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на Дирекция ПНООП 
РАЗДЕЛ І 

 
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП 
Център за специална образователна подкрепа - гр. Пловдив 

 

Директорът на Центъра за специална образователна подкрепа - гр. Пловдив, с адрес: 
гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев” № 102, в качеството на Възложител, отправя покана към 
всички заинтересовани лица за участие при възлагане на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 
3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с публикуване на профила на купувача на обява за 
събиране на оферти, с предмет на поръчката: „Осигуряване на съвременна 
специализирана среда в Център за специална образователна подкрепа - гр. 
Пловдив чрез модернизиране на материалната база за предоставяне на подкрепа 
за личностно развитие на децата и учениците“. 

От датата на публикуването обявата за обществената поръчка, на всички 
заинтересовани лица, се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за 
участие на следния интернет адрес: http://pu-sk.com/, раздел: Профил на купувача. 

Участниците следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, 
условия и изисквания, посочени в Документацията.  

Заинтересованите лица могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по 
условията на обществената поръчка до 3 /три/ дни преди изтичане на срока за получаване на 
офертите. 

Възложителят предоставя разясненията най-късно на следващия работен ден чрез 
публикуване в профила на купувача. 

Офертите на участниците ще се приемат на адрес: гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев” 
№ 102, всеки работен ден до датата и часа, посочени в обявата за обществена поръчка. 

За нерегламентираните в настоящата документация условия по провеждане на 
поръчката се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му 
нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, 
свързани с предмета на поръчката. 

Възлагането на обществената поръчка е основана на принципите на Договора за 
функциониране на Европейския съюз, както и на произтичащите от него принципи на 
равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, 
пропорционалност, публичност и прозрачност, което от своя страна дава възможности за 
участие на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя, описани в 
настоящата документация, включваща комплекса от документи, съставляващи 
документацията за участие в процедурата. 
 

РАЗДЕЛ ІІ 
 

1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ПРЕДМЕТ НА 
ПОРЪЧКАТА 

1.1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА  

 
Предмет и 
прогнозна 

стойност на 
поръчката: 

 „Осигуряване на съвременна специализирана среда в Център за 
специална образователна подкрепа - гр. Пловдив чрез модернизиране 
на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно 
развитие на децата и учениците“. 
Прогнозна стойност на поръчката: 43 333.34 лв. (четиридесет и три  
хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и четири ст.) без 
включен ДДС.  
Предвиденият финансов ресурс не може да се надвишава. 

 

1.2. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 
 

На основание чл. 186 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, 
ал. 3, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 21, ал. 4 от ЗОП, настоящата обществена поръчка се 



възлага чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП, чл. 187-
190 от ЗОП и съгласно чл. 96-97 от ППЗОП. 

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на съвременна 
специализирана среда в Център за специална образователна подкрепа - гр. Пловдив чрез 
модернизиране на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците“. 

 

Обект на поръчката: Доставки 
 

 Източник на финансиране– Поръчката се финансира от бюджета на Министерство 
на образованието и науката по Национална програма „осигуряване на съвременна 
образователна среда”– 2019, Модул „Осигуряване на съвременна специализирана 
среда в центровете за специална образователна подкрепа чрез модернизиране на 
материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците“. 
 

 Обособени позиции: Настоящите обособени позиции се възлагат на осн. чл. 21, ал. 4 
от ЗОП като част от обществена поръчка с предмет „Осигуряване на съвременна 
специализирана среда в Център за специална образователна подкрепа - гр. Пловдив чрез 
модернизиране на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците“ с обща максимална прогнозна стойност от  43 333.34 лв. (четиридесет и 
три  хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и четири ст.) без включен ДДС.  
 

 Стойността на обособените позиции, които се възлагат по настоящия ред е, както 
следва:  

Обособена позиция 1: Доставка на специализирани уреди, апаратура, техника, 
устройства, пособия, софтуерни продукти, дидактични материали, консумативи и други за 
специализирани кабинети:  СЕНЗОРНА ЗАЛА, кабинет по АРТ ТЕРАПИЯ, кабинет на 
ПСИХОЛОГА 

Максимална прогнозна стойност: 28 798,33 /двадесет и осем хиляди седемстотин 
деветдесет и осем лева и тридесет и три ст./ лева, без включен ДДС.  

 
Обособена позиция 2: Доставка на специализирани уреди, апаратура, техника, 

устройства, пособия, софтуерни продукти, дидактични материали, консумативи и други за 
специализирани кабинети: КЛАСНА СТАЯ "МОНТЕСОРИ СРЕДА", КАБИНЕТ НА 
ПСИХОЛОГА, ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ, КАБИНЕТ ЗА АРТ ТЕРАПИЯ 

Максимална прогнозна стойност: 5 364,18 /пет хиляди триста шестдесет и четири 
лева и осемнадесет ст./, без включен ДДС.  
 

Обособена позиция 3: Доставка на специализирани уреди, апаратура, техника, 
устройства, пособия, софтуерни продукти, дидактични материали, консумативи и други за 
специализирани кабинети: МЕКА СТАЯ С ОКАЧЕНО ОБОРУДВАНЕ, КАБИНЕТ ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И КИНЕЗИТЕРАПИЯ, КАБИНЕТ НА ПСИХОЛОГА 

Максимална прогнозна стойност: 9 170,83 /девет хиляди сто и седемдесет лева и 
осемдесет и три ст./, без включен ДДС.  
 

Мотиви за избор на реда за провеждане на настоящата обществена поръчка: 
Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е в размер на : 43 333.34 лв. 
(четиридесет и три  хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и четири ст.) без 
включен ДДС  общо за всички обособени позиции.  

 

 Предвид изложеното, и след съобразяване на обстоятелството за планирани 
обществени поръчки със същия или сходен предмет в рамките на предходните 12 месеца, 
съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, Възложителят прилага реда за възлагане 
чрез събиране на оферти с обява, когато планираната за провеждане поръчка за  доставки и 
услуги, с изключение на услугите по приложение № 2 е от 30 000 лв. до 70 000 лв.  

 

Срок на изпълнение на поръчката:  



Срокът за извършване на доставките, предмет на настоящата поръчка, е не по-дълъг от 
25 /двадесет и пет/ календарни дни, считано от датата на подписване на договора с избрания 
изпълнител по съответните обособени позиции. 

 

Място на изпълнение:  
Център за специална образователна подкрепа - гр.Пловдив, ул.„Димитър Талев“ №102. 
 

 Срок на валидност на предложенията:  

60 (шестдесет) календарни дни, като срокът започва да тече от датата, 

определена за краен срок за получаване на офертите. Оферта с по-малък срок на валидност 

ще бъде отстранена от участие в процедурата.  

 Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на 
валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.  
 Участник ще бъде отстранен от участие в тази поръчка, ако представи оферта с по-
кратък срок на валидност и/или откаже да го удължи, при последващо поискване от страна на 
Възложителя. 
 

 

РАЗДЕЛ III 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка, съгласно изискванията на 

Възложителя и Техническата спецификация, част от настоящата документация. 
 
Видове доставки, включени в предмета на поръчката са:  

   

№ 1 
Доставка на специализирани уреди, апаратура, техника, устройства, 

пособия, софтуерни продукти, дидактични материали, консумативи и други 
по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 

 АРТИКУЛ СПЕЦИФИКАЦИЯ КОЛИЧ
ЕСТВО 

 за специализиран кабинет:  СЕНЗОРНА ЗАЛА 

1. 

Интерактивна 

водна стена 

Стенен панел, който интегрира свойствата на водната кула в 

нова практична форма и модерен дизайн. Особено подходящ за 

малки сензорни зали. Въздушните мехурчета се издигат от 

основата, осветена от ярки светодиоди в осем цвята. Панелът се 

доставя с 4 активни ключа, които позволяват на потребителя да 

променя цвета на светлините (червено, жълто, синьо или 

зелено), както и да включва или изключва мехурчетата. 

Включени са още комплект за изпразване на водата и скоби за 

монтаж на стена. 

1 

2. 

Диоден тунел 

Мек модул за игра във формата на тунел, чиято вътрешност е със 

светещо фиброоптично покритие. 
1 

3. 

Omi Vista 

Interactive 

Projection 

System 

      Оmi Vista  проектира различни интерактивни сцени, които са 

едновременно забавни и образователни.Тя развива визуални и 

слухови сензорни нужди, докато прожектира красиви пейзажи, 

живтотни, планети и др. с много различни цветове и звуци, 

движения, които са много привлекателни.  

      ОmiVista дава възможност децата да бъдат активни, което го 
прави забавен начин за тренировка и подобряване на  
двигателните умения, прави костите по-силни,  придобива се 
контрол. 

1 

4. 
Фиброоптичен 

Огледален панел за таван във формата на облак, от който „вали“ 

блестящ дъжд от цветни оптични влакна.  
1 



дъжд          Фиброоптичните нишки светят непрекъснато с автоматично 
променящи се цветни светлини по цялата си дължина. Панелът е 
снабден със светодиоден генератор и сноп със 150 бр. нишки с 
дължина 2 м. 

 за специализиран кабинет АРТ ТЕРАПИЯ 

5. Музикална 

дама 

Всеки път, когато детето натисне цветен квадрат от меката 

постелка, светва съответното цветно поле от стенния панел и се 

чува музикална нота или мелодия.  

     Може да се избира от 64 детски песнички или звукови ефекти. 
Възможност за възпроизвеждане на музикални файлове от PC със 
слот за компактна флаш карта.   

1 

 за специализиран кабинет на ПСИХОЛОГА 

6. PCEye Mini и 

Communicator 

5 

     Предназначен е за развиване на умения за комуникация и 

осъществяване на комуникация чрез символи, текст или 

приложения с улеснено използване.  

     Пакетът включва устройство за проследяване на погледа 

TobiiPCEyeMini и софтуер Communicator 5 – софтуер, помагащ на 

хора с комуникационни затруднения да имат по-високо ниво на 

независимост. 

1 

 

 

№ 2 
Доставка на специализирани уреди, апаратура, техника, устройства, 

пособия, софтуерни продукти, дидактични материали, консумативи и други 
по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 

 АРТИКУЛ СПЕЦИФИКАЦИЯ КОЛИ 
ЧЕСТ 
ВО 

 за специализиран кабинет:  КЛАСНА СТАЯ "МОНТЕСОРИ СРЕДА" 

1. Кутия с 

ключалки 

Метални ключалки върху забавни дървени панели за контрол 
на силата и развитие на фина моторика. 

