
№ участник наименование на продукта Единична цена на литър работен разтвор Забележка

1 „Живас“ ООД Глутаркват 0,06 лв. Туба от 5 литра, цена на туба - 29,25 

2
„Б. Браун Медикал“ 
ЕООД

Melsept SF 0,01 лв. Туба от 5 литра, цена на туба - 25,40

3 „Еколаб“ ЕООД Инцидин Рапид 16,50 лв. Туба от 6 литра, цена на туба 56,40

1
„Медицинска Техника 
Инженеринг“ ООД

Dekonex 50 FF 0,02 лв. Туба от  10 литра, цена на туба - 80,00

1
„Медицинска Техника 
Инженеринг“ ООД

Klorkleen 0,01 лв.
Опаковка от 150 табл., 0,6 кг - цена на 
опаковка - 16,50

2
„Хигиенно-медицинска 
индустрия“ ЕООД

HMI Trefa Super 0,13 лв. Кофа от 5 кг - цена на кофа - 50,00

1
„Медицинска Техника 
Инженеринг“ ООД

SurfaniosPremium 0,01 лв. Туба от 5 литра, цена на туба - 39,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 към Протокол 2

1 - Препарат за почистване и дезинфекция на повърхности, болничен инвентар, коридори, тоалетни, санитарни възли, подлоги, операционни, лекарски кабинети, 
асансьори и др. с алдехиди, без съдържание на формалдехид и нипацид.

2-Препарат за дезинфекция на повърхности с алдехиди и четвъртични амониеви соли, без феноли, хлор, алкохоли, гуанидинови производни и нипацид 
(етиленокси диметанол) със съдържание на ПАВ – комбиниран препарат, течен концентрат. За почистване и дезинфекция на подове, стени, обзавеждане в 

операционни зали, болнични отделения, кабинети, коридори, асансьори, санитарни помещения, с едновременно  почистващо и дезинфекциращо действие.

3-Препарат за повърхности,  с комбинирано почистващо и дезинфекциращо действие- с активен хлор, за болничен инвентар, коридори, тоалетни, санитарни 
възли, подлоги, операционни, лекарски кабинети, асансьори и др.

4-Препарат за дезинфекция и почистване - с активни съставки: четвъртични амониеви соли и/или амини и със съдържание на ПАВ. Без алдехиди, феноли, хлор, 
алкохоли, гуанидинови производни и нипацид (етиленокси диметанол) с вирусоцидно и туберкулоцидно действие, доказано за повърхности.

5-Препарат за аерозолно прилагане за трудно достъпни повърхности и бърза дезинфекция на алкохолна основа (готов разтвор). Да притежава сертификат за 
ефикастност по EN 13697 и EN 13624 за бактерицидно действие.



1
„Б. Браун Медикал“ 
ЕООД

Meliseptol New Formula 3,98 лв. Опаковка от 5 литра, цена на опаковка - 19,91

2
„Медицинска Техника 
Инженеринг“ ООД

Medispray Teatonic 4 лв.
Опаковка от 1 литър със спрей дозатор, цена 
на опаковка - 4,00

1
„Медицинска Техника 
Инженеринг“ ООД

Steranios 2% 4 лв. Туба от 5 литра, цена на туба - 22,00

1 „Дезинфектанти“ ЕООД Солизим 0,03 лв. Опаковка от 1 кг, цена на опаковка - 19,00

2
„Хигиенно-медицинска 
индустрия“ ЕООД

HMI Хайген 0,08 лв. Кофа от 5 кг, цена на кофа - 82,00

1
„Б. Браун Медикал“ 
ЕООД

Stabimed Ultra 0,39 лв. Опаковка от 4 кг, цена на опаковка - 77,00

2
„Медицинска Техника 
Инженеринг“ ООД

Viruton Pulver 0,12 лв. Опаковка от 5 кг, цена на опаковка - 60,00

3
„Хигиенно-медицинска 
индустрия“ ЕООД

HMI Peroster CE 0,16 лв. Кофа от 5 кг, цена на кофа - 82,00

4 „Еколаб“ ЕООД Секусепт Актив 16,70 лв. Кофа от 6 кг, цена на кофа -100,20

6-Препарат за инструменти и термолабилни материали - да е предназначен единствено и само за обработка на инструменти. Да бъде на основата на глутаров 
алдехид и формалдехид с комбинирано миещо и дезинфекциращо действие, с туберкулоцидно и спороцидно действие, доказано за инструменти 

7-Препарат за дезинфекция на повърхности във високорискови зони, прахообразен концентрат с in situ образуване на пероцетна киселина. Предназначен и за 
предстерилизационна обработка на инструменти и термолабилни материали.

8-Препарат за почистване и дезинфекция на инструменти, медицински изделия и термолабилни материали (ендоскопи, кувьози), без алдехиди, с отделяне на 
пероцетна киселина за високостепенна дезинфекция.  С доказано бактерицидно, фунгицидно, туберкулоцидно, вирусоцидно и спороцидно действие.



