
мислене. 

1 

50. 

Овца за 

разглобяване 

    Състои се от седем дървени елемента. Децата 
могат да нанизват съответстващите цветове заедно, 
за да оформят Овцата, развивайки фината моторика и 
зрително-моторната координация. Може да бъде 
използвана и при разказване. Изработена с 
екологични и безвредни технологии. 

1 

51. Научи за 

Човешкото тяло – 

образова телна 

игра 

Образователна игра за човешкото тяло с 25 пъзел 
части. 
Детето ще научи частите на тялото, докато ги поставя 
на правилните места. 

1 

52. 

Пъзел на слоеве 

Момче 

Многослоен пъзел „Твоето тяло” – момче. Представя 
структурата на човешкото тяло. Пластовете се 
състоят от скелет, органи, мускули, голо тяло и 
облечено дете. Съдържание: 28 дървени елемента  
Размери: 29х14,5 см 

 

1 

53. Магнитни картинки 

за пирамида 

балансирано 

хранене 

Магнитни снимки на храни - 91 магнитни части в 
комплекта. 
Снимките са с размер до 9 см и могат да бъдат 
използвани на всяка дъска или на дъски. 

1 
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54. 

Сонда за повдигане 

на езика -

логопедична 

Подходяща при постановка на звука Р. Късото рамо на 
сондата е със специфичен профил, който подкрепя и 
повдига езика. Дългото рамо е под ъгъл за оптимално 
повдигане и контрол. 
Материал: сертифицирана пластмаса без съдържание 
на фталат или олово. 

1 

55. 

Z-Vibe накрайници - 

пакет 

Вибрационен орален масажор, който може да 

помогне за подобряване на оралния тонус, 

артикулацията, храненето и сетивността. Материали: 

изработено от висококачествени, безопасни 

материали, които се използват за медицински 

инструменти. Без съдържание на олово, фталати, 

ПВЦ, бисфенол А или латекс. Дръжката е изработена 

от пластмаса в различни цветове.  

Размери: дължина 16,5 см, диаметър 1,3 см. 

1 

56. 
Батерия за Z-Vibe 

Използва се към Z-Vibe накрайниците. 2 

57. 

Калинки 

Играта тренира оралната моторика, различни техники 
за дишане и подобрява концентрацията. 
Съдържание / материал: 20 броя пластмасови цветя с 
калинки. Размер: Ø 3 см 

1 

58. 

Звукови кубчета 

Ферма 

Върху кубчета са изобразени части от домашни 
животни (крава, кон, петел, прасе, гъска, агне). Ако 
две кубчета бъдат подредени така, че да се вижда 
цялото животно, кубчетата ще издадат звука, издаващ 
съответното животно. Необходими са 3 батерии AAA 
от 1,5 V (не са включени). 
Съдържание: 2 кубчета с по 6 картинки и звуков чип 
Материал: пластмаса. Дължина на страна на кубчето: 
7 см 

1 

59. 

Играй – Познай 

Комплект от 52 карти за римуване (26 римуващи се 
двойки). Върху едната страна на картата има картина, 
а върху другата – надпис. Възрастният прочита 
надписа върху картата, а детето трябва да познае 
какво е нарисувано от другата й страна. Играе се по 
двойки. 

1 

60. 

Мемо Професии 

Класическа мемори игра, в която дадена професия трябва 
да се свърже със съответстващия й инструмент.  
Съдържание / материали: 30 дървени плочки с цветни 
картинки, в торбичка от плат.  Размери: 6х6х0,5 см 

1 

61. 

Карти с животни 

Комплектът включва 144 карти с реалистични 

изображения на животни и тяхното описание, 

легенда с мини изображения, както и памучна 

торбичка за съхранение. 

2 

62. 

Карти с плодове и 

зеленчуци 

Комплектът включва 72 карти с реалистични изображения 
на плодове и зеленчуци и тяхното описание, легенда с 
мини изображения, както и памучна торбичка за 
съхранение. 
На гърба на всяка карта е дадено достъпно описание на 
плода или зеленчука (любопитни факти, информация за 
формата, аромата, цвета и произхода). 
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63. 