1 

2. 
Табла за 

манипулаци

и 1 

1 табла за игра и сортиране  от бял MDF с букова рамка, 1 
пластмасова кутия с капак с отвор, 3 дървени халки, 3 цветни 
дървени диска, 2 цветни дървени топчета (Ø 50 мм). Табла: 
23x34 см. Таблите са идеални за игри, свързани с пренасяне, 
подреждане, сортиране, рисуване, подреждане, редене 

1 

3. 
Табла за 

манипулаци

и 2 

1 табла за игра и сортиране  от бял MDF с букова рамка, 1 
дървена основа за нанизване на халки от различни 
материали. Табла: 23x34 см, Таблите са идеални за игри, 
свързани с пренасяне, подреждане, сортиране, рисуване, 
подреждане, редене 

1 

4. 

Тактилно 

лото 

1 текстилна торбичка, 20 възглавнички (10 двойки), 
изработени от различни материали като напр. рипсено 
кадифе или кожа.  
Размери: торбичка 24,5х22,5 см, възглавничка 7,5х7,5 см 
С играта се насърчават тактилните възприятия.  

1 

5. Дървени 

букви: 

Големи 

печатни 

Комплект от 30 дървени букви с българската азбука. С 
помощта на дървената азбука детето ще може по-лесно да 
запомни буквите, тъй като освен чрез зрението, то ще ги 
опознава и чрез допира с ръцете.  

1 

6. Карти с 

животни 

Комплектът включва 144 карти с реалистични изображения 
на животни и тяхното описание, легенда с мини 
изображения, както и памучна торбичка за съхранение. 

1 



7. Карти с 

плодове и 

зеленчуци 

Картите са подходящи при малки деца за развиване на 
говорните умения, изграждане на речников запас, подтикват 
към диалог между детето и възрастния, към задаване на 
въпроси. 

2 

8. 

Карти 

Жизнени 

цикли 

Комплектът съдържа 31 карти с жизнени цикли на растение, 
птица, човек, пеперуда, жаба, както и кръговрат на водата. 
От едната страна на картите има стилизирано представен 
цикълът като рисунка, а от другата е описано като история 
през какви метаморфози преминават живите същества и 
водата. 

1 

9. 

Държавите 

в Европа 

Комплектът съдържа 50 карти, които показват изображение с 
карта на държава от Европа от едната страна и любопитен 
текст от другата. На отделна голяма легенда са изнесени 
мини изображения на картите с имената за по-лесна 
ориентация, както и карта на Европа. 

1 

10. 

Число – 

Количество 

– Цвят 

По 10 бр. дървени плочки с цифрите от 1 до 10 и 
съответстващия им брой точки, изработени от шперплат с 
прозрачно лаково покритие + 55 дървени халки в различни 
цветове. Формиране на числови представи, диференциране 
на цветове, сортиране и подреждане, пренос на модели, 
усъвършенстване на фина моторика и други.  

1 

11. 

Под земята 

/над земята 

30 дървени карти, изобразяващи 3 различни теми (флора, 
фауна, околна среда / технология), с размер 5x5x0,6 см; 10 
карти на тема. Листовка с инструкции за игра. Съхраняват 
се в дървена кутия с лаково покритие и плъзгащ се капак от 
плексиглас, размер 27x22x4,5 см. 
 Отличен ресурс за развиване на мисленето и за 
стимулиране на дискусии. Създадена, за да събуди 
естественото любопитство на децата, играта обръща 
внимание на тайни и чудеса, скрити под земята, като в 
същото време показва, как животът продължава над 
повърхността. 
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12. 

Пъзел 

момче 

Многослоен пъзел „Твоето тяло” – момче. Представя 
структурата на човешкото тяло. Пластовете се състоят от 
скелет, органи, мускули, голо тяло и облечено дете. 
Съдържание: 28 дървени елемента  
Размери: 29х14,5 см 

 

1 

13. 

Пъзел 

момиче 

Многослоен пъзел „Твоето тяло” – момиче. Представя 
структурата на човешкото тяло. Пластовете се състоят от 
скелет, органи, мускули, голо тяло и облечено дете.  
Съдържание: 28 дървени елемента 
Размери: 29х14,5 см 
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14. 
Пъзел 

Възрасти 

Многослоен пъзел, представящ отделните етапи в развитието 
на човека – бебе, дете, юноша, човек в зряла възраст, 
възрастен човек от двата пола. 2х5 слоя, всеки с по 20 части. 
Дървен, 29х21 см 
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15. 
Пъзел 

Сезони 

Многослоен пъзел. Всеки слой представя един от 4-те 
сезона, 4х8 елемента.  
Размер: 28,8х14,2 см. Дървен. 
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16. 

Пясъчна 

табла L 

Таблата е с рамка от масивна букова дървесина и безопасно 
стъклено дъно. Комплектът включва още 1 кг. фин кварцов 
пясък, 2 декоративни гребла и 1 приставка за изглаждане на 
пясъка. 65х50х5 см, дъно - 6 мм 
 Пясъчната табла е чудесно средство за релаксация и 
развиване на уменията, предшестващи писането. Идеална е 
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за развиване на концентрацията, креативността, 
координацията око-ръка и основните умения за определяне 
на посоките ляво/дясно. 

 

17. 

Пясък 

Кинетичният пясък е лесен за моделиране пясък, който 
променя формата си, създавайки впечатление, че се движи. 
Макар да изглежда като мокър, той всъщност не е. Съставен 
е от 98% чист пясък и 2% безвреден органичен полимер на 
силиконова основа. 
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18. 
Time Timer 

М 

Изработен от пластмаса. Работи с една батерия AA (не е 
включена). Може да се монтира и на стена.  
Размери: 18х18 см 
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19. Учебен 

часовник 

голям 

210х300 - картонена, щанцована + часовник  1 

20. 

Арома 

торбички 

5 бр. торбички за поставяне на различни аромати в 
емпатични кукли с Human Touch®. БЕЗ съдържание! Могат 
да бъдат напълнени с различни ароматни субстанции – 
билки, сухи цветя, подправки, парфюмирани кърпички. 
Размери: 6,6х9 см 

 

1 

21. 

Дървен 

лабиринт- 

град 

Размер: 25x25x4.5cm  
Тази дървена играчка развива фината моторика, 
координацията око-ръка, както и логическото мислене на 
децата, създаването на асоциации; запознава децата с 
живота в града, с различните превозни средства – 
полицейска кола, пожарна, училищен автобус, линейка. 
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22. 

Дървен 

магнитен 

риболов 

Комплектът съдържа: 

 10 разноцветни рибки; 
 2 морски звезди; 
 2 въдички с магнити. 

Размери на кутията: 52 х 18 х 6.5 см 
Размери на рибките: 4 х 8,5 x 0.5 см 
Размери на звездите: 5.5 х 6 x 0.5 см 
Тегло: 0.325 кг. 
Материал: дърво 
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23. 

Умен диск 1 

и 2 

С двата въртящи се диска на „Умен диск 1“ могат да се 
съставят над 40 двусрични думи. 24 от тях са илюстрирани с 
картинки, а за да открият останалите, децата ще трябва да 
проявят съобразителност и изобретателност. „Умен диск 1“ 
помага на детето да свързва срички в думи и да напредне в 
четенето. 
С трите диска на „Умен диск 2“ могат да се съставят над 100 
едно-, дву- и трисрични думи. Част от тях са илюстрирани, а 
за да открият останалите, децата ще трябва да проявят 
въображение и изобретателност. Размери: диам. 20 см 
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24. 

Пясъчно 

табла с 

огледало 

1 огледало от акрилно стъкло, 42х22 см, дебелина 3 мм, 2 
дървени планки с улеи за поставяне на огледалото. 
Огледалото е едно вълнуващо допълнение към пясъчната 
табла L. 
 Идеален начин за усъвършенстване на фините двигателни 
умения, пространственото възприятие и логическото 
мислене. 
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25. 
Карти 

 
Съдържание: 75 карти от картон с цветни илюстрации 

1 



последствия 

26. Как да 

поправя 

стореното 

18 проблемни ситуации, всяка представена с 1 основна 
карта, показваща ситуацията, и 3 карти с различни изходи 
от нея. Общо 72 карти с размери 9х9 см.  

1 

27. Релефен 

глобус земя 

и вода 

Глобус, на които частите с вода са боядисани в синьо и са 
гладки, а сушата е покрита с релефна 
повърхност. Подпомага изучаването на формата на Земята, 
континентите и тяхното разположение;  
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28. 

Терапевтич

на ножица 

/дясна 

ръка/ 

Ножица с двойни дръжки за помагане на децата в първите 
им опити да режат. Детето пъха пръстчета в първите 
отвори, а възрастният – във вторите и заедно режат. По 
този начин децата по-лесно усвояват сложното за тях 
действие.  
Остриета – от неръждаема стомана, дръжки – пластмаса. 
Дължина: 17 см 
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 за специализиран кабинет на ПСИХОЛОГА 

29. 

Форми 

приятели 

     12 геометрични дървени форми, изработени от масив бук 

и 3 поставки с формата на червен кръг, син квадрат, жълт 

триъгълник за вгнездяване на малките форми. Включени са 

и още 3 квадратни дървени табли, в които се вгнездяват 

цветните поставки. Играта с „Форми приятели” развива 

визуалното и тактилното възприятие, както и 

разпознаването на геометричните фигури. Децата могат да 

докосват, да разпознават и изучават формите с всичките си 

сетива. При вгнездяването на формите се усъвършенства 

фината моторика.  
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30. 

Фигури 

болтове и 

гайки 

      Комплектът разполага с 36 гайки и 36 болтове. 

Болтовете са с височина 6 см. Компонентите са изработени 

от цветна, издръжлива пластмаса и представят 3 основни 

геометрични форми: кръг, квадрат и триъгълник. Частите 

могат да се завиват само с подходящите по форма части. 

Болтовете и гайките развиват фината моторика, гнозиса за 

цвят и форма, както и умения за съчетаване на цветове и 

създаване на различни видове форми. 
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31. 

Магнитен 

лабиринт 

Мравки 

       Дървена табла с размер 29.5 х 29.5 с каналчета, 

имитиращи тунелите на колония мравки. С магнитна палка 

се предвижват метални топчета, имитиращи движението на 

мравки в колонията. Тези графо-моторни упражнения 

подобряват зрително-моторната координация, подобряват 

мускулите на ръцете и развиват навика за подходящ захват 

при писане. По време на игра, детето развива своята фина 

моторика и концентрация. 
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32. 

