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Приложение № 1 

Техническа спецификация 

 
за обществена поръчка с предмет „Доставка на обзавеждане, необходимо за изпълнение 

на дейности по проект № BG05M9OP001-2.018-0038 „За по-добър живот в община Кубрат 

чрез приобщаване на уязвими групи“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ – 2014-2020 

 

Доставката на обзавеждане е  необходима за изпълнение на дейности в ДГ „1-ви юни“ 

с. Юпер - База Сеслав, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Сеслав и ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. 

Севар по проект № BG05M9OP001-2.018-0038 „За по-добър живот в община Кубрат чрез 

приобщаване на уязвими групи“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ и Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

– 2014-2020. 

 

№ Вид Технически характеристики Количество 

1. Маса 1.1. Маса с височина 60 см., квадратен плот с основа  от 

18мм ПДЧ и заоблени ъгли от  25мм ПДЧ 
17 

1.2. Маса с височина 70 см., квадратен плот с основа  от 

18мм ПДЧ и заоблени ъгли от  25мм ПДЧ 
65 

2. Стол 2.1. Стол пластмасов, с височина на седалката 30 см. 17 

2.2. Стол с размер стандарт-ученически от метална 

основа със седалка и облегалка от многопластова 

дървесна. 53 

3. Дидактически 

шкаф 

С 4 рафта, като два от тях са затворени с вратички. 

Изработено изцяло от 18 мм ПДЧ за страниците, 

рафтовете и гърба. Размери 140/35/162 см. 3 

4. Бяла 

магнитна 

дъска 

Алуминиева рамка, магнитна повърхност, и 

алуминиева рамка за поставяне на маркери и гъба. 

Възможност за монтиране на стена. Размер 90/120 см. 6 

5. Пейка Дървена без облегалка с размери 130/30/39 см., 

изработена от 18 мм ПДЧ с 2 мм кант. Отстрани с 

малки подлакътници. 6 

6. Комплект 

кръгли ъгли 

Предпазители за ъгли – силиконови 

30 
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7. Сцена куклен 

театър 

Минимална височина 130 см. 

1 

8. Мобилни 

закачалки 

Метална конструкция на колела с допълнителни 

закачени джобове от плат за подреждане на 

материали. 3 

9. Практикабъл Размер 100/200 см. Изработен от дърво в комбинация 

от ПДЧ плоскости 2 
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Онур Зайкъров 
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