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Приложение № 2 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
за „Обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - Детска градина 

„Слънчо“ гр. Завет, Детска градина „Червената шапчица“ с. Брестовене  и Детска 
градина „Радост“ с.Острово“ 

  
1. „Обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - Детска градина 
„Слънчо“ гр. Завет“ 

№ Обзавеждане Мярка Количество 

1. Единично детско легло (материал ПДЧ) с матрак (от 

полиуретанова пяна, с калъф) – размер 140/70 см.  
 

Бр. 54 

2. Единично детско легло (материал ПДЧ) с матрак (от 

полиуретанова пяна, с калъф) – размер 120/60 см. 
Бр. 54 

3. Единично детско гардеробче (материал ПДЧ) – 

размер 26x38 h 120 см.  
 

Бр. 108 

4. Детски маси – кръгли (материал ПДЧ) - размер 

80/50 см. 
 

Бр. 40 

5. Единични детски шкафчета за обувки (материал 

ПДЧ) – размер 20x20 h 25 см.  
  
   Бр. 108 

 
2. „Обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - Детска градина 
„Червената шапчица“ с. Брестовене“ 

  
№ 

Обзавеждане Мярка Количество 

1. Единично детско гардеробче (материал ПДЧ) –

размер 26x38 h 120 см. 
 

Бр. 71 

2. Детски маси – кръгли (материал ПДЧ) - размер 

80/50 см. 
 

Бр. 12 

3. Единични детски шкафчета за обувки (материал 

ПДЧ) – размер 20x20 h 25 см. 
  
    Бр. 71 

 
3. Обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - Детска градина 
„Радост“ с. Острово“ 

№ Обзавеждане Мярка Количество 

1. Единично детско легло (материал ПДЧ) с матрак (от 

полиуретанова пяна, с калъф) – размер 140/70 см. 
 

Бр. 25 

2. Единично детско легло (материал ПДЧ) с матрак (от 

полиуретанова пяна, с калъф) – размер- 120/60 см. 
 

Бр. 25 

3. Единично детско гардеробче (материал ПДЧ) – 

размер 26x38 h 120 см. 
 

Бр. 50 

4. Детски маси – кръгли (материал ПДЧ) - размер 

80/50 см. 
 

Бр. 10 

5. Единични детски шкафчета за обувки (материал 

ПДЧ) – размер 20x20 h 25 см 
  
    Бр. 50 

 