Сетивни 

плочки 

    Комплект от 16 сетивни плочки с размер 15 x 11,4 x 1 в 

дървена рамка с различни текстури. Плочките стимулират 

тактилните възприятия, като и сензомоторната интеграция. 

Намират приложение в различни дейности, вариращи от 

прости асоциативни игри, насърчаване на езиково-

говорното развитие до по-сложни мемори игри. Дейностите 

могат да се променят в зависимост от възрастта и 

способностите на детето. 

1 



33. 

Тренажор 

за писане 

     Мек, лесен за използване тренажор за писане с 
ергономична форма. Поставя се върху стандартен химикал 
или молив, за да осигури стабилно захващане на основата и 
правилна позиция на пръстите, развиване на функционален 
захват при писане както с дясна, така и с лява ръка. 
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34. 

Дървен 

пъзел 18 

елемента   

     Табла с размер 30 x 30 за вгнездяване с различни 

геометрични фигури. За да бъдат поставени на таблата, 

двете половини на всяка фигура трябва да бъдат съединени 

правилно. С играта децата развиват пространствените си 

възприятия, конструктивния праксис, зрително-моторната 

координация, фината моторика, цветовия гнозис и 

логическото мислене. 
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35. 

Пъзел на 

слоеве Баба 

и Дядо 

      Многопластов дървен пъзел с размер 29 x 20.5 x 2, който 

запознава с развитието на човека през различните 

възрастови периоди - бебе, дете, юноша, човек в зряла 

възраст, възрастен човек (от двата пола). Пъзелът има 2 х 5 

слоя, всеки с по 20 части. Развива пространствена 

ориентация. Когато изсипете всички парчета нарисуваното 

първо изображение ще ви води как постепенно в развитие 

да подредите останалите четири пъзела от неравни парчета. 

Детето развива пространствената си ориентация и фината 

си моторика. 

2 

36. 

Пъзел на 

слоеве 

Момиче 

      Многопластов дървен пъзел с размер 29,5 х 14,5 , който 

показва устройството на тялото на момиче от вътре навън – 

от скелет до дрехи. Пластов пъзел с ясни и разбираеми за 

детето илюстрации, показващи устройството на човешкото 

тяло. Двадесет и осем парчета, проследяват в пластовете 

скелет, органи, мускули, кожа и облекло, специфично за 

женското тяло. Играта спомага за развитието на фините 

движения, развива капацитета за асоциация, зрително-

моторната координацията и въображението. 
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37. 

Пъзел Жаба 

       Дървен пъзел на слоеве с размер 24 х 24, състои се от 

30 части, които съставят различните етапи от развитието на 

жабата. Играта спомага за развиване на фините движения и 

точността, за развиване на способността за асоцииране и 

последователно подреждане, за зрително – моторната 

координация, стимулира въображението. 
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38. 

E-Motion 2 

     Комплектът включва 15 емоционални карти, всяка с по 4 

ситуационни карти с различна степен на сложност. 

Картинните карти помагат на децата да опознаят и разберат 

причините за появата на 15 различни емоции.        Картите 

провокират дискусии и беседи по темата, помагат на децата 

да разберат по-добре собствените си чувства и тези на 

другите хора. Дават им насоки как да ги изразяват и да се 

справят с тях в ежедневни ситуации. 
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39. 

Лицеви 

изражения 

      Играта съдържа 30 фото табла, 6 игрални фигури с 

илюстрации, 6 двустранно отпечатани лото табла и 30 фото 

карти от картон. Подходяща е за разпознаване, 

интерпретиране и имитиране на лицеви изражения. 

Снимките представят деца с различни лицеви експресии. Те 

трябва да бъдат съотнесени към съответните им емоции на 

1 



таблата. Развива се емоционалната си интелигентност, 

обогатява се речника, уменията за изразяване на емоции и 

диференцирането на мимики и жестове. 

40. 

Разрешаван

е на 

конфликти 

       Комплектът включва 75 карти от картон с цветни 

илюстрации. Децата ежедневно се сблъскват с проблемни 

ситуации – било като участници, било като наблюдатели. 

Избирайки определени карти с илюстрирани на тях 

ситуации, те развиват своята история. Картите не предлагат 

лесно решение за справяне с опасни ситуации, а повод за 

размисъл и дискусия. Темите, илюстрирани с картите, 

включват опасни игри, спорове, изолация, насилие, 

отвличане, нещастен случай. 
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41. 

Аз уча кое 

следва 

        Игpaтa e пoд фopмaтa нa пъзeл, ĸoйтo cтимyлиpa 

лoгиĸaтa и пoзнaниeтo. Детето зaбaвнo и лecнo yчи 

пocлeдoвaтeлнocттa нa дeйcтвиятa. В нея има 10 ситуации, 

като всяка е разказана в 3 пъзелни части. Децата трябва да 

открият логическия ред и да ги подредят. 
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42. 

Тренажор 

за ръце 

      Дървен тренажор за пръстите на ръката и китката с 

дължина 31 см и максимален разтвор на ръкохватките – 10 

см. Използва се за масаж и стягане чрез стискане с цел 

развитие на мануалния праксис. Тренажорът няма 

съпротивление и отделните части се движат лесно, което го 

прави изключително полезен за деца с различни форми на 

парези на ръцете. 
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43. 

Животински 

шарки 

      15 двойки дървени плочки с размер 4 х 8 – върху едните 

плочки е изобразено животно, а върху другите – 

съответстващата му шарка. На гърба на плочките има точки 

в различни цветове, с помощта на които детето проверява 

отговорите. Играта стимулира визуалните възприятия, 

концентрацията, паметта, езиково-говорните умения и 

установяването на логически връзки. 
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44. 
Лудите 

животни -

магнитен 

комплект 

      В играта са включени осем животни, всяко от три 

магнитни части, както и магнитна дъска, върху която да се 

подреждат. Подходяща е за стимулиране на паметта, 

творческите умения, логиката и сръчността. Развива 

езиковите познания и интереса към науката. 
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45. 

Ласе 

      Голяма (около 45 см) кукла за театър. Отворът в задната 

част на главата е достатъчно голям, за да могат да се 

пъхнат и двете ръце на водещия в ръцете на куклата или в 

устата й (за да я накара да „говори”). Това дава много 

възможности за приложение на куклата в игрови и 

терапевтични занимания. Тъй като много от децата 

разговарят по-лесно с кукла, Ласе намира приложение в 

практиката на психолога. 
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46. 

«Лесни» 

ножици с 

дълго рамо   

       Този модел ножици са лесни за хващане и изрязване, 
изискват едва половината от усилията, които са необходими 
за използването на стандартна ножица. Могат да бъдат 
полезни на ученици с ограничен захват или с намалена сила 
на китката, поради физически и множествени увреждания, 
засягащи фината моторика.   

1 



47. 
Виж и 

сравни 1 – 

Открий 

еднаквите 

      Играта включва кутия с прозрачен капак, 4 работни 
карти (16 х 16 ), върху които има съответно по 9 различни 
изображения и 36 прозрачни плочки със силуети. Децата 
трябва да открият коя е най-подходящата плочка със силует 
за съответното изображение. Развива вниманието и 
логическото мислене. 
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48. 
Виж и 

сравни 2 – 

Сравни 

контурите 

      Играта включва кутия с прозрачен капак, 4 работни 
карти (16 х 16 ), върху които има съответно по 9 различни 
изображения и 36 прозрачни плочки със силуети. Децата 
трябва да открият коя е най-подходящата плочка със силует 
за съответното изображение. Развива вниманието и 
логическото мислене. 
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49. 

Виж и 

сравни 3 – 

Довърши 

      Играта включва кутия с прозрачен капак, 4 работни 
карти (16 х 16 ), върху които има съответно по 9 различни 
изображения и 36 прозрачни плочки със силуети. Децата 
трябва да открият коя е най-подходящата плочка със силует 
за съответното изображение. Развива вниманието и 
логическото мислене. 
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50. 
Овца за 

разглобяван

е 

    Състои се от седем дървени елемента. Децата могат да 
нанизват съответстващите цветове заедно, за да оформят 
Овцата, развивайки фината моторика и зрително-моторната 
координация. Може да бъде използвана и при разказване. 
Изработена с екологични и безвредни технологии. 
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51. Научи за 

Човешкото 

тяло – 

образова 

телна игра 

Образователна игра за човешкото тяло с 25 пъзел части. 
Детето ще научи частите на тялото, докато ги поставя на 
правилните места. 
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52. 

Пъзел на 

слоеве 

Момче 

Многослоен пъзел „Твоето тяло” – момче. Представя 
структурата на човешкото тяло. Пластовете се състоят от 
скелет, органи, мускули, голо тяло и облечено дете. 
Съдържание: 28 дървени елемента  
Размери: 29х14,5 см 

 

1 

53. Магнитни 

картинки за 

пирамида 

балансиран

о хранене 

Магнитни снимки на храни - 91 магнитни части в комплекта. 
Снимките са с размер до 9 см и могат да бъдат използвани на 
всяка дъска или на дъски. 

1 

 за специализиран кабинет – ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ 

54. Сонда за 

повдигане 

на езика -

логопедичн

а 

Подходяща при постановка на звука Р. Късото рамо на 
сондата е със специфичен профил, който подкрепя и повдига 
езика. Дългото рамо е под ъгъл за оптимално повдигане и 
контрол. 
Материал: сертифицирана пластмаса без съдържание на 
фталат или олово. 

1 

55. 

Z-Vibe 

накрайници 

- пакет 

Вибрационен орален масажор, който може да помогне за 

подобряване на оралния тонус, артикулацията, храненето и 

сетивността. Материали: изработено от висококачествени, 

безопасни материали, които се използват за медицински 

инструменти. Без съдържание на олово, фталати, ПВЦ, 

бисфенол А или латекс. Дръжката е изработена от 

пластмаса в различни цветове.  

Размери: дължина 16,5 см, диаметър 1,3 см. 

1 



56. Батерия за 

Z-Vibe 

Използва се към Z-Vibe накрайниците. 2 

57. 

Калинки 

Играта тренира оралната моторика, различни техники за 
дишане и подобрява концентрацията. 
Съдържание / материал: 20 броя пластмасови цветя с 
калинки. Размер: Ø 3 см 

1 

58. 

