
Приложение № 13 
Списък на медицинските изделия по обособени позиции, за които 
Възложителят изисква представяне на мостра 
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Код съгласно КОП  № 33141115

МЕДИЦИНСКИ ПАМУККод съгласно КОП  № 33141111
ПРЕВРЪЗКИ СЪС САМОЗАЛЕПВАЩ СЕ ПЛАСТ

Мерна 
единица

Да бъде 
представе
на мостра

1.1 Памук килограм не
1.2 Памук  х 80гр   в опаковка килограм не

1.3 Силно попиващ компрес от нетъкан материал, стерилен - размер 10см х 20см килограм 

1.4 Хипоалергична лепяща лента от текстилен материал  5см х 5м без втулка килограм 

1.5
Хипоалергична лепяща лента за фиксиране на превръзки /ролка/  от нетъкан текстил – 10м х 
10см килограм 

1.6
Хипоалергична лепяща лента за фиксиране на превръзки /ролка/ от нетъкан текстил – 10м  х 
5см килограм 

1.7
Лепяща лента за хиперчувствителна кожа /новородени/ от нетъкан текстил, подходяща за 
дълготрайно фиксиране -  размер 9-9,5м х  2,5см килограм 

1.8
Постоперативна, стерилна,  адхезивна лепенка от нетъкан текстил с абсорбиращ компрес с 
размери   5см х 7 - 7,5см килограм 

1.9
Постоперативна, стерилна,  адхезивна лепенка от нетъкан текстил с абсорбиращ компрес, 
съдържаща слой сребърни частици с антибактериален ефект,  с размери   5см х 7 - 7,5см килограм 

1.10
Постоперативна, стерилна,  адхезивна лепенка от нетъкан текстил с абсорбиращ компресс 
размери  от 10 - 11см  х  20 -21см килограм 

1.11
Постоперативна, стерилна,  адхезивна лепенка от нетъкан текстил с абсорбиращ компресс 
размери  от 10 - 11см  х  25 - 26см килограм 

1.12
Стерилна еднократна превръзка  от нетъкан текстил за периферна венозна канюла с прорез и 
компрес килограм 

1.13
Стерилна еднократна хипоалергична  превръзка   за периферна венозна канюла   за деца от  0-
3год килограм 

1.14 Стерилна еднократна превръзка от нетъкан текстил за централен венозен катетър 15см/8см килограм 

1.15 Марлени бобчета с РСН  - размер М килограм 
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Код съгласно КОП  № 33141114 
МАРЛЯ С МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБАКод съгласно КОП  № 33141118
КОМПРЕСИ ОТ МАРЛЯ

2.1 Марля - ширина 100см; 17 нишки метър 

2.2 Марля - ширина 120см; 17 нишки метър 

2.3 Компреси марлени, нестерилни,  5 / 5   х  100бр в опаковка; 17 нишки, 12 дипли опаковка 

2.4 Компреси марлени, нестерилни, 7,5 / 7,5   х  100бр в  опаковка;17 нишки, 12 дипли брой 

2.5 Компреси марлени, нестерилни,  10 / 10   х  100бр  в опаковка;17 нишки, 8 дипли опаковка 

2.6 Компреси “Микулич” с рентгено скопична нишка брой 
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Код съгласно КОП  № 33141113
БИНТОВИ ПРЕВРЪЗКИ

3.1 Бинт марлен 5см/10м брой 

3.2 Бинт марлен 5см / 8м брой 

3.3 Бинт марлен 10см / 10м брой 

3.4 Бинт марлен 16см / 10м брой 

3.5 Бинт гипсов 2.7 м/10см брой не
3.6 Бинт гипсов 2.7 м/ 15см брой не
3.7 Бинт гипсов 2.7 м/ 20см брой не
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Код съгласно КОП  № 33140000
ЛИГНИН

4.1 Лигнин килограм не
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Код съгласно КОП  № 33141310
СПРИНЦОВКИ

5.1 Спринцовки 1сс с игла БЦЖ трисъставна брой 



5.2 Спринцовки 1сс  с игла за инсулин трисъставна брой 

5.3 Спринцовка 2сс     двусъставна                                                                                                                брой 

5.4 Спринцовка 2сс     трисъставна                                                                                                                брой 