1
„Б. Браун Медикал“ 
ЕООД

Helipur H+N 0,04 лв. Опаковка от 5 литра, цена на опаковка - 43,00

1 „Живас“ ООД Септокват 0,05 лв. Туба от 5 литра, цена на туба - 35,00

2
„Б. Браун Медикал“ 
ЕООД

Meliseptol Foam pure 7,70 лв. Туба от 5 литра, цена на туба - 38,50

3
„Медицинска Техника 
Инженеринг“ ООД

Surfanios Premium 0,01 лв. Туба от 5 литра, цена на туба - 39,00

1
„Б. Браун Медикал“ 
ЕООД

Meliseptol Foam pure 14,26 лв.
Опаковка от 0,750 литра, цена на опаковка - 
10,70

2
„Медицинска Техника 
Инженеринг“ ООД

Velox Foam Extra 7,40 лв.
Опаковка от 1 литър с пяна апликатор, цена на 
опаковка - 7,40

3 „Еколаб“ ЕООД Инцидин Оксифоум S 10,50 лв. Кашон 6х 0,750 литра, цена на опаковка - 47,25

1
„Б. Браун Медикал“ 
ЕООД

Softa-Man 6,12 лв. Опаковка от 1 литър , цена на опаковка - 6,12

12-Препарат за хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце и кожа на база смес от два алкохола,  съдържа комплекс от омекотители, дермопротектори и 
хидратиращи частици.

13-Препарат за хигиенно измиване с дезинфекциращ ефект, хирургична  дезинфекция на ръце и предоперативно измиване на тяло, съдържащ 4% хлорхексидин 
диглюконат /4 гр. хлорхексидин на 100 гр. готов продукт/. Да отговаря на EN 12054/13727, EN 1499, EN 12791 или еквивалентни.

11-Почистващ и дезинфекциращ препарат пяна за малки, водочувствителни  и трудно достъпни повърхности, медицински устройства, апаратура в това число и 
кувьози. Готов за употреба –   с апликатор за пяна.

9-Препарат за термолабилни материали и гъвкави ендоскопи за високостепенна дезинфекция. Да бъде с алдехиди /със спороцидно действие/. Без формалин.

10-Препарат за дезинфекция на кувьози без алдехиди, феноли, хлор, нипацид, бигуанидин, хлорхексидин - на основа четвъртични амониеви соли и/или амини, с 
доказано бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно и туберкулоцидно действие при кувьози.



1
„Б. Браун Медикал“ 
ЕООД

Lifo-Scrub 8,50 лв. Опаковка от 1 литър , цена на опаковка - 8,50

2
„Хигиенно-медицинска 
индустрия“ ЕООД

HMI Скруб Класик 8,50 лв. Туба от 5 литра, цена на туба - 42,50

1 "Живас" ООД Живасепт 4,80 лв. Туба от 5 литра, цена на туба - 24,00

2
„Медицинска Техника 
Инженеринг“ ООД

Decosept 7,00 лв. Туба от 5 литра, цена на туба - 35,00

1
„Медицинска Техника 
Инженеринг“ ООД

Aniosgel 800 5,40 лв. Туба от 5 литра, цена на туба - 27,00

1
„Б. Браун Медикал“ 
ЕООД

Braunoderm 8,74 лв. Туба от 5 литра, цена на туба - 43,70

1
„Б. Браун Медикал“ 
ЕООД

Chlorhexidine 2 % alcoholic 
solution - colored/uncolored

13,80 лв.
Опаковка от 0,500 литра, цена на опаковка - 
6,90

1
„Б. Браун Медикал“ 
ЕООД

Lifosan Soft 4,60 лв. Опаковка от 1 литър, цена на опаковка - 4,60

2
Медицинска Техника 
Инженеринг“ ООД

Velodes Soap 1,50 лв.
Туба от 5 литра с опаковки от 1 литър, цена на 
разфасовка -7,50

3 „Еколаб“ ЕООД Манисофт 5,40 лв.
Кашон 24 х 0,500 литра, цена на опаковка - 
64,80

18 -Течен сапун  или лосион за ръце и кожа без дезинфекциращ ефект за защита на кожата и естествено поддържане на ръцете – за измиване.

14-Препарат за хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце и кожа на база смес от два алкохола. Без етанол.

15-Препарат гел за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце - на базата на Етанол.

16-Дезинфектант за оперативно поле, кожа и лигавица съдържащ йод комплекс с 10% йод на алкохолна основа.

17-Дезинфектант за оперативно поле и кожа, без йод, съдържащ 70% изопропил алкохол и 2% хлорхексидин оцветен разтвор.



1
„Б. Браун Медикал“ 
ЕООД

B.Braun Wipes 
Dispenser/B.Braun Wipes 
Fleece Roll

25,80 лв. Кърпи - 8 ,00 , Диспенсър - 17,80

19 -Система за дезинфекция, състояща се от диспенсър и дезинфекциращи кърпи.
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