Звукови 

кубчета 

Ферма 

Върху кубчета са изобразени части от домашни животни 
(крава, кон, петел, прасе, гъска, агне). Ако две кубчета бъдат 
подредени така, че да се вижда цялото животно, кубчетата 
ще издадат звука, издаващ съответното животно. 
Необходими са 3 батерии AAA от 1,5 V (не са включени). 
Съдържание: 2 кубчета с по 6 картинки и звуков чип 
Материал: пластмаса. Дължина на страна на кубчето: 7 см 

1 

59. 

Играй – 

Познай 

Комплект от 52 карти за римуване (26 римуващи се двойки). 
Върху едната страна на картата има картина, а върху другата 
– надпис. Възрастният прочита надписа върху картата, а 
детето трябва да познае какво е нарисувано от другата й 
страна. Играе се по двойки. 

1 

60. 
Мемо 

Професии 

Класическа мемори игра, в която дадена професия трябва да се 
свърже със съответстващия й инструмент.  
Съдържание / материали: 30 дървени плочки с цветни картинки, в 
торбичка от плат.  Размери: 6х6х0,5 см 

1 

61. 
Карти с 

животни 

Комплектът включва 144 карти с реалистични изображения 

на животни и тяхното описание, легенда с мини 

изображения, както и памучна торбичка за съхранение. 

2 

62. 

Карти с 

плодове и 

зеленчуци 

Комплектът включва 72 карти с реалистични изображения на 
плодове и зеленчуци и тяхното описание, легенда с мини 
изображения, както и памучна торбичка за съхранение. 
На гърба на всяка карта е дадено достъпно описание на плода или 
зеленчука (любопитни факти, информация за формата, аромата, 
цвета и произхода). 

2 

63. 

Лото 

плодове 

С фотографски изображения на плодове.Образователна 
стойност: натрупване на активен и пасивен речник, умения за 
диференциране и съотнасяне, развиване на координацията 
ръка-око Съдържание / материали: 4 игрални полета от 
картон, двустранно отпечатани; 32 картонени карти. 
Размери:Игрално поле – 18х18 смКарти – 5,2х5,2 см. 

2 

64. 
Мемори 

Храни 

Здравословни храни - мемори с големи части 
 Големи (9 х 9 см.) плочки с плодове и зеленчуци. Играчите 
ще търсят еднаквите, ще учат имената на плодовете и 
зеленчуците. 

2 

65. 

Gambini: 

Предмети и 

тяхната 

употреба 

Принцип: играчът трябва да открие двойка карти, свързани 
по определен семантичен признак – в случая „За какво служи 
това?“. В зависимост от нивото на развитие на детето или 
нуждата от подкрепа, играта предлага различни варианти. 
Забавните илюстрации мотивират детето да търси 
правилната карта партньор и насърчава езиково-говорното 
му развитие. Съдържание: 48 карти (24 двойки) 

1 

66. 

Gambini: 

Категории 1 

Съдържание: 48 карти от картон, разпределени в 12 
категории по 4 карти. Категории и обекти: Животни: крава - 
прасе - овца – кон; Плодове: ябълка - ягода - череша – 
слива; Зеленчуци: краставица - морков - домат – маруля; 
Мебели: легло – гардероб – маса – стол; Съдове: чаша за 
чай, чиния, кана, чаша за вода; Инструменти: чук - трион - 
клещи – ножици; Облекло: тениска - панталони - рокля – 
пуловер; Играчки: топка - мече - кукла - въже за скачане;  
Превозни средства: кола - автобус - самолет – кораб;  

2 



Сгради: къща – гара - поща – църква; Части на тялото: глава 
- корем - рамо – крак; Време: сняг - дъжд - слънце - вятър 

67. 

Gambini: 

Категории 2 

Съдържание: 48 карти от картон, разпределени в 12 
категории по 4 карти.Класическа игра за когнитивно и 
езиково-говорно развитие. Категории и обекти: Животни: 
маймуна - жираф - слон – лъв; Плодове: банан – портокал - 
лимон – праскова;Зеленчуци: картоф - лук – зеле / карфиол – 
чушка;Мебели: рафта/поставка - фотьойл - диван - кутия за 
играчки;Съдове: тенджера - купичка - чаша – дъска за 
рязане; Инструменти: джобно ножче - бургия - пила – 
отвертка; Облекло: яке - обувка - шапка – чорап;Играчки: 
строител - пъзел – люлеещо се конче – магазин;Превозни 
средства: велосипед - влак - камион – хеликоптер;Сгради: 
супермаркет - кула – закрит плувен басейн – небостъргач; 
Части на тялото: ръка/длан – крак/стъпало/ходило - око - ухо 
Време: светкавица - градушка - мъгла - буря 

2 

68. 

Gambini: 

Противопол

ожности 

Семантична езикова игра с думи с противоположно значение 
- Игрите са разработени на основата на един и същ 
принцип: играчът трябва да открие двойка карти, свързани 
по определен семантичен признак – в случая 
„Противоположности“. В зависимост от нивото на развитие 
на детето или нуждата от подкрепа, Gambini предлага 
различни варианти на игра. Забавните илюстрации 
мотивират детето да търси правилната карта партньор и 
насърчава езиково-говорното му развитие.  
Съдържание: 48 карти (24 двойки). 

2 

69. 

Gambini: 

Част и цяло 

Съдържание: 48 карти от картон, разпределени в 24 двойки 
карти  
Класическа игра за когнитивно и езиково-говорно развитие. 
Картинният материал позволява различни начини за игра. 
Един от най-разпространените е откриване, назоваване и 
съотнасяне на частта към цялото. Изображенията са ясни и 
конкретни, което ги прави лесни за възприемане от децата. 

1 

70. 

TwinFit: 

Инструмент

и 

Мемори игра, посветена на темата „Инструменти: Кое за 
какво служи?”. Всяка двойка карти разкрива връзката между 
инструмент и обект, например: въдицата и риба, лейка и 
саксия с цветя, отварачка за бутилки и бутилка вино. Децата 
трябва да открият двойките карти, да обяснят връзката 
между тях и да съставят изречение, използвайки и двете 
думи. 
Съдържание/ материали: 48 карти от здрав картон в 
картонена кутия; Размери на картите: 6,5х6,5 см 

1 

71. 

Time Timer 

М 

С червения диск на часовника задаваме желаното време. 
Колкото повече време минава, толкова по-малък става 
дискът. Когато зададеният период изтече, се чува звуков 
сигнал. Изработен от пластмаса. Работи с една батерия AA 
(не е включена). Може да се монтира и на стена.  
Размери: 18х18 см 

1 

72. Карти: 

Действия 2 

Комплект карти от серията „Картинен речник” на тема 
"Действия". Съдържа 84 картонени карти с размери 11х11 см 
в картонена кутия.   

1 

73. 

Карти: 

Говорна 

терапия 

Картите са групирани в 7 категории. В долната част на всяка 
карта е отбелязана категорията, а в горната – ключова дума, 
описваща конкретната задача. Категориите са: 1. Вдишване 
 2. Издишване; 3. Лицева мускулатура; 4. Движения на 
устните; 5. Контрол на езика; 6. Звукове; 7. Свободен избор 
Всяка карта е номерирана и отговоря на конкретна дейност. 
Съдържание: 56 карти от картон, брошура с детайлни 

2 



инструкции. Размери на картите: 12,5х9 см 

74. 

Умения за 

писане 

Дървена кутия с 10 карти за писане, върху които са 
отпечатани различни мотиви, 10 листа прозрачно фолио, 3 
маркера, инструкции. Картите са покрити с прозрачно фолио, 
върху което се пише с изтриващ се маркер. Това позволява 
многократно ползване. Размер на картите: 33,5х22 см 

1 

75. 
Азбуката 

Кутията съдържа 52 карти: 30 карти с буквите, 8 карти с 
повтарящи се гласни и 14 карти с лесни срички и пъзелчета 
на гърба. Размери: 7,8х12,8х2,4 см 

2 

76. 

Картинен 

буквар 

Букварът съдържа повече от 500 думи, онагледени с 
илюстрации и изрази, които демонстрират тяхната употреба. 
Илюстрациите са съобразени с възрастовите особености на 
детското възприятие. Шрифтът е едър и подпомага 
разпознаването на графиката на буквите и бързото усвояване 
на връзката между звук и буква. За по-големите са включени 
специални раздели, които онагледяват думите за действия, 
предмети, признаци, местоимения и др. 

2 

77. 

Думи в 

срички 

Съдържание: 100 бр. карти с едносрични, двусрични, 
трисрични и четирисрични думи 
Материали: хартия и картон; Размери: 17,3х12,6 см. 
Всяка сричка е изписана на отделна карта. Детето трябва да 
се ориентира по картинката, която изобразява назования 
предмет, и да нареди само цялата дума.  

1 

78. 

Цветна 

ябълка 

Съдържание: · 2 дъски за игра във формата на ябълки, 
отпечатани от двете страни с по 2 игрови зони (Ø 24 см);  
· 12 гъсеници в 6 цвята (всяка с дължина 8,7 см);  
· 1 цветен зар А (4 цвята + 2 джокера);  
· 1 цветен зар B (6 цвята). 
Материал: дърво 

1 

79. 
Пъзели 

цветове 

Образователна игра пъзел за сортиране по цвят, 
предназначена за най-малките деца.  
Съдържание: 20 плочки с различни мотиви 
Размери на плочките: 5х6 см;  Материал: шперплат 

1 

80. 

Тренажор 

за ръце 

Тренажор за пръстите на ръката и китката. Използва се за 
масаж и стягане чрез стискане с цел развитие на мануалния 
праксис. Тренажорът няма съпротивление и отделните части 
се движат лесно, което го прави изключително полезен за 
деца и възрастни с различни форми на парези на ръцете. 
Материал: дърво; Размери: дължина 31 см, максимален 
разтвор на ръкохватките – 10 см 

2 

81. 

Табло 

лабиринт 

Табло за развитие на фината моторика, концентрацията, 
съобразителността, координацията око-ръка. 
Съдържание / материал. Дърво табло с лаково покритие с 
улеи и 21 цветни дървени топчета, 9 шаблона.  
Размери: 30х30х2 см 

1 

82. 

Тактилна 

торбичка 

Игра за разпознаване на различни геометрични фигури и 
текстури чрез опипване.  
Съдържание / материали: 1 текстилна торбичка, 20 
пластмасови елемента в 5 форми и с 4 различни релефни 
текстури, 10 карти с изображения 
Размери: квадрат – 5х5 см; карти – 9х9 см 

1 

83. Напръстниц

и за писане 

M 

При използване на напръстниците учениците могат да се 
съсредоточат върху краснописа вместо върху техниката за 
държане на химикала. Резултатът е усвояване на правилното 
държане на химикала и подобряване на почерка. 