5.5 Спринцовки 5сс  двусъставна брой 

5.6 Спринцовки 10сс двусъставна брой 

5.7 Спринцовки 20 сс двусъставна брой 

5.8 Спринцовки 50сс с ЦК трисъставна за перфузор брой 

5.9 Спринцовки 50сс катетърен тип трисъставна брой 

5.10 Спринцовки 50 сс с ЦК трисъставна за перфузор, тип Браун или еквивалнтна брой 
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Код съгласно КОП  № 33141320
ИГЛИ ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА

6.1 Игли за спринцовки тип "Луер"  с обезопасителен механизъм 20G - 27½G;27¾G брой 
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Код съгласно КОП  № 33141300
УСТРОЙСТВА ЗА ВЕНОЗНА СИСТЕМА И ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ

7.1 Капачки за абокат стерилни еднократни брой 

7.2
Интравенозни канюли двупътни от PTFe / полиуретан  с обезопасителен механизъм   14G 
/24G брой 

7.3 Интравенозни канюли двупътни от PTFe / полиуретан  с обезопасителен механизъм  , 27G брой 

7.4 Интравенозна канюла тип  Бътерфлай с обезопасителен механизъм  за иглата  № 19 -25 брой 

7.5
Система инфузионна с метални игли снабдени с обезопасителен механизъм  или с 
пластмасова игла, подходяща за съчленяване към сак и стъклена банка брой 

7.6 Системи за перфузия дължина 2000мм брой 

7.7 Системи кръвопреливни с пластмасова  игла,  мек сак брой 

7.8 Трипътно стоп кранче брой 
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Код съгласно КОП  № 33141100
КЛИПСОВЕ

8.1 Умбиликални  / пъпни/ клампи, изработени от РОМ или ABS материал брой 

8.2 Гривни за майката и новороденото с отпечатан номер - комплект брой 
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Код съгласно КОП  № 33141641
СОНДИ

9.1 Сонди за хранене на недоносени деца 4Ch брой 

9.2 Сонди за хранене на недоносени деца 5Ch брой 

9.3 Сонди за хранене на недоносени деца 6Ch брой 

9.4 Сонди за хранене на недоносени деца 8Ch брой 

9.5 Сонди за хранене на недоносени деца 10 сh брой 

9.6 Стомашни сонди  за възрастни с дължина 100см 18Ch – 22 сh брой 

9.7 Стомашни сонди  за възрастни  35 Сh брой 
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Код съгласно КОП  № 33141611
УРИНАТОРНИ ТОРБИ

10.1
Иригатори еднократни, комплект от гел, сапунена течност, компрес и ръкавица, опаковка х 
1бр брой 

10.2 Подлоги  пластмасови с дръжка брой не
10.3 Уринатор пластмасов, еднократен брой не
10.4 Уриносъбирател стерилен педиатричен брой 

10.5
Уринаторна торба стерилна 2 500мл  с възвратен клапан и долно отичане, дължина на 
отвеждащата тръба не помалко от 120мм брой 

10.6 Колостомни торби, еднокомпонентни, затворени, прозрачни, за възрастни брой не
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Код съгласно КОП  № 33141420
ХИРУРГИЧЕСКИ РЪКАВИЦИ

11.1 Ръкавици хирургични, латексови, стерилни, с маркиран размер в/у всяка № 6 / № 9 чифт 

11.2 Ръкавици стерилни, без латекс, ненапудрени чифт 

11.3 Ръкавици стерилни, латексови, без пудра № 6 - 8,5 чифт 

11.4 Ръкавици латексови, нестерилни S,M,L,XL брой 

11.5 Ръкавици  РЕ   -  M, L брой 

11.6 Ръкавици латексови, нестерилни, ненапудрени S, M, L брой 

11.7 Ръкавици латексови, нестерилни,подсилени /за патоанатомия/  S, M, L,XL брой 

11.8 Ръкавици стерилни за ортопедични интервенции № 7 - 8,5 чифт 
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Код съгласно КОП  № 35113400
ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО

12.1 Хирургически маски, еднократни от нетъкан текстил с връзки брой не
12.2 Шапки еднократни, от нетъкан текстил , тип "барета",  различини размери брой не

12.3 Шапки еднократни, от нетъкан текстил , за мъже, тип "кепе", с връзки - различини размери брой 

