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1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 
 

РЕШЕНИЕ 
(по реда на чл. 44 ал. 5 от Устава) 

 
ТОЧКА ЕДИНСТВЕНА: Откриване на процедура по възлагане на 
обществена поръчка чрез договаряне без обявление 
 Открива се процедура по възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без 
обявление съгласно разпоредбата на чл. 90, ал. 1, т. 14 ЗОП като възлага на 
Генералния секретар да изпрати покана към търговско дружество Мирас Кръстеви 
ООД със следното съдържание, одобрено посредством настоящото решение: 

Предмет на поръчката:  
Доставка на оборудване за материално–техническо осигуряване на 

дейността на Българската федерация по тенис, включващо не по-малко от спортни 
екипи (анцуг, фланелка, потник, шорти, поличка, маратонки) за състезатели и 
треньори, тенис топки и друго оборудване, свързано с детско-юношеските 
първенства и начално тенис обучение  

по следните обособени позиции и количества на база „период от 12 месеца”: 
I. СПОРТНИ ЕКИПИ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИ 
1.1. Анцуг девойки - до 70 броя; 
1.2. Анцуг юноши  - до 40 броя; 
2. Фланелка  -  до 150 броя; 
3. Потник   - до 102 броя; 
4. Шорти  - до 120 броя; 
5. Поличка  - до 76 броя; 
II. СПОРТНИ ЕКИПИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ТРЕНЬОРИ 
6. Анцуг  -  7 броя; 
7. Фланелка  - 21 броя; 
8. Панталони 3/4 - 14 броя; 
9. Маратонки              -            7 чифта; 
III. ТЕНИС РАКЕТИ 
10. ТЕНИС РАКЕТИ за деца от 5 до 12 г. – до 700 бр.  
модели  SPEED 21,  NOVAK 21, MARIA 21, RADICAL 21, SPEED 23 , B 23, 

SPEED 25 , B 25, NOVAK 25, NANO TI TOUR, PCT SPEED, TI RADICAL ELITE, 
TITANIUM 4000 , MX ICE TOUR  
 IV. ТРЕНЬОРСКИ СТАРТОВ ПАКЕТ    
 11. ТРЕНЬОРСКИ СТАРТОВ ПАКЕТ  -  до 40 бр. 
 V. КОШ ЗА ТОПКИ С РАЗДЕЛИТЕЛ   
 12. КОШ ЗА ТОПКИ С РАЗДЕЛИТЕЛ  -  до 40 бр. 

VI. СТЪЛБА AGILITY LADDER    
 13. СТЪЛБА AGILITY LADDER   -  до 40 бр. 

VII. MINI TENNIS МРЕЖА 6.1m    
 14. MINI TENNIS МРЕЖА 6.1m   -  до 70 бр. 

VIII. ТЕНИС ТОПКИ 
15. ТЕНИС ТОПКИ за деца от 5 до 12 г. – до 160 кашона 
Тип: ORANGE, RED, GREEN CHAMPIONSHIP  

 Изисквания на Възложителя: 
● Срок на договора: За две години, считано от момента на сключването му и 

в случай че Възложителят разполага с финансов ресурс за договорените доставки;  
● Максимална цена на доставките – 270 000 (двеста и седемдесет хиляди) 

лева за целия период на договора 
● Качество на продуктите, включено в доставката: 
 Екипи – национални състезателни тенис екипи за зимни и летни 

индивидуални и отборни европейски първенства 
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 Топки – модели, с които се провеждат тенис турнири от сериите на 
Големия шлем (Grand Slam), тенис турнири от Мастърс серията (ATP Master Series) 
и тенис турнири на женската тенис асоциация от категорията Премиер (WTA 
Premier Tournaments); 

● Брандиране 
Доставяните топки и екипи трябва да съдържат логото на БФТ, съгласно 

предоставен от Възложителя модел и размер; 
● Срок на доставка 
за топки – до две седмици след получаване на заявката 
за екипи – до две седмици след получаване на заявката 
за другите – до две седмици след получаване на заявката 
● Складова наличност – изпълнителят поддържа за нуждите на БФТ 

постоянна складова наличност от топки, отговаряща на посочените критерии, в 
обем не по-малък от 7 200 топки, извън договорения годишен обем; при 
необходимост от доставка, се прилагат уговорените за основните доставки срокове. 
 ● Разпределение на доставките по време на действие на договора (36 месеца 
от датата на подписване): 
 Съобразно нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 Критерий за оценка на офертата 
 Най-ниска цена за изискваните от Възложителя вид, качество, цвят и 
брандиране. 
 Място и дата на провеждане на договарянето: 
 София, Борисова градина, ул. „Незабравка” № 3-5 
 сградата на Български национален тенис център, ет. 1,  
 Заседателната зала 