3 

84. 
Сетивен 

пъзел 

Зад всеки елемент от пъзела се крие друг материал, който 
може да се почувства чрез допир с пръсти.  
Съдържание / материали: пъзел от дърво с три части за 

1 



Животни вгнездяване (теле, пиле, агне); Размери: 29,7х11,8 см 

85. Сетивен 

пъзел 

Водни 

животни 

Зад всеки елемент от пъзела се крие друг материал, който 
може да се почувства чрез допир с пръсти.  
Съдържание / материали: пъзел от дърво с три части за 
вгнездяване (риба, жаба, морска звезда) 
Размери: 29,7х11,8 см 

1 

86. 
Пъзел 

момче 

Многослоен пъзел „Твоето тяло” – момче. Представя 
структурата на човешкото тяло. Пластовете се състоят от 
скелет, органи, мускули, голо тяло и облечено дете. 
Съдържание: 28 дървени елемента; Размери: 29х14,5 см 

1 

87. 
Пъзел 

Майка 

Многослоен пъзел, представящ етапите на бременността на 
жената и развитието на нероденото дете.  
Съдържание / материали: 27 елемента от дърво 
Размери: 29х14х2 см 

1 

88. 

Пъзели 

коли 

Дървен пъзел с фигури за вгнездяване на тема Превозни 
средства. Фигурите имат удобни дървени ръкохватки, за да 
могат децата лесно да ги поставят на местата им.  
Съдържание: 1 дъска с отвори за вгнездяване, 8 фигури  
Размери: 30х21 см 

1 

89. 
Терапевтич

на ножица L 

NB! За лява 

ръка 

Ножица с двойни дръжки за помагане на децата в първите им 
опити да режат. Детето пъха пръстчета в първите отвори, а 
възрастният – във вторите и заедно режат. По този начин 
децата по-лесно усвояват сложното за тях действие.  
Остриета – от неръждаема стомана, дръжки – пластмаса.  
Дължина: 17 см 

1 

90. 
Терапевтич

на ножица 

R NB! За 

дясна ръка 

Ножица с двойни дръжки за помагане на децата в първите им 
опити да режат. Детето пъха пръстчета в първите отвори, а 
възрастният – във вторите и заедно режат. По този начин 
децата по-лесно усвояват сложното за тях действие.  
Остриета – от неръждаема стомана, дръжки – пластмаса 
Дължина: 17 см 

1 

91. 
Сет 

мануален 

праксис 

Каталожен номер Сет мануален праксис: 558410 
Комплект от инструменти, подпомагащи развитието на 
фината моторика на ръцете. 
Съдържание: 2 пинсети, 1 ножица пинсета, 1 капкомер 
Размери: прибл. дължина 15 см 

1 

92. 

Бутони 

Животни 

Комплект от 4 бр. бутона с нарисувани домашни животни 
върху тях – кон, крава, кокошка и куче. При натискане 
издават звуците на съответните животни. Всеки бутон работи 
с по 2 батерии ААА (не са включени). 
Материал: пластмаса; Размери: Ø 9 см 

1 

93. 
Quizzle: 

Животни 

Игра с карти на тема „Животни: храна и местообитание” 
Всяка карта с животно образува двойка с карта, показваща 
неговата храна, местообитание или продукти, които 
предоставя (ако е приложимо). 

2 

94. 

Quizzle: 

Професии 

Игра с карти на тема „Професии, инструменти, работно 
място”. 
 Всяка карта с човек, упражняващ типична за професията му 
дейност, образува двойка с карта, показваща резултата от 
дейността или инстумента/предмета, който използва. 

1 

95. Ям и пия - 

Две езикови 

игри с 

карти на 

тема „Храна 

и нейното 

Две езикови игри с карти на тема „Храна и нейното 
приготвяне”: Игра 1 – „Любими рецепти” -Тема „Хранителни 
продукти и готвене”;   Игра 2 – „Леля Ема” -Тема 
„Пазаруване”  

1 



приготвяне” 

96. Активен 

часовник  с 

24 РК 

Полезно помагало за научаване на часовете и минутите. 
Включените 24 работни карти дават възможност децата да 
свързват с конкретен час различни ежедневни дейности. 

1 

97. 

Гъсеница за 

цветове и 

форми 

Играта ще помогне на децата както да научат цветовете и 
формите, така и да развият своето логическо мислене и 
кординация. Целта на играта е гъсеницата да се сглоби без 
да се следва определена последователност, а след това да се 
поставят геомертичните фигури на определениете места по 
тялото ѝ.  
Комплекта съдържа 8 части за сглобяването на тялото на 
гъсеницата, и 24 геометрични фигури. 

1 

98. Игра свирка 

с топче 

За дихателни упражнения в логопедичен кабинет. 1 

99. 

Игра за 

дихателни 

упражнения 

2 

Турбино е обучаваща игра, която се използва за дихателни 
упражнения 
Лесно е да движиш витлото като духаш, но е трудно да го 
спреш на правилното място! Играта е предизвикателство и 
забавление за децата. Предназначена е за работа с деца с 
говорни и езикови нарушения 
Включва основа и перка, 10 оранжеви и 10 сиви рингчета 

1 

 за специализиран кабинет за АРТ ТЕРАПИЯ 

100. 
Печати 

Комплект от 6 бр. печати с изображения на домашни 
животни – крава,    кон, петел, прасе, овца и коза. Развитие 
на когнитивните процеси. 

1 

101. 
Дървена 

мозайка 

Съдържание / материали / размери: 1 дървена табла 17х17 
см с 49 отвора с диам. 18 мм; 63 дървени елемента с диам. 18 
мм и височина 12 мм в жълто, синьо, зелено, червено; в 
картонена кутия 24x18x4 см. 

1 

102. 

Пъзели 

цветове 

комплект 

Образователна игра пъзел за сортиране по цвят, 
предназначена за най-малките деца.  
Сфери на въздействие: фина моторика, зрително-моторна 
координация, разпознаване на цветове, речников запас 
Съдържание: 20 плочки с различни мотиви 
Размери на плочките: 5х6 см;   
Материал: шперплат 

1 

103. 

Тематични 

валячета 

Комплект от 5 бр. пластмасови валячета с тематични мотиви 
за декорации върху тестото или пластелин. Може да ги 
потопите в боя и да нанесете върху хартия.  
Тематични мотиви – вълни, пеперуди, точки, ръце, 
полумесеци и звезди  
Дължина: 20 см 

1 

104. Четки за 

рисуване 

комплект 

Комплект от 30 бр. четки за рисуване с дръжка от здрава 
пластмаса, в пластмасова чаша. Размери: Четки – дължина 18 
см, Ø1,3 см; Чаша – височина 20,5 см, Ø 10,5 см 

1 

105. Релефни 

печати 

комплект 

Съдържание / материали: 4 бр. дървени печати с релефни 
орнаментални глави и дълги дръжки. Размери:  
Глава: Ø 5,5 см 
Дръжка: Ø 2 см, дължина – 7,5 см. 

1 

106. Водни бои Метална кутия с 12 цвята водни боички + 1 тубичка бяла 
темперна боя + четка за рисуване. Размери: 23х10 см 

3 

107. 
Дебели 

моливи 

Компект дебели моливи и пастели в едно. Дебелината им е 
съобразена с все още неумелата детска ръчичка, която се учи 
да хваща правилно молив и да рисува. Кръглите вдлъбнатини 

1 



комплект по тялото на молива улесняват захвата. 
Съдържание: 12 молива в 12 цвята, в картонена кутия 
Размери: 12 см дължина, Ø 15 мм 

108. Флумастери 

24 цвята 

Размери  15 x 1 cm; Части:  24; Подходящи за деца. 2 

109. Пластилин 

10 цвята 

10 цвята по 20 гр. • Не цапа ръцете • Не мирише • Лесен за 
моделиране • Не съхне на въздух Характеристики: 
Тегло0.2000 

2 

110. Фина глина 

кафява 

1 кг глина цвят: кафяв, съхнеща на въздух 2 

111. Фина глина 

бяла 

1 кг глина цвят: бяла, съхнеща на въздух 2 

112. Маслени 

пастели 12 

цвята 

12 маслени пастела в класически цветове. 2 

113. Лепило стик Подходящо за деца 5 

114. „Лесна“ 

ножица 

Леки, самоотварящи се ножици с голям отвор на дръжката за 
по-сигурен захват. 
Размери: 21х10х1,7 см 

1 

115. Цветни 

моливи 

комплект 36 

цвята 

Професионални цветни моливи  в метална или дървена 
кутия, Графитът на моливите е с висока концентрация на 
пигмент. 

1 

116. Темперни 

бои  

Описание 12 цвята, в бурканчета. 5 

117. Цветен 

картон  

Размер А4; по 100 бр. в опаковка. 2 

118. Цветна 

хартия  

Размер А4; по 100 бр. в опаковка. 2 

119. Неразливае

ма чашка за 

рисуване 

Изработена е от пластмаса, с цветно капаче с отвор. 5 

120. Маркери 7 

цвята 

комплект 

С объл връх. Изключително лесни за изтриване. Не оставят 
следи след изтриване. Нетоксично мастило, без миризма. 

1 

121. 
Терапевтич

на ножица 

/лява и 

дясна ръка/ 

Ножица с двойни дръжки за помагане на децата в първите им 
опити да режат. Детето пъха пръстчета в първите отвори, а 
възрастният – във вторите и заедно режат. По този начин 
децата по-лесно усвояват сложното за тях действие.  
Остриета – от неръждаема стомана, дръжки – пластмаса; 
Дължина: 17 см 

2 

122. Пъзел на 

слоеве 

„Ябълка“ 

Показват, нагледно и съобразено с детското възприятие, 
различните етапи на развитие. 
Брой части: 30; Материал: дърво 
Размери (см.): 14.5 x 14.5 x 1.8 

1 

123. 
Игра 

„Колорама“ 

Игра за различаване на цветове и геометрични форми. Може 
да се играе по различни начини в зависимост от възрастта на 
децата. Развива наблюдателността, сръчността, уменията за 
сравнение и назоваване. 

1 



Съдържание / материали: 1 табла за игра, 40 игрални фигури 
в различни цветове и геометрични форми, 1 зарче с цветове, 
1 зарче с геометрични форми, инструкции.  
Размери: Табла за игра – 32х22 см 
Игрална фигура кръг – Ø 2,5 см 

124. 

