
№ Наименование М-ка К-во

1
Масажна кушетка с размери 70х182см. и регулируема височина от 

68 до 84см.
бр. 1,00

2
Широка масажна механична кушетка с размери 100х185 и 

рехулируема височина от 48 до 85см.
бр. 1,00

3 Сух басейн за рехабилитация 160х160х40 с 200бр. Терапевтични 

топки ф.7см
бр. 1,00

4

Стълба за рехабилитация двураменна с размери 160х70см. и 

височина 120см., оформена на буквата "Г" с обезопасителни 

парапети

бр. 1,00

5
Шведска стена закрепена за стена с ширина 80см. и височина до 

250см.
бр. 1,00

6

Вертикализатор с предна опора. Окомплектован със система от 

колани и колела със спирачки и двуизмерни регулируеми опори за 

ходилата, масичка и триизмерни опори за ходилата. За деца с ръст 

от 113-153 см. 

бр. 1,00

7
Вертикализатор с предна и задна опора. Окомплектован с 

триизмерни опори за ходилата, система от колани и колела със 

спирачки, опора за главата, масичка. За деца с ръст от 93-136  см. 

бр. 1,00

8
Проходилка за деца с опори за гърдите  и таза.  За деца от 95 до 135 

см. и до  40 кг. Колела със спирачки.
бр. 1,00

9 Проходилка за деца с опори за гърдите и таза. За деца от 115 до 155 

см. и до  80 кг. Колела със спирачки.
бр. 1,00

10

Многофункционални модули от дунапрен и кожа – 5 модула в един 

комплект:                                                                                          - 

цилиндър, полуцилиндър, тригълна призма, трапецовидна призма, 

куб 

бр. 1

11 Огледало с фаска 80/160 см. бр. 1

12 Огледало с фаска 120/120 см. бр. 1

13 Огледало с фаска 100/170 см. бр. 1

14 Дюшек - малък с размери 120х60х7 см. бр. 1

15 Дюшек - голям с размери 180х130х7 см. бр. 1

16 Физиотерапевтична топка с релефна повърхност бр. 2

17 Твърда топка с релефна повърхност за масаж бр. 1

18 Топка с форма на фъстък, с грапава повърхност бр. 2

19 Топка с грапава повърхност бр. 2
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20 Сензибол с диаметър 20 см. бр. 1

21 Сензибол с диаметър 10 см. бр. 1

22 Заслон с шестоъгълна форма бр. 1

23
Завеси, монтирани на шесте страни. Позволява затваряне при 

студено време и отваряне при топло време
бр. 6

24

Централна маса със шестоъгълна форма, за разполагане на цветя и 

други стимули на височина подходяща за достъп с инвалидна 

количка.

бр. 1

25
Мрежест таван под покрива за захващане на увивни растения.

бр. 1

26 Под от дъски, обработени срещу влага. бр. 1

27 Оборудване за сетивна стимулация:

28
Тактилни пътеки – подход от всяка от шестте страни на 

конструкцията:

29 Пътека „Дървен мост“ бр. 1

30 Пътека „Каменна“ бр. 1

31 Пътека „Тревна“ бр. 1

32 Пътека „Пясъчна“ бр. 1

33
Пътека „Плочки“ - равни плочки за достъп с инвалидни колички.

бр. 1

34 Пътека „Глинена“ бр. 1

35
Меки мъхести растения, поставени в саксии върху централната 

конзола.
бр. 12

36
Ярки и ароматни растения, поставени в саксии върху централната 

конзола.
бр. 12

37

Увивни растения, разположени в саксии, висящи на шестте колони 

на конструкцията. Растенията се захващат за колоните и мрежестия 

таван.

бр. 6

38 Водни ефекти за слухова и визуална стимулация:

39 Колона „Водовъртеж“ бр. 1

40 Стена „Водопад“ бр. 1

41
Тръбни камбани с ярки цветове за слухова и зрителна стимулация, 

захванати за мрежестия таван.
бр. 6

42
Устройство възпроизвеждащо птичи песни, разположено над 

мрежестия таван.
бр. 1

43

Пейки за почивка и възприятие на околоната среда: Дървени пейки 

с две места, с лаково покритие, разположени около всяка от шестте 

колони на конструкцията

бр. 6

44

Система за капково напояване на цветята - комплект: Тръбна 

система за  с контролер; Резервоар за вода за напояване; Помпа за 

запълване и източване на резервоара.

бр. 1

45 Прожектор за огледална сфера с постоянен филтър бр. 1,00

46 Огледална сфера с двигател бр. 1,00

47
Воден кът с два броя водни кули с платформи и огледала – ъгъл с 

размери на основата 100х100х30см. 
бр. 1,00

48
Ултравиолетов панел и 5 вида аксесоари с размери 125х77х19см.

бр. 1,00

Психосензорна зала

Модул за сензорна градина “Четири сезона“, комплект от:

Цветя за зрителна, тактилна и обонятелна стимулация:



49
Вдлъбнато удороустойчиво акрилно огледало с ширина 72см. и 

височина 144см.
бр. 1,00

50
Изпъкнало удороустойчиво акрилно огледало „ единица“ с ширина 

72см. и височина 144см.
бр. 1,00

51 Диоден тунел с размери 91х120х76см. бр. 1,00

52 Прожектор за релаксация бр. 1,00

53
Аксесоари за прожектор за релаксация – маслени филтри комплект

бр. 1,00

54 Звездно небе/кът за усамотяване с размери Ф65см. бр. 1,00

55 Светлинен водопад/завеса бр. 1,00

56 Килимчета дунапрен с кожа бр. 1,00

57
Музикално водно легло с вибрации и музика с размери 

120х240х40см.
бр. 1,00

58

Логопедични инструменти комплект от 6 части, включващ - 1 бр. 

сонда за повдигане на езика,  1 бр. аро- навигатор, 3 бр. сонди и 

накрайник за хапане. 

бр. 1,00

58

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

Логопедичен кабинет