12.4
Шапки еднократни, от нетъкан текстил ,  тип "шлем ", с попиваща потта лента  - различини 
размери брой 

12.5 Хирургически халат   от хидрофобен, нетъкан текстил  с маншети, нестерилен брой не
12.6 Престилка еднократна полиетилен х 100бр  в опаковка опаковка не
12.7 Калцуни къси от ПЕ фолио брой не
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Код съгласно КОП  № 33141411
СКАЛПЕЛИ И НОЖЧЕТА

13.1 Скалпели еднократни, разллични размери с обезопасителен механизъм брой 

13.2 Остриета за скалпели №10 - №22 брой не
13.3 Дръжка за скалпел брой не
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Код съгласно КОП  № 33157110
МАСКА ЗА ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ

14.1 Кислородни маски “Ешман” възрастни с шланг брой 

14.2 Кислородни маски “Ешман” деца с шланг брой 
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Код съгласно КОП  № 33140000
ЕКГ ЕЛЕКТРОДИ

15.1 ЕКГ електроди за монитор - възрастни брой 

15.2 ЕКГ електроди за монитор - деца брой 
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Код съгласно КОП  № 33112000
КОНТАКТЕН ГЕЛ

16.1 Контактен гел за УЗД, в комплект с бутилка от 250мл и дозатор за пърнене  – туби  х 5л брой не
16.2 Контактен гел за ЕКГ електроди  – оп.  х 250мл. брой не
16.3 Контактен гел за дефибрилатор 250мм брой не
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Код съгласно КОП  № 33712000
ПРЕЗЕРВАТИВИ

17.1 Есмархова лента дължина 50см /употреба: при интравенозни маниполации/ брой 

17.2 Презервативи брой не
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Код съгласно КОП  № 38412000
ТЕРМОМЕТРИ

18.1 Термометри за измерване на телесна температура - максимални, неживачни, недигитални брой 
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Код съгласно КОП  № 33141600
ДРЕНАЖНИ СИСТЕМИ

19.1
Бутилка аспирационна, с тристъпков регулатор на вакума, стерилна с редон дренажен 
катетър Сн 12-14 200мл брой 

19.2 Шланг нелатон стерилен съвместим с канюла Сн 26-28  - дължина 1,5м -2м брой 

19.3 Канюла аспирационна стерилна съвместима със шланг Сн 26-28 брой не

19.4
Бутилка аспирационна, с тристъпков регулатор на вакума, стерилна с редон дренажен 
катетър 500 мл брой 

19.5 Сет аспирационен, стерилен, еднократен /канюла и шланг    / Сн 26  - 30/ брой 
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Код съгласно КОП  № 33141116
СТЕРИЛНИ ТАМПОНИ

20.1
Тампони стерилни за секрет в епруветка  с транспортна среда на Амиес, пластмасов държач 
и етикет брой 
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Код съгласно КОП  № 33141600
СТЕРИЛНИ ЕДНОКРАТНИ КОНТЕЙНЕРИ

21.1 Контейнери стерилни 40мл на винт брой 
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Код съгласно КОП  № 33141000
МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ С ПРИЛОЖЕНИЕ В ГИНЕКОЛОГИЯТА

22.1 Четки за цитонамазки брой не

22.2 Шпатули гърлени, дървени х 100бр в опаковка опаковка 

22.3 Шпатули за цитонамазка, стерилни брой не
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Код съгласно КОП  № 33751000
ПЕЛЕНИ



24.1 Памперси 3-5кг брой не
24.2 Памперси 4-9кг брой не
24.3 Памперси 9кг + брой не
24.4 Абсорбиращи подложки, тип памперс 60см /90см правоъгълни брой 

25 38437000-7 ЛАБОРАТОРНИ ПИПЕТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
25.1 Стерилни пластмасови петрита 90мм брой не
25.2 Стерилни пластмасови петрита 60мм брой не
25.3 Стерилни пипети РР пастьор 3мл брой не
25.4 Нестерилни пипети РР пастьор 1мл брой не

25.5 Статив за епруветка пластмасов - 20легла брой не

25.7 Епруветка нестерилни полистиренови d10-12/75мм брой не
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Код съгласно КОП  № 22993300
ТЕРМОГРАФИЧНА ХАРТИЯ