Игра 

„Цветна 

ябълка“ 

Съдържание: • 2 дъски за игра във формата на ябълки, 
отпечатани от двете страни с по 2 игрови зони (Ø 24 см);  
• 12 гъсеници в 6 цвята (всяка с дължина 8,7 см);  
• 1 цветен зар А (4 цвята + 2 джокера);  
• 1 цветен зар B (6 цвята). 
Материал: дърво 

1 

125. Голяма 

говореща 

книга за 

фермата 

В книжката ще откриете 50 звука от фермата. Използват се  
3 бутонни батерии, тип AAA/ LR03.  

1 

 

 

 

 

№ 3 
Доставка на специализирани уреди, апаратура, техника, устройства, 

пособия, софтуерни продукти, дидактични материали, консумативи и други 
по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 

 АРТИКУЛ СПЕЦИФИКАЦИЯ КОЛИЧ

ЕСТВО 

 за Специализиран кабинет:  МЕКА СТАЯ С ОКАЧЕНО ОБОРУДВАНЕ 

1. Облицовка 

на стени и 

под  

Стаята е с размeри 6 метра дължина и 4 метра широчина,  
24 км.метра площ. Облицованите стени на меката стая 
създават уютна и безопасна среда – 54 кв. метра, от които 
30 кв. метра стени и 24 кв. метра под.  

54 кв.м. 

2. 

Люлка 

утроба - 

синя 

Висящата люлка, наподобяваща майчина утроба, е идеално 
място за уединение на деца. Тя осигурява едно спокойно 
място за почивка и релакс. Голямата мека възглавница и 
обгръщащият мек плат на люлката допринасят за 
релаксиращата атмосфера. Люлката е от памучен плат, с 
височина 150 см. и шир. 70 см. Максимално натоварване:  
80 кг.- 90 кг. 

1 

3. 

Ъглов кът  

Мек ъглов модул със заоблени форми. Включени са и 2 
цилиндрични възглавници. С пълнеж  от  необработен  
памук и дунапренени пелети. 
Размери: на модула- R= 160 см, H= 25 см.;   
на възглавниците – дълж. 160 см, d = 25 см. 

1 

4. Сух басейн 

от меки 

модули;  

Цветни 

топки - 500 

бр. 

Сухият басейн е изграден от от меки модули. Има размери 
130 см./ 130 см.; Н=50см. 
 
500 бр. пластмасови цветни топки - за пълнене на сух 
басейн.  

1 

 за специализиран кабинет:  КАБИНЕТ  ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 

КИНЕЗИТЕРАПИЯ 

5. Велоергоме

тър с 

поддържащ 

Магнитна натоварваща система с електромотор 
• Маховик 8 кг 
• 16 степени на натоварване 
• Компютър с LCD дислплей от висок клас. Bluetooth® 

1 



гръб SMART с възможност за свързване с различни приложения 
• 10 тренировъчни програми 
• Програма за възстановяване на пулса (recovery pulse) и 
фитнес оценка 
• Трениране в целева зона 
• Захранване чрез адаптор 
• Измерване на пулса чрез специални сензори на 
ръкохватките 
• Възможност за регулиране на седалката във вертикална и 
хоризонтална посока 
• Регулиране ъгъла на ръкохватките 
• Максимално тегло на трениращия – 130 кг 
• Размери: 163 х 63 х 119 см 
• Тегло на уреда: 56.2 кг (бруто) 
 

 за специализиран кабинет на ПСИХОЛОГА 

6. Позиционен 

стол – 

терапевтиче

н, за деца с 

увреждания 

Дървен, зелена тапицерия.Предназначен за деца и юноши с 
увреждания.  
Височина на ползвателя до: 180 см. 
Тегло на ползвателя до: 75кг 
Тегло: 14 - 25 кг. Гаранция: 2год. 

1 

 за специализиран кабинет за АРТ ТЕРАПИЯ 

7. Позиционен 

стол – 

терапевтиче

н, за деца с 

увреждания 

Дървен, зелена тапицерия.Предназначен за деца и юноши с 
увреждания.  
Височина на ползвателя до: 180 см. 
Тегло на ползвателя до: 75кг 
Тегло: 14 - 25 кг. Гаранция: 2год. 

1 

 

 

Гаранционният срок на всички артикули по всички обособени позиции 
следва да бъде минимум 1 /една/ година от датата на доставката. 

  
 

РАЗДЕЛ IV 
КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

 
Съгласно чл. 70, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, обществените поръчки се възлагат въз основа на 

икономически най-изгодната оферта, като в настоящата обществена поръчка класирането на 
офертите се извършва по критерий за възлагане „Най- ниска цена” (чл. 70, ал. 2, т. 1 от 
ЗОП). 
 

РАЗДЕЛ V 
ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

1.1. Общи изисквания 
Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде 

всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, 

както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или 
услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 

Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна 
форма, за да участват при възлагането на поръчка. 

Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. 
За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал 

на процедурата за възлагане на обществена поръчка изключително формален характер, като 
всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен 



договор за изпълнение на обществената поръчка, което в крайна сметка затруднява 
оперативната работа на Възложителя. Избягването на горепосочените усложнения и 
предотвратяването на възможността предложение, което в максимална степен съответства на 
изискванията на Възложителя да бъде отстранено от участие в процедурата по изключително 
формални причини, налага участниците да спазват стриктно настоящите указания и 
правилата на приложимата нормативна уредба. Представянето на оферта за участие в 
настоящата процедура, задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 
условия, посочени в тези указания и документацията за участие при спазване на Закона за 
обществените поръчки. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на 
участника не ангажира по никакъв начин Възложителя. 

Разходите, свързани с изготвянето и подаването на предложенията, са за сметка на 
участника. Участниците се представляват от законните си представители или от лице, 
изрично упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Овластяването 
се извършва посредством изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага в 
оригинал към офертата. 

Всеки участник задължително следва да се запознае с всички изисквания, заложени 

в настоящата документация и с всички условия, които биха повлияли на предложението. 

1.2. Обединение. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не 
е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението 
(или консорциума) сключват договор/спогодба/споразумение. Участникът следва да 
представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 
обединението както и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка: 

1. правата и задълженията на участниците в обединението; 
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

Когато изисканият документ не е приложен или когато в приложения 
документ липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия – 
участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка. 

1.3. Представителство. Участниците - юридически лица се представляват от 
законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, 
което се доказва с изрично нотариално заверено пълномощно. Един пълномощник не може да 
представлява повече от един участник. Пълномощното следва да посочва кои документи е 
оправомощен да подписва пълномощникът, ако такива пълномощия се предвиждат. 

 
1.4. Подизпълнители. Участниците могат да използват подизпълнители, като 

посочат в офертата подизпълнителите и дела от поръчката (Образец № 5), който ще им 
възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят 
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения – Декларация за съгласие от 
подизпълнител (Образец № 6). Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните 
критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не 
са налице основания за отстраняване от процедурата.  

Забележка: Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде 
подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта. 

 
2. Условия за допустимост на участниците. Основания за отстраняване. 
2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, за когото е 

налице някое от следните обстоятелства:  
2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление 

по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 
301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по чл. 54, ал.1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или трета страна;  

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 
държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, 
или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е 



допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по 
акт, който не е влязъл в сила; 

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 
2.1.5. установено, че: 
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
2.1.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; 
 
Забележка: Основанията по т. 2.1.1., 2.1.2. и 2.1.6. се отнасят за:  
лицата, които представляват участника; лицата, които са членове на управителни и 

надзорни органи на участника; лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху 
дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите 
го лица, членовете на управителните или надзорните органи. 

 
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се прилагат: 
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон; 
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон; 
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, 
ал. 1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 
от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 
от Търговския закон; 

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона 

или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 
регистриран; 

8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; 
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които 

представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно 
законодателството на държавата, в която са установени. 

 
2.2. Възложителят отстранява от поръчката участник, за когото са налице основанията 

по т. 2.1.1 - т. 2.1.6, възникнали преди или по време на процедурата. 
2.3. Посочените в т. 2.1.1. - 2.1.6. основания за отстраняване се прилагат и когато 

участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на 
обединението е налице някое от основанията за отстраняване, посочени в т. 2.1. от 
настоящата документация.  

2.4. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на посочените в чл. 57, ал. 3 
от ЗОП срокове. 

При участие в обществената поръчка участниците удостоверяват липсата на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП със собственоръчно подписани 
декларации. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 
се подписва от лицата, които представляват участника. (Образец №3) 

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето, което може 
самостоятелно да го представлява. Декларациите се представят и от подизпълнителите и 
третите лица, ако има такива. (Образец №4). 

 
Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията 

на чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, се прилагат за всеки член на обединението. 
 



3. Критерии за подбор, отнасящи се до технически и професионални 
способности на участниците. 

 
3.1. Участникът следва да докаже, че има опит в извършването на дейности – 

идентични или сходни с предмета и обема на настоящата поръчка. 
Предвид горното, участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години 

от датата на подаване на офертата минимум 3 (три) доставки с предмет и обем, идентични 
или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. 

За дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата 
обществена поръчка, участниците следва да приемат „Доставка на специализирани уреди, 
апаратура, техника, устройства, пособия, софтуерни продукти, дидактични материали, 
консумативи и други за ЦСОП, средни училища, детски градини и др.“ 

*** Участникът декларира съответствието си с критерия за подбор по т. 3.1 относно 
техническите и професионални способности в декларация по образец (Образец № 9). 

На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП за доказване изпълнението на това минимално 
изискване преди сключване на договор с избрания изпълнител се представя списък на 
доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за 
добро изпълнение /референции/, които съдържат стойността, датата, на която е приключило 
изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 
нормативните изисквания. 

 

4. Подготовка и разглеждане на офертите. 
За участие в поръчката участникът подготвя и представя оферта, която трябва да 

съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация, при 
спазване на разпоредбите на ЗОП.  

Офертата се представя в един екземпляр в запечатана непрозрачна опаковка, 

съгласно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, върху която се посочват: 
 наименованието на участника, включително участниците в обединението, 

когато е приложимо; 

 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

 наименованието на поръчката, за която се подават документите; 

 обособената позиция/позиции, по които кандидатства участника. 

Офертата се изготвя по приложените в документацията образци. Офертата се подава 
на български език и се подписва от управляващия или представляващия участника или от 
изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника, ако същият 
разполага с такъв. 