8 септември 2015 г. от 11:00 часа  
Други изисквания: 
● Получаване на документацията: от интернет адрес: www.bgtennis.bg – 

раздел „Профил на купувача“; 
● Срок за подаване на предложенията: до 7 септември 2015 г., 17.30 часа; 
● Място за подаване на предложенията:  

 София, Борисова градина, ул. „Незабравка” № 3-5; 
 сградата на Български национален тенис център, отдел Администрация 

● Срок на валидност на офертите: 30 септември 2015 г.; 
● Разходи по участие в процедурата:  
Разходите по изработването на предложението и участие в договарянето са 

за сметка на кандидатите; 
● Представяне на офертите и обмен на информация 
Участниците подават предложението, придружено с документи за правния 

им статус, документи по образец и други, поставени в непрозрачен плик формат не 
по-малък от А4.  

Офертата предложение се подава от законния представител на кандидата 
или нарочно упълномощено от него в свободна форма лице. 

При подаване чрез куриер, предложението трябва да е постъпило при 
Възложителя преди изтичане на срока за подаване на предложенията. 
 Одобрява приложената към настоящото решение Документация за участие в 
процедурата „договаряне без обявление”, която следва да бъде публикувана в 
Профил на купувача на електронната страница на БФТ 
 
 
 
     За верността: /п/ 
       Катерина Генова 
       Генерален секретар  
       Българска федерация по тенис 

http://www.bgtennis.bg/
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2. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Възложител: Сдружение в обществена полза „Българска федерация по тенис” 
(Възложител по чл. 7, т. 3 от ЗОП) 
Вид процедура: Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 14 от ЗОП  
Обект: Доставка спортни стоки  
Предмет: Доставка на оборудване за материално–техническо осигуряване на 
дейността на Българската федерация по тенис, включващо не по-малко от 
спортни екипи (анцуг, фланелка, потник, шорти, поличка, маратонки) за 
състезатели и треньори, тенис топки и друго оборудване, свързано с детско-
юношеските първенства и обучения. 
Обособени позиции: Съгласно техническата спецификация 
Стойност на обществената поръчка: Прогнозната стойност на поръчката е 
270 000(двеста и седемдесет) лв., без включен ДДС 
Критерии за оценка: „Най-ниска цена”  
Получаване на документацията: на сайта на Възложителя - Интернет 
адрес: www.bgtennis.bg – раздел „Профил на купувача“; 
Срок за подаване на офертите: до 07.09.2015 г. Час: 17 :30 
Дата и място за провеждане на договарянето: 7 септември 2015 г. от 11:00 
часа; в София, Борисова градина, ул. „Незабравка” № 3-5; административната 
сграда на Български национален тенис център, ет. 1, Заседателната зала 
Срок на валидност на офертите: 30.09.2015 година; 
Срок на договора: За срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от 
момента на сключването му. 
 
3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ 

I. СПОРТНИ ЕКИПИ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИ 
1.1. Анцуг девойки - 70 броя; 
1.2. Анцуг юноши  - 40 броя; 
2. Фланелка  - 150 броя; 
3. Потник   - 102 броя; 
4. Шорти  - 120 броя; 
5. Поличка  - 76 броя; 
II. СПОРТНИ ЕКИПИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ТРЕНЬОРИ 
6. Анцуг  -  7 броя; 
7. Фланелка  - 21 броя; 
8. Панталони 3/4 - 14 броя; 
9. Маратонски -  7 чифта; 
 
III. ТЕНИС РАКЕТИ 
10. ТЕНИС РАКЕТИ за деца от 5 до 12 г. – до 700 бр.  
модели  SPEED 21,  NOVAK 21, MARIA 21, RADICAL 21, SPEED 23 , B 23, 

SPEED 25 , B 25, NOVAK 25, NANO TI TOUR, PCT SPEED, TI RADICAL ELITE, 
TITANIUM 4000 , MX ICE TOUR  
  
 IV. ТРЕНЬОРСКИ СТАРТОВ ПАКЕТ    
 11. ТРЕНЬОРСКИ СТАРТОВ ПАКЕТ  -  до 40 бр. 
  

V. КОШ ЗА ТОПКИ С РАЗДЕЛИТЕЛ   
 12. КОШ ЗА ТОПКИ С РАЗДЕЛИТЕЛ  -  до 40 бр. 
 

http://www.bgtennis.bg/
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VI. СТЪЛБА AGILITY LADDER    
 13. СТЪЛБА AGILITY LADDER   -  до 40 бр. 