Лото плодове 

С фотографски изображения на 
плодове.Образователна стойност: натрупване на 
активен и пасивен речник, умения за диференциране 
и съотнасяне, развиване на координацията ръка-око 
Съдържание / материали: 4 игрални полета от картон, 
двустранно отпечатани; 32 картонени карти. 
Размери:Игрално поле – 18х18 смКарти – 5,2х5,2 см. 
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64. 

Мемори Храни 

Здравословни храни - мемори с големи части 
 Големи (9 х 9 см.) плочки с плодове и зеленчуци. 
Играчите ще търсят еднаквите, ще учат имената на 
плодовете и зеленчуците. 
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65. 

Gambini: Предмети 

и тяхната употреба 

Принцип: играчът трябва да открие двойка карти, 
свързани по определен семантичен признак – в 
случая „За какво служи това?“. В зависимост от 
нивото на развитие на детето или нуждата от 
подкрепа, играта предлага различни варианти. 
Забавните илюстрации мотивират детето да търси 
правилната карта партньор и насърчава езиково-
говорното му развитие. Съдържание: 48 карти (24 
двойки) 

1 

66. 

Gambini: Категории 

1 

Съдържание: 48 карти от картон, разпределени в 12 
категории по 4 карти. Категории и обекти: Животни: 
крава - прасе - овца – кон; Плодове: ябълка - ягода - 
череша – слива; Зеленчуци: краставица - морков - 
домат – маруля; Мебели: легло – гардероб – маса – 
стол; Съдове: чаша за чай, чиния, кана, чаша за вода; 
Инструменти: чук - трион - клещи – ножици; Облекло: 
тениска - панталони - рокля – пуловер; Играчки: 
топка - мече - кукла - въже за скачане;  
Превозни средства: кола - автобус - самолет – кораб;  
Сгради: къща – гара - поща – църква; Части на 
тялото: глава - корем - рамо – крак; Време: сняг - 
дъжд - слънце - вятър 

2 

67. 

Gambini: Категории 

2 

Съдържание: 48 карти от картон, разпределени в 12 
категории по 4 карти.Класическа игра за когнитивно и 
езиково-говорно развитие. Категории и обекти: 
Животни: маймуна - жираф - слон – лъв; Плодове: 
банан – портокал - лимон – праскова;Зеленчуци: 
картоф - лук – зеле / карфиол – чушка;Мебели: 
рафта/поставка - фотьойл - диван - кутия за 
играчки;Съдове: тенджера - купичка - чаша – дъска за 
рязане; Инструменти: джобно ножче - бургия - пила – 
отвертка; Облекло: яке - обувка - шапка – 
чорап;Играчки: строител - пъзел – люлеещо се конче 
– магазин;Превозни средства: велосипед - влак - 
камион – хеликоптер;Сгради: супермаркет - кула – 
закрит плувен басейн – небостъргач; 
Части на тялото: ръка/длан – крак/стъпало/ходило - 
око - ухо 
Време: светкавица - градушка - мъгла - буря 

2 

68. 

Gambini: 

Противоположности 

Семантична езикова игра с думи с противоположно 
значение - Игрите са разработени на основата на 
един и същ принцип: играчът трябва да открие 
двойка карти, свързани по определен семантичен 
признак – в случая „Противоположности“. В 
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зависимост от нивото на развитие на детето или 
нуждата от подкрепа, Gambini предлага различни 
варианти на игра. Забавните илюстрации мотивират 
детето да търси правилната карта партньор и 
насърчава езиково-говорното му развитие.  
Съдържание: 48 карти (24 двойки). 

69. 

Gambini: Част и 

цяло 

Съдържание: 48 карти от картон, разпределени в 24 
двойки карти  
Класическа игра за когнитивно и езиково-говорно 
развитие. Картинният материал позволява различни 
начини за игра. Един от най-разпространените е 
откриване, назоваване и съотнасяне на частта към 
цялото. Изображенията са ясни и конкретни, което ги 
прави лесни за възприемане от децата. 