Мерна 
единица

Да бъде 
представе
на мостра

194 Регистрираща хартия за ЕК – 53/56 тетрадка 130ммх135мм -  370 листа тетрадка 

195 Регистрираща хартия за  МАС  500 - минимум  90ммх90мм  - 360 листа тетрадка 

196 Регистрираща хартия за  МАС 1 200 210ммх295мм - 150 листа тетрадка 

197
Регистрираща хартия за токограф, тетрадка, еквивалентна на "Беби 
доплекс" 152ммх150 - 200 листа тетрадка 

198 Регистрираща хартия за токограф,  "HP 9270-0630" тетрадка 

199 Термопринтерна хартия за ехограф 110мм/50мм ролка 

200 Регистрираща хартия "Нихон конден" 110ммх20мм - 140 листа тетрадка 

201 Регистрираща хартия за Шилер ТЕ 101 -  80ммх22мм - 300 листа тетрадка 

202 Регистрираща хартия за Кардимакс 62мм/50мм ролка 



Приложение № 13 
Списък на медицинските изделия по обособени позиции, за които 
Възложителят изисква представяне на мостра 

УРОЛОГИЧЕН КОНСУМАТИВ Мерна 
единица

Да бъде представена 
мостра

203 Уретрален  катетър: Уретрален  катетър: Тип  " Нелатон" CH6-24 брой
да - 10 бр. № 12 - 

14вкл. 
204 Тип  " Тиман" връх Олива CH 10-24 брой не
205 Уретрални катетри  Тип Фолей двупътен CH 6-24 брой не
206 Уретрални катетри  Тип Фолей двупътен силиконов CH 12 - 24 брой не
207 Уретрални катетри  Тип Фолей трипътен CH 20-24 брой не

208
Уретрални катетри  Тип Фолей катетър Силиконов, цилиндричен връх  CH 10-
24 брой не

209
Постоперативен балон катетър трипътен силиконов Тип ДюфорCH 18-24 50ml, 
80ml. брой да
Код съгласно КОП  № 33141323Биопсични игли

210
Биопсични игли за  биопсичен пистолет "Делта кът" с производител " Pajunk" - 
наличен при възложителя,  G16-20 см. брой да

211 Водач с фиксиран връх 90см. 0.032" брой не
212 Водач с гъвкав връх 15см.0.032,0.035 брой не
213 Уретрални стентове Тип J J  отворен/затворен  CH5,6,7 - 28см брой не

214
Уретрални стентовеТип JJ отворен/затворен силиконов фиксиран водач CH 6,7-
28см. брой не

215
Уретрални стентовеТип JJ отворен/затворен силиконов гъвкав водач СН 6 
28см. брой не

216 Уретрални стентовеТип JJ стент пролонгирана имплантация CH 6,7,28см. брой не
217 Уретрални стентовеТип моно J CH 5,6 флексибилен водач брой не
218 Стоун  Екстактор Дормия 4 жила 2,5 CH 90см. брой не
219 Стоун  Екстактор Дормия 4 жила плосък 2,5 CH 90см. брой не
220 Уретерални катетри /дрен катетър/ Тип Нелатон CH 6 ,  2 отвора брой не
221 Уретерални катетри /дрен катетър/ Тип Шевасю СН 5,6,7 брой не

222
Перкутанен сет за супрапубичен дренаж /СПЦС/ Със силиконов катетър тип 
Балон СН 10,12 пълен сет брой не

223
Перкутанен сет за супрапубичен дренаж /СПЦС/   катетър тип моноJ  СН10,15 
дължина на иглата 8,12см. брой не

224  Сет за ПКЦС тип ТУР СН 15 брой не
225 Стома катетър  Тип Пецар СН 14-32 прав брой не
226 Стома катетър тип Малекот СН 18-32 прав брой не
227 Сет за перкутанна нефростома / пълен сет/   СН 11 - 14,  3 дилататора брой не
228 Кер дренаж Сн 8-14 брой не
229 Мултитубуларен дренаж Силикон 3.5 - 40см. брой не
230 Гофриран дренаж  силикон 36см./25см. брой не
231 Сак "Сорбитол-Манитол" 3%/3л. брой не
232 Система за инфузионен сак  еквивалент на Екоклик система брой да
233 Уростомни торбички - самозалепващи, еднокомпонентни брой не
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