 
VII. MINI TENNIS МРЕЖА 6.1m    

 14. MINI TENNIS МРЕЖА 6.1m   -  до 70 бр. 
 

VIII. ТЕНИС ТОПКИ 
15. ТЕНИС ТОПКИ за деца от 5 до 12 г. – до 160 кашона 
Тип: ORANGE, RED, GREEN CHAMPIONSHIP  

 
4. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

● Срок на договора: За две години, считано от момента на сключването 
му и в случай че Възложителят разполага с финансиране;  

● Максимална цена на доставките – 270 000 (двеста и седемдесет хиляди) 
лева за периода на договора 

● Качество на продуктите, включено в доставката: 
 Екипи – национални състезателни тенис екипи за зимни и летни 

индивидуални и отборни европейски първенства 
 Топки – модели, с които се провеждат тенис турнири от сериите на 

Големия шлем (Grand Slam), тенис турнири от Мастърс серията (ATP Master 
Series) и тенис турнири на женската тенис асоциация от категорията Премиер 
(WTA Premier Tournaments); 

● Брандиране 
Доставяните топки и екипи трябва да съдържат логото на БФТ, съгласно 

предоставен от Възложителя модел и размер; 
● Срок на доставка 
за топки – до две седмици след получаване на заявката 
за екипи – до две седмици след получаване на заявката 
за другите – до две седмици след получаване на заявката 
● Складова наличност – изпълнителят поддържа за нуждите на БФТ 

постоянна складова наличност от топки, отговаряща на посочените критерии, в 
обем не по-малък от 7 200 топки, извън договорения годишен обем; при 
необходимост от доставка, се прилагат уговорените за основните доставки 
срокове. 
 ● Разпределение на доставките по време на действие на договора (24 
месеца от датата на подписване): 
 Съобразно нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
  

5. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО (образец 1) 

Предложението трябва да съдържа достатъчно информация, от която да е 
видно предмета на поръчката, за която се отнася, доказателства, че отговаря на 
техническата спецификация, както и безусловно съгласие с минималните 
изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разпоредбите на проекта за договор. 

Предложението се подписва от законния представител на кандидата или 
от нарочно упълномощено лице, съобразно вътрешните правила на кандидата 
(пълномощно с печат на дружеството, заповед или друга форма, копие от който 
документ се прилага към предложението). 

Към всяко предложение се представят не по-малко от следните 
документи: 

  Документи за юридическа правосубектност, включващи: 
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(i) Удостоверение за актуално състояние на кандидата, съгласно 
Търговския регистър; 

(ii) Удостоверение за липса на публичнии задължения към датата на 
определяне на кандидата за изпълнител; 

(iii) Удостоверение за липса на започнати процедури по несъстоятелност, 
издадено от Окръжния съд по регистрация;  

 Административни сведения – попълва се образец № 2. 
 

 Доказателства за представителната власт на лицето, 
подписало предложението; 

  Документ за регистрация по ЗДДС - регистрация по ЗДДС, ако е 
регистриран (копие). Ако участника не е регистриран по ЗДДС, указва това 
обстоятелство писмено със служебна бележка.  

  Декларация по  чл. 47, ал. 1, т. 1 букви от „а” до „д” от ЗОП 
(образец 3) 

  Декларация по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП (образец 3а) 
  Декларация по  чл. 47, ал. 5, т.1 от  ЗОП (образец 3Б-1)  
  Декларация по  чл. 47, ал. 5, т.2 от  ЗОП (образец 3Б-2)  
  Декларация чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП (образец 4) 
  Ценово предложение (образец 5) 
  Доказателства за технически възможности за изпълнение на 

поръчката - Списък на подобни услуги, извършвани през 2013 и 2014 година; 
Референции от други възложители, клиенти за рекламни и брандови услуги; 

  Ценово предложение 
Предложението, ведно със съпровождащите го документи,  се представя в 

запечатан непрозрачен плик, който съдържа два други плика: 
Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката от  ….. 

(името на участника)", в който се поставят Предложението и 
съпровождащите го книжа; и  

Плик № 2 с надпис "Предлагана цена от  ……. (името на участника)", в 
който се поставя Ценовото предложение (обр. 5) 
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OБРАЗЕЦ 1 
ОФЕРТА  

ЗА  
УЧАСТИЕ В ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
 
Доставка на оборудване за материално–техническо осигуряване на 

дейността на Българската федерация по тенис, включващо не по-малко от 
спортни екипи (анцуг, фланелка, потник, шорти, поличка, маратонки) за 
състезатели и треньори, тенис топки и друго оборудване, свързано с детско-
юношеските първенства и начално тенис обучение; Код по КОП 37452720. 

 

от ………..................................................................... [наименование на участника] 

регистрирарано [данни за регистрацията на участника] 
................................................ 

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго 
качество] 

с БУЛСТАТ […], регистрирано в […], със седалище и адрес на управление 

 [...................................................…],  адрес за кореспонденция: [............................…] 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 
С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас 
процедура договаряне без обявление за възлагане на цитираната поръчка.  

Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с 
указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията 
за изпълнение на услугата. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги 
приемаме без възражения. 