1 

70. 

TwinFit: 

Инструменти 

Мемори игра, посветена на темата „Инструменти: Кое 
за какво служи?”. Всяка двойка карти разкрива 
връзката между инструмент и обект, например: 
въдицата и риба, лейка и саксия с цветя, отварачка за 
бутилки и бутилка вино. Децата трябва да открият 
двойките карти, да обяснят връзката между тях и да 
съставят изречение, използвайки и двете думи. 
Съдържание/ материали: 48 карти от здрав картон в 
картонена кутия; Размери на картите: 6,5х6,5 см 

1 

71. 

Time Timer М 

С червения диск на часовника задаваме желаното 
време. Колкото повече време минава, толкова по-
малък става дискът. Когато зададеният период изтече, 
се чува звуков сигнал. Изработен от пластмаса. 
Работи с една батерия AA (не е включена). Може да 
се монтира и на стена.  
Размери: 18х18 см 

1 

72. 
Карти: Действия 2 

Комплект карти от серията „Картинен речник” на тема 
"Действия". Съдържа 84 картонени карти с размери 
11х11 см в картонена кутия.   

1 

73. 

Карти: Говорна 

терапия 

Картите са групирани в 7 категории. В долната част 
на всяка карта е отбелязана категорията, а в горната 
– ключова дума, описваща конкретната задача. 
Категориите са: 1. Вдишване 
 2. Издишване; 3. Лицева мускулатура; 4. Движения 
на устните; 5. Контрол на езика; 6. Звукове; 7. 
Свободен избор 
Всяка карта е номерирана и отговоря на конкретна 
дейност. 
Съдържание: 56 карти от картон, брошура с детайлни 
инструкции. Размери на картите: 12,5х9 см 

2 

74. 

Умения за писане 

Дървена кутия с 10 карти за писане, върху които са 
отпечатани различни мотиви, 10 листа прозрачно 
фолио, 3 маркера, инструкции. Картите са покрити с 
прозрачно фолио, върху което се пише с изтриващ се 
маркер. Това позволява многократно ползване. 
Размер на картите: 33,5х22 см 

1 

75. 
Азбуката 

Кутията съдържа 52 карти: 30 карти с буквите, 8 
карти с повтарящи се гласни и 14 карти с лесни 
срички и пъзелчета на гърба. Размери: 7,8х12,8х2,4 см 

2 

76. Картинен буквар Букварът съдържа повече от 500 думи, онагледени с 
илюстрации и изрази, които демонстрират тяхната 

2 



употреба. Илюстрациите са съобразени с 
възрастовите особености на детското възприятие. 
Шрифтът е едър и подпомага разпознаването на 
графиката на буквите и бързото усвояване на 
връзката между звук и буква. За по-големите са 
включени специални раздели, които онагледяват 
думите за действия, предмети, признаци, местоимения 
и др. 

77. 

Думи в срички 

Съдържание: 100 бр. карти с едносрични, двусрични, 
трисрични и четирисрични думи 
Материали: хартия и картон; Размери: 17,3х12,6 см. 
Всяка сричка е изписана на отделна карта. Детето 
трябва да се ориентира по картинката, която 
изобразява назования предмет, и да нареди само 
цялата дума.  

1 

78. 

Цветна ябълка 

Съдържание: · 2 дъски за игра във формата на 
ябълки, отпечатани от двете страни с по 2 игрови 
зони (Ø 24 см);  
· 12 гъсеници в 6 цвята (всяка с дължина 8,7 см);  
· 1 цветен зар А (4 цвята + 2 джокера);  
· 1 цветен зар B (6 цвята). 
Материал: дърво 

1 

79. 

Пъзели цветове 

Образователна игра пъзел за сортиране по цвят, 
предназначена за най-малките деца.  
Съдържание: 20 плочки с различни мотиви 
Размери на плочките: 5х6 см;  Материал: шперплат 

1 

80. 