За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват: 

1. подател на офертата или заявлението за участие; 

2. номер, дата и час на получаване; 

3. причините за връщане на заявлението за участие или офертата, когато е 

приложимо. 

При получаване на офертата върху опаковката по чл. 47, ал. 2 от Правилник за 

прилагане на закона за обществените поръчки се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. 

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред 

мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в 

списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. 

Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра. 

В тези случаи не се допуска приемане оферти от лица, които не са включени в 

списъка. 

Получените оферти се предават на председателя на комисията назначена от 

Възложителя, за което се съставя протокол с данните от регистъра. Протоколът се подписва 

от предаващото лице и от председателя на комисията.  



Срок на валидност на предложенията: 60 (шестдесет) календарни дни, като срокът 

започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на офертите. Оферта с 

по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от участие в процедурата.  

Място и срок за подаване на офертите за участие: в сградата на Центъра за 

специална образователна подкрепа - гр.Пловдив, ул. „Димитър Талев“ № 102, в канцеларията 

на ЗАС (IV етаж) всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:30 ч., краен срок за получаване 

– 16:30 часа на 11.11.2019 г. 

Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите оферти ще бъдат 
отворени в 13:00 ч. на 12.11.2019 г., в Класна стая на XI б клас, IV етаж в сградата на 
Центъра за специална образователна подкрепа - гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев“ № 102. 

Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия от длъжностни 

лица, назначена със заповед на Възложителя, след изтичане на срока за приемане на 

офертите.  

Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените 

оферти. 

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява техническите и 

ценови предложения на участниците.  

При извършване на тези действия могат да присъстват участниците в поръчката или 

техни упълномощени представители. 

Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите 

и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, 

след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на 

купувача. 

Членовете на Комисията и консултантите към нея са длъжни да пазят в тайна 

обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в Комисията.  

Когато по обективни причини член на Комисията не може да изпълнява задълженията 

си и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед за 

определяне на нов член. 

Членовете на комисията и консултантите подписват декларация относно липсата на 

конфликт на интереси съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Въз основа на протокола и проекта на договор Възложителят избира изпълнител на 

поръчката или прекратява процедурата с мотивирано решение. 

Избраният за изпълнител участник представя актуални документи, удостоверяващи 

липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с 

поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и 

третите лица, ако има такива. 

 
Всяка оферта следва да съдържа: 
 Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Описът на 

документите следва да се постави в началото на офертата. Всички документи, съдържащи се 
в офертата, следва да бъдат подредени, съгласно описа (Образец №1); 

 Представяне на участник (Образец № 2); 
 Документ за създаване на обединение (когато участникът е обединение, което не е 

юридическо лице), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, 
както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

1. правата и задълженията на участниците в обединението; 
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

 Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (в случай, че 
офертата не е подписана от законен представител); 

 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец 
№ 3) 



 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 от ЗОП 
(Образец № 4); 

 Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка (Образец № 5) – 
ако е приложимо; 

 Декларация за съгласие на подизпълнител (Образец № 6), придружена с 
доказателства по чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗОП - ако е приложимо; 

 Техническо предложение (Образец № 7); 
 Към техническото предложение всеки участник прилага документ за 
упълномощаване, в случай че лицето, което подава офертата, не е законен представител на 
участника.  
 В Техническото предложение всеки участник декларира съгласието си с клаузите на 
приложения към документацията за участие проект на договор. 
     В Техническото предложение всеки участник декларира срок на валидност на 
офертата. Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 60 (шестдесет) 
дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

Забележка: Срокът на валидност на офертите е времето, през което 
участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. 
Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на 
валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената 
поръчка. 
 Техническото предложение на всеки участник трябва да съдържа предложение за 
изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация на възложителя.  
 В Техническото предложение всеки участник декларира съгласието си със срок за 
изпълнение на поръчката – не по-дълъг от 30 /тридесет/ календарни дни. 

 

 Ценово предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 8), ведно с 
Приложение №1, неразделна част от него, с и без включен ДДС, отправено от 
Управителя /изрично упълномощено лице/, подписано собственоръчно и подпечатано. В 
случай на упълномощаване се прилага пълномощно-оригинал;  

 Всяка страница от техническото и ценовото предложение на участника, следва да е 
с подпис на лицето, представляващо участника, и печат; 

 Допълнителните приложения към техническото предложение и ценовото 
предложение следва да бъдат с подпис от лицето, представляващо участника и 
печат. 

 Декларация (Образец № 9); 
 Декларация (Образец № 10); 
 Декларация (Образец № 11); 
 Приложение № 1 към „Tехническо предложение за изпълнение на поръчката“ 
 Приложение № 1 към „Ценово предложение“ 

 Проект на договор (Образец №12). 
 

РАЗДЕЛ VI  
ОБРАЗЦИ 

Образец № 1 
 

Опис на документите съдържащи се в офертата 
на участника ……………….…………………………………………………… 

 
За участие в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на съвременна 
специализирана среда в Център за специална образователна подкрепа - гр. 
Пловдив чрез модернизиране на материалната база за предоставяне на подкрепа 
за личностно развитие на децата и учениците“  

 

 
Пор. 
№ 

 
Съдържание 

Вид на документа и номера 
на страниците. 

/оригинал или заверено 
копие/ 

1.   от стр.… до стр…  



2.   от стр.… до стр… 

3.   от стр.… до стр… 

4.   от стр.… до стр… 

5.   от стр.… до стр… 

6.   от стр.… до стр… 

7.   от стр.… до стр… 

8.   от стр.… до стр… 

9.   от стр.… до стр… 

10.   от стр.… до стр… 

11.   от стр.… до стр… 

12.   от стр.… до стр… 

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 
Име и фамилия __________________________ 
Подпис (и печат) 
(документът се подписва от законния 
представител на участника или от 
надлежно упълномощено лице) 

__________________________ 

 

 

Образец № 2 
 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК 
 
в съответствие с изискванията за възлагане, чрез събиране на оферти с обява, на 

обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на съвременна специализирана среда в  
Център за специална образователна подкрепа - гр. Пловдив чрез модернизиране 
на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците“ 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

Седалище и адрес на управление: 
 Страна, код, град, община 
 Квартал, ул., №,  
 Телефон, факс,  
 E-mail: 

 

Единен идентификационен код  

БУЛСТАТ  

Инд. № по ЗДДС  

Банкови сметки 

 Обслужваща банка 
 Титуляр на сметката 
 Банкова сметка (IBAN) 
 Банков код (BIC) 

 

Данни за подателя/законния 
представител/пълномощника: 

 Трите имена 
 Л.к. №, дата, издадена от, ЕГН 
 Длъжност 
 Телефон / факс / e-mail: 

 

 

 

 



 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас обществена поръчка за 

възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази 
документация и приети от нас. 

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в обществена поръчка с 
предмет: „Осигуряване на съвременна специализирана среда в Център за 

специална образователна подкрепа - гр. Пловдив чрез модернизиране на 
материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците“  по обособена позиция/позиции...............................  

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в обществената 
поръчка. 
 4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата 
обществена поръчка. 
 5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в 
документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата 
ни бъде възложена. 
 6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог 
данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  участието ни в нея. 
 7. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша 
страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете 
страни. 
 Като неразделна част от настоящата оферта, представяме Списък на документите, 
съдържащи се в офертата в подписан и подпечатан вид. 
 
 

 ***Когато Участник в поръчката е обединение, настоящия образец на оферта се 
представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е 
упълномощено от членовете на обединението, съгласно актът за създаване на обединение. 
 
 

Дата: _________2019 г.    Име и фамилия:____________________ 

                                                   Длъжност:_____________________  

                                                            Подпис и печат:_____________________ 

 
 

 
Образец № 3 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 
 

Долуподписаният/ата  ЕГН  

 (трите имена на декларатора)   
данни по документ за самоличност  

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на  

 (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист) 
 

на  ЕИК/БУЛСТАТ  

 (наименование на участника/съдружника в обединение/подизпълнителя) 
 

  

в съответствие с изискванията за възлагане, чрез събиране на оферти с обява, на 
обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на съвременна специализирана среда в  
Център за специална образователна подкрепа - гр. Пловдив чрез модернизиране 
на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците“, 

 



ДЕКЛАРИРАМ: 
1. В качеството ми на лице по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП, не съм осъждан с влязла в сила 

присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 
159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, чл. 
321а и чл. 352 – 353е  от Наказателния кодекс; 

2. В качеството ми на лице по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП, не съм осъждан с влязла в сила 
присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление, аналогично на тези по 
т. 1., в друга държава членка или трета страна. 

3. Не е / е налице (невярното се зачертава) конфликт на интереси, който не може да 
бъде отстранен. 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя 
в 7-дневен срок от настъпването им. 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 
деклариране на неверни обстоятелства. 

„Конфликт на интереси“ е налице, когато възложителят, негови служители или наети 
от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на 
обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може 
да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната 
безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. 

Декларацията се подписва от всички лица по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. В случай 
че участникът е обединение, декларация се представя от всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението. В случай, че при изпълнение на 
обществената поръчка ще се използват подизпълнители декларацията се 
представя и от подизпълнителите. 
 
 
ДАТА:  2019 г.  ДЕКЛАРАТОР:  

     (подпис, печат) 
      

     (име и фамилия) 

 
 
 
 

Образец № 4 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 от ЗОП 

 
Долуподписаният/ата  ЕГН  

 (трите имена на декларатора)   
данни по документ за самоличност  

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на  

 (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист) 
на  ЕИК/БУЛСТАТ  

 (наименование на участника/съдружника в 
обединение/подизпълнителя) 

 

  

в съответствие с изискванията за възлагане, чрез събиране на оферти с обява, на 
обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на съвременна специализирана среда в  
 
 
Център за специална образователна подкрепа - гр. Пловдив чрез модернизиране 
на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците“, 

 



ДЕКЛАРИРАМ: 
1. Представляваният от мен участник/член на обединение/подизпълнител (отбелязва 

се само обстоятелството, което се отнася за лицето): 
а) няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към 
държавата и към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични 
задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;     

б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към 
държавата и към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични 
задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато 
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията; 

в) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към 
държавата и към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични 
задължения, но задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

г) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към 
държавата и към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични 
задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но размерът на 
неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от 
сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. 

д) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, 
ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен; 

2. По отношение на представлявания от мен участник не е налице неравнопоставеност 
по смисъла на чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

3. За представляваният от мен участник не е установено, че е представил документ с 
невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или 
изпълнението на критериите за подбор; 

4. За представляваният от мен участник не е установено, че не е предоставил 
изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване 
или изпълнението на критериите за подбор. 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 
деклариране на неверни обстоятелства. 
 
