Приложение № 1
СПИСЪК
за закупуване на специализирани уреди, апаратура, техника, устройства, пособия и
софтуерни продукти, дидактически материали, консумативи и др. за обезпечаване на
дейностите за обучение, терапевтична и рехабилитационна работа в
специализираните кабинети с цел осигуряване на подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в центровете за специална образователна подкрепа

Кабинет на психолога
(Психо-социална рехабилитация)
Образователни игри за форми, лабиринт цветни топчета, мемо повърхност памет, тренажор
за писане-гел, топки емоции, системи и софтуерни продукти за алтернативна и допълваща
комуникация; строител с големи елементи; комплект фигури „Семейство“; електронни
дидактични игри, дървени пъзели, карти с лица-емоции, разрешаване на конфликти-карти,
логически блокчета, карти „последователни действия“, календар време, дървен тренажор за
ръка, флипчарт, кутия с форми за сортиране, комплекти за развитие на графомоториката,
игри за логическо развитие, меки кукли, шаблони, видове ножици; коркова програма с
материали за деца с ДЦП, канцеларски материали.
Логопедичен кабинет
(Рехабилитация на комуникативните нарушения)
Апаратура и инструменти (tonographic на устройството; секундомер; аудио комплекс;
дървен тренажор за ръка), медицински инструменти (комплект логопедични сонди и
шпатули; анатомични пинсети; лицев масажор, светоскоп комбиниран и др.); техники
терапия (малко огледало; стенно огледало; специализиран софтуер GO TALK; видео касети
с програми за рехабилитация на словото и други по-високи умствени функции); набор от
настолни игри и комплект играчки за деца (карти за деца с увреден слух, образователни
игри за форми, фото карти „Храни“ и „Лексика“ , логопедични карти различни форми,
карти последователни действия, тренажор за писане - гел, терапевтичен албум, магнитни
букви в кутия, масажни артикули, умения за писане – комплект, календар „Време“ и
„Сезони“), логопедични карти, картини и дидактични материали за автоматизация на
звукове (звуково лото „Животни“, звуково лото „Ежедневие“, видове дървени пъзели,
видове помощни средства за писане, комплект “умения за писане“, тренажор за писане с
тежести, меки топки с различна големина; детски музикални инструменти; коркова
програма с материали за деца с ДЦП), системи за допълваща и алтернативна комуникация
(нискотехнологични и високотехнологични системи).
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Кабинет за рехабилитация и кинезитерапия
(Рехабилитация на физическите увреждания)
Меки модули, дюшеци, тежки одеяла, терапевтични люлки, сгъваеми тунели, трамплин,
сухи басейни, терапевтична преса, уред за баланс и координация на движението, басейн за
вестибуларна и тактилна стимулация на цяло тяло, терапевтичен стол за деца с ДЦП и други
увреждания, вертикализатор, проходилка, шведска стена, пейки, стълба за рехабилитация,
гумени рингове за рехабилитация на ръка, тояжки за физически упражнения, успоредка за
долни крайници, физиотерапевтична топка „тип ролер“, емоционална топка, видове
средства за тактилна стимулация (тактилна пътека, масаж - тип таралеж, масажен
маркуч, сензорни пътеки, стени, меки и дървени валячета, меки топки с различна големина
и др.), коркова програма, парашут за ръце, еластични ленти за упражнение, сгъваема
кушетка за масажи, педало с успоредка, велоергометър, бягаща пътека, видове гири, степер
за аеробика, стенна мишена, тренажор за ръка, огледална стена и станки за придържане,
„Клетка на РОШЕ”.

Кабинет за арттерапия
(Психо-социална рехабилитация)
Терапевтично столче за позициониране, образователни игри и дидактични материали за
цветове и форми (дъска на Сеген, кутия с форми за сортиране видове конструктори и
пъзели, книжки за рисуване, стативи, шаблони, пънчове, печати, палитра различни видове
бой, четки, моливи, пастели и флумастри, скицници, листи за рисуване, ножици, лепила,
материали и инструменти за низане, шиене и плетене, дъски и инструменти за работа с
пластилин, моделин и глина, предпазни облекла и др.), дървен тренажор за ръка, флипчарт,
комплекти за развитие на графомоториката, параван и различни видове кукли за куклен
театър, меки кукли за ролеви игри, коркова програма с материали за деца с ДЦП, различни
видове музикални инструменти, дискове и др., пещ за изпичане на готови продукти от глина,
тесто и др., грънчарско колело.

Класна стая „Монтесори среда“
(Психо-социална рехабилитация)
Материали за различните обучителни области на знание – практичен живот (предмети,
практически материали и пособия от бита за дейности от ежедневния живот, рамки за
обличане, дървена кутия със заключалки и др.), сензорно развитие (розова кула, материали
за тактилна стимулация, игра сортиране по цветове, кутия с текстилен материал,
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килимчета, кафява стълба, цветни плочки, цветни цилиндри, кутия с тъкани, геометрични
тела, конструкционни триъгълници, блокове за цилиндри, червени пръчки и др.), развитие на
речта (метални рамки и фигури в рамки, звукови игри, грапави букви, подвижна азбука,
предмети и играчки от околната среда), математика (числови ленти, вретена, числови
плочки, математическа кутия, пясъчни цифри, кръгли-основни дроби/части, цифри и
пулове, геометрични фигури, стотна верижка, цветни верижки, дъски и пъзел с числа,
дъски на Сеген, дъска за събиране, дъска за изваждане, дъска за умножение, дъска за
деление и др.), околен свят – човек, растителен и животински свят, география, физика, време
(различни пъзели Ботаника и Животни, глобуси земя и вода, карти и пъзели – земя и вода,
планети), изкуства (тактилни материали фина моторика, логика и съобразителност,
елементи мандали, картички мандала, пъзел-дърво, голям геометричен пъзел, валячетадървени), комплект „умения за писане“.
Сензорна зала
(Психо-социална рехабилитация)
Оборудване за мултисензорна стимулация – осветление, огледална сфера, проектори с
маслени и тематични дискове, водни кули, фиброоптични влакна, ултравиолетова лампа,
LED панел, огледала, интерактивни лампи, въртящи се светлини, стробоскопи и
източници на пробляскващо осветление, лед светлина, светлинна кутия, наличие на
различни превключватели – включително чувствителни към шум, звездно небе, светеща
завеса, тактилни стени, пътеки, кутии, звук – стереосистема, системи за слухова
стимулация, ароматни масла, допълнителни материали, табло за визуално разписание,
тежко одеяло, терапевтичен колан с тежести.

Мека стая с окачено оборудване
(Рехабилитация на физическите увреждания)
Оборудване на стая за сензорна интеграция (люлеещ се стол, хамак; люлки: утроба; гнездо;
меки люлки – правоъгълна, кръгла, квадратна, конче и др.), меки тунели, сензорни пътеки
и килимчета и други.

Не е допустимо използването на средства по модула от програмата за
извършване на ремонтни дейности и обзавеждане на специализираните кабинети с
мебели (с изключение на специализирано обзавеждане с мебели) или за закупуване на
компютърни конфигурации, лаптопи, таблети, мултимедии и интерактивни дъски.
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