Тренажор за ръце 

Тренажор за пръстите на ръката и китката. Използва 
се за масаж и стягане чрез стискане с цел развитие на 
мануалния праксис. Тренажорът няма съпротивление 
и отделните части се движат лесно, което го прави 
изключително полезен за деца и възрастни с 
различни форми на парези на ръцете. 
Материал: дърво; Размери: дължина 31 см, 
максимален разтвор на ръкохватките – 10 см 

2 

81. 

Табло лабиринт 

Табло за развитие на фината моторика, 
концентрацията, съобразителността, координацията 
око-ръка. 
Съдържание / материал. Дърво табло с лаково 
покритие с улеи и 21 цветни дървени топчета, 9 
шаблона.  
Размери: 30х30х2 см 

1 

82. 

Тактилна торбичка 

Игра за разпознаване на различни геометрични 
фигури и текстури чрез опипване.  
Съдържание / материали: 1 текстилна торбичка, 20 
пластмасови елемента в 5 форми и с 4 различни 
релефни текстури, 10 карти с изображения 
Размери: квадрат – 5х5 см; карти – 9х9 см 

1 

83. 

Напръстници за 

писане M 

При използване на напръстниците учениците могат да 
се съсредоточат върху краснописа вместо върху 
техниката за държане на химикала. Резултатът е 
усвояване на правилното държане на химикала и 
подобряване на почерка. 

3 

84. Сетивен пъзел 

Животни 

Зад всеки елемент от пъзела се крие друг материал, 
който може да се почувства чрез допир с пръсти.  
Съдържание / материали: пъзел от дърво с три части 

1 



за вгнездяване (теле, пиле, агне); Размери: 29,7х11,8 
см 

85. 

Сетивен пъзел 

Водни животни 

Зад всеки елемент от пъзела се крие друг материал, 
който може да се почувства чрез допир с пръсти.  
Съдържание / материали: пъзел от дърво с три части 
за вгнездяване (риба, жаба, морска звезда) 
Размери: 29,7х11,8 см 

1 

86. 

Пъзел момче 

Многослоен пъзел „Твоето тяло” – момче. Представя 
структурата на човешкото тяло. Пластовете се състоят 
от скелет, органи, мускули, голо тяло и облечено 
дете. Съдържание: 28 дървени елемента; Размери: 
29х14,5 см 

1 

87. 

Пъзел Майка 

Многослоен пъзел, представящ етапите на 
бременността на жената и развитието на нероденото 
дете.  
Съдържание / материали: 27 елемента от дърво 
Размери: 29х14х2 см 

1 

88. 

Пъзели коли 

Дървен пъзел с фигури за вгнездяване на тема 
Превозни средства. Фигурите имат удобни дървени 
ръкохватки, за да могат децата лесно да ги поставят 
на местата им.  
Съдържание: 1 дъска с отвори за вгнездяване, 8 
фигури  
Размери: 30х21 см 

1 

89. 

Терапевтична 

ножица L NB! За 

лява ръка 

Ножица с двойни дръжки за помагане на децата в 
първите им опити да режат. Детето пъха пръстчета в 
първите отвори, а възрастният – във вторите и заедно 
режат. По този начин децата по-лесно усвояват 
сложното за тях действие.  
Остриета – от неръждаема стомана, дръжки – 
пластмаса.  
Дължина: 17 см 

1 

90. 

Терапевтична 

ножица R NB! За 

дясна ръка 

Ножица с двойни дръжки за помагане на децата в 
първите им опити да режат. Детето пъха пръстчета в 
първите отвори, а възрастният – във вторите и заедно 
режат. По този начин децата по-лесно усвояват 
сложното за тях действие.  
Остриета – от неръждаема стомана, дръжки – 
пластмаса 
Дължина: 17 см 

1 

91. 

Сет мануален 

праксис 

Каталожен номер Сет мануален праксис: 558410 
Комплект от инструменти, подпомагащи развитието на 
фината моторика на ръцете. 
Съдържание: 2 пинсети, 1 ножица пинсета, 1 
капкомер 
Размери: прибл. дължина 15 см 

1 

92. 