 
ДАТА:  2019 г.  ДЕКЛАРАТОР:  

     (подпис, печат) 
      

     (име и фамилия) 

 
 

Образец № 5 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

За участие на подизпълнители в обществената поръчка 
  

Долуподписаният/ата  ЕГН  

 (трите имена на декларатора)   

данни по документ за самоличност  

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на  

 (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист) 

на  ЕИК/БУЛСТАТ  

 (наименование на участника)   



 

в съответствие с изискванията за възлагане, чрез събиране на оферти с обява, на 
обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на съвременна специализирана среда в  
Център за специална образователна подкрепа - гр. Пловдив чрез модернизиране 
на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците“, 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

Участникът  , който представлявам 

 (наименование на участника)  
1. При изпълнението на горната обществена поръчка няма да използва / ще използва подизпълнители. 

 (ненужното се зачертава) 
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат  

 (наименование на подизпълнителя/ите) 
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата като такива; 
3. Делът на участие на всички подизпълнители при изпълнение на поръчката ще бъде общо   на сто от 

от общата стойност на поръчката, в т.ч.: (дял в проценти) 
- Участието на подизпълнителя   ще бъде   на сто от 

 (наименование на подизпълнителя) (дял в проценти) 
общата стойност на поръчката.  
- Участието на подизпълнителя   ще бъде   на сто от 

 (наименование на подизпълнителя) (дял в проценти) 
общата стойност на поръчката.  
4. Видът на работите, които ще бъдат извършвани от подизпълнители е, както следва: 
- Подизпълнителят  ще изпълнява следните дейности: 

 (наименование на подизпълнителя)  

 

(описание на дейностите) 
- Подизпълнителят  ще изпълнява следните дейности: 

 (наименование на подизпълнителя)  

 

(описание на дейностите) 
5. Приемаме условията на възложителя относно използването на подизпълнители и сме съгласни да отговаряме за 
действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и 
работа. 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни обстоятелства. 

 

 

 
ДАТА:  2019 г.  ДЕКЛАРАТОР:  

     (подпис, печат) 
      

     (име и фамилия) 

 

 

Образец № 6 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

за съгласие на подизпълнител 
Долуподписаният/ата  ЕГН  

 (трите имена на декларатора)   
данни по документ за самоличност  

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на  

 (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист) 
на  ЕИК/БУЛСТАТ  

 (наименование на подизпълнителя)   

в съответствие с изискванията за възлагане, чрез събиране на оферти с обява, на 
обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на съвременна специализирана среда в  
Център за специална образователна подкрепа - гр. Пловдив чрез модернизиране 
на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците“,  

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

 
1. В качеството ми на представляващ на  



 (наименование на подизпълнителя) 

съм съгласен да участва като подизпълнител на  

 (наименование на подизпълнителя) 

2. Дейностите, които ще изпълняваме са следните: 

 

(описание на дейностите, които ще бъдат изпълнявани от подизпълнителя) 

3. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в 

горепосочената процедура със самостоятелна оферта.  

4. Във връзка с изискванията на възложителя към подизпълнителите за участие в процедурата приложено 

представяме следните документи: 

-   

-  

(списък на приложените документи) 

 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни 

обстоятелства. 

 

 

 

 

ДАТА:  2019 г.  ДЕКЛАРАТОР:  

     (подпис, печат) 

      

     (име и фамилия) 

 

 

 

 

 

 

Образец №9 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

от __________________________________________________________________________ 
(име/ наименование на участника) 

Представляван от ____________________________________________________________ 
Във връзка с участието ни в поръчка с предмет: „Осигуряване на съвременна 

специализирана среда в Център за специална образователна подкрепа - гр. 
Пловдив чрез модернизиране на материалната база за предоставяне на подкрепа 
за личностно развитие на децата и учениците“, по обособена позиция 
..............................., декларирам, че: 

 
 

През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата съм изпълнил 

дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена 

поръчка, а именно: 

 

№ по 

ред 

Доставка Възложител Период на 

изпълнение 

Стойност 

/лева/ 

     

     

     

     

     

     

     

 

За дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на 
настоящата обществена поръчка, участниците следва да приемат „Доставка на 



специализирани уреди, апаратура, техника, устройства, пособия, софтуерни продукти, 
дидактични материали, консумативи и други за ЦСОП, средни училища, детски градини и др. 

За доказване на техническите и професионалните способности на участниците се 
представят списък на дейностите, идентични или сходни с предмета на поръчката, 
придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на 
която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 
съответствие с нормативните изисквания. 

 

*** Доказателство за извършените дейности, сходни с предмета на настоящата 
обществена поръчка, се представят преди сключване на договора с избрания изпълнител под 
формата на  удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на 
която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 
съответствие с нормативните изисквания след. 

 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация, подлежа на 
наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 
 
 

Дата  

 
 
 
________/ _________ / ______ 

Име и фамилия        __________________________ 
Длъжност __________________________ 

Подпис __________________________ 
 

 

Образец № 10 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

 

 
Долуподписаният/ата  ЕГН  

 (трите имена на декларатора)   
данни по документ за самоличност  

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на  

 (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист) 
на  ЕИК/БУЛСТАТ  

 (наименование на участника)   
 

в съответствие с изискванията за възлагане, чрез събиране на оферти с обява, на 
обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на съвременна специализирана среда в  
Център за специална образователна подкрепа - гр. Пловдив чрез модернизиране 
на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците“, 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 1. Представляваният от мен участник е / не е (ненужното се зачертава) дружество, 

регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез 

гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. 



 2. Представляваният от мен участник е / не е (ненужното се зачертава) контролирано 

от лице , регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и 

чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

 3. Не съм / съм (ненужното се зачертава) контролиращо лице в дружество, 

регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез 

гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. 

 4. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ___ от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици.* 

 *Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим или е контролирано от лице, регистрирано в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, като се посочва конкретната точка от чл. 4 от закона. 

 5. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4, във връзка с §7, ал. 2 

от ЗР от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните с тях лица и техните 

действителни собственици. 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя 

в седемдневен срок от настъпването им. 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 

от Наказателния кодекс. 

 

Дата……………2019 г.                                 ДЕКЛАРАТОР: …………………… 

                                                                                              (подпис) 

Забележки: 

1. В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава задължително 
от лицата, посочени в чл.54, ал.2 от ЗОП. 

2.  В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо 
или юридическо лице, включено в обединението. 

3.  Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд 
език се представя и в превод. 

4. "Свързани лица" по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския 
закон са: 

 съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до 
четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително; 

 работодател и работник; 
 лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 
 съдружниците; 
 дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, 

издадени с право на глас в дружеството; 
 лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; 
 лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; 
 лицата, едното от които е търговски представител на другото; 
 лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. 
 

„Контрол" е понятие по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския 

закон, когато едно физическо или юридическо лице (контролиращ):  



 1. притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на друго 

юридическо лице, или  

 2. има право да определя повече от половината от членовете на управителния или 

надзорния орган на друго юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в това 

юридическо лице, или  

 3. има право да упражнява решаващо влияние върху друго юридическо лице по силата 

на сключен с него договор или по силата на неговия дружествен договор или устав, или  

 4. е акционер или съдружник в друго юридическо лице и по силата на договор с други 

акционери или съдружници контролира самостоятелно повече от половината от гласовете в 

общото събрание на това юридическо лице. 

 Контрол е налице и когато дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, участват пряко или косвено в управлението или капитала на друго лице или 

лица и между тях се уговарят условия, различни от обичайните. 

Забраната по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните с тях лица и 

техните действителни собственици не се прилага, когато по Търговския регистър, по 

партидата на дружествата, съобразно чл. 6 от същия закон са вписани едно или повече от 

изброените по-долу обстоятелства, посочени в чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните с тях лица и техните действителни собственици: 

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран 

пазар или многостранна система за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в 

друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или 

на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и 

за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по 

отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на 

регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни 

стандарти и действителните собственици – физически лица, са разкрити по реда на 

съответния специален закон; 

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част 

от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с 

която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно 

облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация и неговите действителни 

собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6; 

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част 

от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно 

лице и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 

или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава – членка 

на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство; 

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни 

произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, 

по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. 

5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

местно лице за данъчни цели на държава – страна по Споразумението за държавните поръчки 

на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има 

сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки 
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в Европейския съюз, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в 

регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДР – за дейностите, за които се прилага споразумението; 

6.  дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на 

Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и 

територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 

декември 2013 г.) и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в 

регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДР – за дейностите, за които се прилага решението; 

7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено 

международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по 

Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и 

неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от 

ЗИФОДРЮПДР; 

8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 

икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с 

която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо 

споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на 

Световната търговска организация, и неговите действителни собственици – физически лица, 

са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДР 

 

Образец № 11 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество 

 

 
Долуподписаният/ата  ЕГН  

 (трите имена на декларатора)   
данни по документ за самоличност  

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на  

 (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист) 
на  ЕИК/БУЛСТАТ  

 (наименование на участника)   
 

в съответствие с изискванията за възлагане, чрез събиране на оферти с обява, на обществена 
поръчка с предмет: „Осигуряване на съвременна специализирана среда в Център за 
специална образователна подкрепа - гр. Пловдив чрез модернизиране на материалната база 
за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“, 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

1. СЪМ/ НЕ СЪМ (ненужното се зачертава) лице, заемащо висша публична 

длъжност (по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество), което в последната година от изпълнението 

на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури 

за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, 

принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската 

държава; 
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2. В продължение на една година от освобождаването ми от длъжност СЪМ/ НЕ СЪМ 

(ненужното се зачертава) участвал или представлявал физическо или юридическо лице в 

процедури по т. 1 пред институцията......................................................  

(посочете наименованието на институцията), в която съм заемал длъжността.   

3. В продължение на една година от освобождаването ми от длъжност СЪМ/ НЕ СЪМ 

(ненужното се зачертава) (прилага се за юридическо лице, в което лицето по т.1) станал 

съдружник в юридическо лице, притежавал дялове или е управител, или член на орган на 

управление или контрол след освобождаването му от длъжност. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

Дата: .................... 20.... г.  Подпис, печат ....................................... 

Място и дата на издаване   (име, длъжност) 

 