Бутони Животни 

Комплект от 4 бр. бутона с нарисувани домашни 
животни върху тях – кон, крава, кокошка и куче. При 
натискане издават звуците на съответните животни. 
Всеки бутон работи с по 2 батерии ААА (не са 
включени). 
Материал: пластмаса; Размери: Ø 9 см 

1 

93. 
Quizzle: Животни 

Игра с карти на тема „Животни: храна и 
местообитание” 
Всяка карта с животно образува двойка с карта, 

2 



показваща неговата храна, местообитание или 
продукти, които предоставя (ако е приложимо). 

94. 

Quizzle: Професии 

Игра с карти на тема „Професии, инструменти, 
работно място”. 
 Всяка карта с човек, упражняващ типична за 
професията му дейност, образува двойка с карта, 
показваща резултата от дейността или 
инстумента/предмета, който използва. 

1 

95. Ям и пия - Две 

езикови игри с 

карти на тема 

„Храна и нейното 

приготвяне” 

Две езикови игри с карти на тема „Храна и нейното 
приготвяне”: Игра 1 – „Любими рецепти” -Тема 
„Хранителни продукти и готвене”;   Игра 2 – „Леля 
Ема” -Тема „Пазаруване”  

1 

96. 
Активен часовник  с 

24 РК 

Полезно помагало за научаване на часовете и 
минутите. Включените 24 работни карти дават 
възможност децата да свързват с конкретен час 
различни ежедневни дейности. 

1 

97. 

Гъсеница за 

цветове и форми 

Играта ще помогне на децата както да научат 
цветовете и формите, така и да развият своето 
логическо мислене и кординация. Целта на играта е 
гъсеницата да се сглоби без да се следва определена 
последователност, а след това да се поставят 
геомертичните фигури на определениете места по 
тялото ѝ.  
Комплекта съдържа 8 части за сглобяването на тялото 
на гъсеницата, и 24 геометрични фигури. 

1 

98. Игра свирка с топче За дихателни упражнения в логопедичен кабинет. 1 

99. 

Игра за дихателни 

упражнения 2 

Турбино е обучаваща игра, която се използва за 
дихателни упражнения 
Лесно е да движиш витлото като духаш, но е трудно 
да го спреш на правилното място! Играта е 
предизвикателство и забавление за децата. 
Предназначена е за работа с деца с говорни и езикови 
нарушения 
Включва основа и перка, 10 оранжеви и 10 сиви 
рингчета 

1 

 за специализиран кабинет за АРТ ТЕРАПИЯ 

100. 
Печати 

Комплект от 6 бр. печати с изображения на домашни 
животни – крава,    кон, петел, прасе, овца и коза. 
Развитие на когнитивните процеси. 

1 

101. 

Дървена мозайка 

Съдържание / материали / размери: 1 дървена табла 
17х17 см с 49 отвора с диам. 18 мм; 63 дървени 
елемента с диам. 18 мм и височина 12 мм в жълто, 
синьо, зелено, червено; в картонена кутия 24x18x4 
см. 

1 

102. 

Пъзели цветове 

комплект 

Образователна игра пъзел за сортиране по цвят, 
предназначена за най-малките деца.  
Сфери на въздействие: фина моторика, зрително-
моторна координация, разпознаване на цветове, 
речников запас 
Съдържание: 20 плочки с различни мотиви 
Размери на плочките: 5х6 см;   

1 



Материал: шперплат 

103. 

Тематични 

валячета 

Комплект от 5 бр. пластмасови валячета с тематични 
мотиви за декорации върху тестото или пластелин. 
Може да ги потопите в боя и да нанесете върху 
хартия.  
Тематични мотиви – вълни, пеперуди, точки, ръце, 
полумесеци и звезди  
Дължина: 20 см 

1 

104. 
Четки за рисуване 

комплект 

Комплект от 30 бр. четки за рисуване с дръжка от 
здрава пластмаса, в пластмасова чаша. Размери: 
Четки – дължина 18 см, Ø1,3 см; Чаша – височина 
20,5 см, Ø 10,5 см 

1 

105. 

Релефни печати 

комплект 

Съдържание / материали: 4 бр. дървени печати с 
релефни орнаментални глави и дълги дръжки. 
Размери:  
Глава: Ø 5,5 см 
Дръжка: Ø 2 см, дължина – 7,5 см. 

1 

106. 
Водни бои 

Метална кутия с 12 цвята водни боички + 1 тубичка 
бяла темперна боя + четка за рисуване. Размери: 
23х10 см 

3 

107. 

Дебели моливи 

комплект 

Компект дебели моливи и пастели в едно. Дебелината 
им е съобразена с все още неумелата детска ръчичка, 
която се учи да хваща правилно молив и да рисува. 
Кръглите вдлъбнатини по тялото на молива улесняват 
захвата. 
Съдържание: 12 молива в 12 цвята, в картонена кутия 
Размери: 12 см дължина, Ø 15 мм 

1 

108. Флумастери 24 

цвята 

Размери  15 x 1 cm; Части:  24; Подходящи за деца. 2 

109. 
Пластилин 10 цвята 

10 цвята по 20 гр. • Не цапа ръцете • Не мирише • 
Лесен за моделиране • Не съхне на въздух 
Характеристики: Тегло0.2000 

2 

110. Фина глина кафява 1 кг глина цвят: кафяв, съхнеща на въздух 2 

111. Фина глина бяла 1 кг глина цвят: бяла, съхнеща на въздух 2 

112. Маслени пастели 12 

цвята 

12 маслени пастела в класически цветове. 2 

113. Лепило стик Подходящо за деца 5 

114. 
„Лесна“ ножица 

Леки, самоотварящи се ножици с голям отвор на 
дръжката за по-сигурен захват. 
Размери: 21х10х1,7 см 

1 

115. Цветни моливи 

комплект 36 цвята 

Професионални цветни моливи  в метална или 
дървена кутия, Графитът на моливите е с висока 
концентрация на пигмент. 

1 

116. Темперни бои  Описание 12 цвята, в бурканчета. 5 

117. Цветен картон  Размер А4; по 100 бр. в опаковка. 2 

118. Цветна хартия  Размер А4; по 100 бр. в опаковка. 2 



119. Неразливаема 

чашка за рисуване 

Изработена е от пластмаса, с цветно капаче с отвор. 5 

120. Маркери 7 цвята 

комплект 

С объл връх. Изключително лесни за изтриване. Не 
оставят следи след изтриване. Нетоксично мастило, 
без миризма. 

1 

121. 

Терапевтична 

ножица /лява и 

дясна ръка/ 

Ножица с двойни дръжки за помагане на децата в 
първите им опити да режат. Детето пъха пръстчета в 
първите отвори, а възрастният – във вторите и заедно 
режат. По този начин децата по-лесно усвояват 
сложното за тях действие.  
Остриета – от неръждаема стомана, дръжки – 
пластмаса; Дължина: 17 см 

2 

122. 
Пъзел на слоеве 

„Ябълка“ 

Показват, нагледно и съобразено с детското 
възприятие, различните етапи на развитие. 
Брой части: 30; Материал: дърво 
Размери (см.): 14.5 x 14.5 x 1.8 

1 

123. 

Игра „Колорама“ 

Игра за различаване на цветове и геометрични 
форми. Може да се играе по различни начини в 
зависимост от възрастта на децата. Развива 
наблюдателността, сръчността, уменията за 
сравнение и назоваване. 
Съдържание / материали: 1 табла за игра, 40 игрални 
фигури в различни цветове и геометрични форми, 1 
зарче с цветове, 1 зарче с геометрични форми, 
инструкции.  
Размери: Табла за игра – 32х22 см 
Игрална фигура кръг – Ø 2,5 см 

1 

124. 

Игра „Цветна 

ябълка“ 

Съдържание: • 2 дъски за игра във формата на 
ябълки, отпечатани от двете страни с по 2 игрови 
зони (Ø 24 см);  
• 12 гъсеници в 6 цвята (всяка с дължина 8,7 см);  
• 1 цветен зар А (4 цвята + 2 джокера);  
• 1 цветен зар B (6 цвята). 
Материал: дърво 

1 

125. Голяма говореща 

книга за фермата 

В книжката ще откриете 50 звука от фермата. 
Използват се  
3 бутонни батерии, тип AAA/ LR03.  

1 
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 АРТИКУЛ СПЕЦИФИКАЦИЯ КОЛИЧЕСТВО 

 за Специализиран кабинет:  МЕКА СТАЯ С ОКАЧЕНО ОБОРУДВАНЕ 

1. 

Облицовка на 

стени и под  

Стаята е с размeри 6 метра дължина и 4 метра 
широчина,  24 км.метра площ. Облицованите стени 
на меката стая създават уютна и безопасна среда – 
54 кв. метра, от които 30 кв. метра стени и 24 кв. 
метра под.  

54 кв.м. 

2. Люлка утроба 

- синя 

Висящата люлка, наподобяваща майчина утроба, е 
идеално място за уединение на деца. Тя осигурява 
едно спокойно място за почивка и релакс. Голямата 
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мека възглавница и обгръщащият мек плат на 
люлката допринасят за релаксиращата атмосфера. 
Люлката е от памучен плат, с височина 150 см. и 
шир. 70 см. Максимално натоварване:  
80 кг.- 90 кг. 

3. 

Ъглов кът  

Мек ъглов модул със заоблени форми. Включени са 
и 2 цилиндрични възглавници. С пълнеж  от  
необработен  памук и дунапренени пелети. 
Размери: на модула- R= 160 см, H= 25 см.;   
на възглавниците – дълж. 160 см, d = 25 см. 
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4. Сух басейн от 

меки модули;  

Цветни топки - 

500 бр. 

Сухият басейн е изграден от от меки модули. Има 
размери 130 см./ 130 см.; Н=50см. 
 
500 бр. пластмасови цветни топки - за пълнене на 
сух басейн.  
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 за специализиран кабинет:  КАБИНЕТ  ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 

КИНЕЗИТЕРАПИЯ 

5. Велоергометър 

с поддържащ 

гръб 

Магнитна натоварваща система с електромотор 
• Маховик 8 кг 
• 16 степени на натоварване 
• Компютър с LCD дислплей от висок клас. 
Bluetooth® SMART с възможност за свързване с 
различни приложения 
• 10 тренировъчни програми 
• Програма за възстановяване на пулса (recovery 
pulse) и фитнес оценка 
• Трениране в целева зона 
• Захранване чрез адаптор 
• Измерване на пулса чрез специални сензори на 
ръкохватките 
• Възможност за регулиране на седалката във 
вертикална и хоризонтална посока 
• Регулиране ъгъла на ръкохватките 
• Максимално тегло на трениращия – 130 кг 
• Размери: 163 х 63 х 119 см 
• Тегло на уреда: 56.2 кг (бруто) 
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 за специализиран кабинет на ПСИХОЛОГА 

6. Позиционен 

стол – 

терапевтичен, 

за деца с 

увреждания 

Дървен, зелена тапицерия.Предназначен за деца и 
юноши с увреждания.  
Височина на ползвателя до: 180 см. 
Тегло на ползвателя до: 75кг 
Тегло: 14 - 25 кг. Гаранция: 2год. 
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 за специализиран кабинет за АРТ ТЕРАПИЯ 

7. Позиционен 

стол – 

терапевтичен, 

за деца с 

увреждания 

Дървен, зелена тапицерия.Предназначен за деца и 
юноши с увреждания.  
Височина на ползвателя до: 180 см. 
Тегло на ползвателя до: 75кг 
Тегло: 14 - 25 кг. Гаранция: 2год. 
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