Приемаме, да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с 
Предложението до 30 септември 2015 г.  

Доставките ще бъдат осъществявани в съответствие с изискванията на 
Възложителя.  

Към настоящото предложение прилагаме Ценово предложение за изпълнение 
на търсените доставки. 

Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, описани в 
приложения списък. 

 
 
Дата:        Подпис и печат: 

/име, длъжност/ 
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 ОБРАЗЕЦ № 1а 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 

на 
___________________________________________________________

__________  

(посочете наименованието на участника) 

със седалище и адрес на управление гр. _________________, ул. 
“___________________ __________________” № ______, ЕИК 
(БУЛСТАТ) ______________ - участник в процедура за възлагане на 
обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: Доставка на 
оборудване за материално–техническо осигуряване на дейността на 
Българската федерация по тенис, включващо не по-малко от спортни екипи 
(анцуг, фланелка, потник, шорти, поличка, маратонки) за състезатели и 
треньори, тенис топки и друго оборудване, свързано с детско-юношеските 
първенства и начално тенис обучение; Код по КОП 37452720 

№ 
по 
ре
д 

Наименование на документа 

Вид и 
количеств

о на 
документи

те 

/оригинал 
или заверено 

копие/ 

№ на 
страница

та в 
офертата 

1.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Дата:       Подпис и печат:  ……………………                       
         /име, длъжност/ 
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ОБРАЗЕЦ № 2 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 
 
 
1. Наименование на участника  
___________________________________________________________
________________ 
 
2. Адрес 
___________________________________________________________
________________ 

 /град, код, улица № / 

телефон:  _________________  мобилен телефон:
 ________________ 

факс:  _________________ 

E-mail: ______________________________________________ 
 
3. Данни на представляващия /пълномощника/ 

__________________________________________________________
_________________ 

/трите имена/ 

телефон:_________________  мобилен телефон:
 ________________ 
 
4. Фирмени данни:  

Рег. ф.д. No ___________/____________ г. по описа на 
____________________________ 

БУЛСТАТ ________________________________________ 

 
5. Обслужваща банка  

име:_______________________________________________________ 

IBAN сметка: ___________________________ 

 

BIC код:  ________________________________ 

 

титуляр на сметката: 
_________________________________________________________ 
 
 
Дата:        Подпис и печат:  
…………...... 
 

/име, длъжност/ 
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ОБРАЗЕЦ № 3 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по  чл. 47, ал. 1, т. 1 букви от „а” до „д” от Закона за обществените поръчки 

 
 
 
Долуподписаният/ата ....................................................................................................
..... 

(трите имена) 
 ЕГН ........................................., л.к. №...................................., издадена 
на ............................. от......................................., адрес: ................................................., 
в качеството си на ................................................................................. 
на ..............................................................................., регистрирано по ф.д. 
№ .................. на 

(участник) 
 ....................................., ЕИК (ЕИК по БУЛСТАТ)............................., със седалище и  
 
адрес на управление ............................................................................... 
                                                                                           

ДЕКЛАРИРАМ: 
 
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за: 

1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната 
система, включително изпиране на пари по чл.253 – чл.260 от 
Наказателния кодекс; 
1.2. подкуп по чл.301 - чл.307 от Наказателния кодекс; 
1.3. участие в организирана престъпна група по чл.321 - чл.321а от 
Наказателния кодекс; 
1.4. престъпление против собствеността по чл.194 – чл.217 от 
Наказателния кодекс; 
1.5. престъпление против стопанството по чл.219 - чл. 252 от Наказателния 
кодекс. 

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя 
възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на 
съответната промяна. 

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

 

 

Дата: .............................                             Декларатор: ............................. 

гр. ........................................       (подпис) 
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ОБРАЗЕЦ № 3А 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за обществените поръчки 

 
 
Долуподписаният/ата ....................................................................................................
....... 
(трите имена) 
 ЕГН ........................................., л.к. №...................................., издадена 
на ............................. от......................................., адрес: ................................................., 
в качеството си на ................................................................................. 
на ..............................................................................., регистрирано по ф.д. 
№ .................. на 

(участник) 
 ....................................., ЕИК (ЕИК по БУЛСТАТ)............................., със седалище и  

адрес на управление ............................................................................... 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

Представляваното от мен дружество: 

1. Не е обявено в несъстоятелност; 

2. Не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура 
съгласно националните закони и подзаконови актове. 

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя 
възложителя на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването на 
съответната промяна.   

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

 

 

Дата: ..................................                     Декларатор: .............................. 

гр. ........................................         (подпис) 
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ОБРАЗЕЦ № 3Б-1 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по  чл. 47, ал. 5, т.1 от  Закона за обществените поръчки 

 
 
Долуподписаният/ата  ....................................................................................................
... 

(трите имена) 
 ЕГН ........................................., л.к. №...................................., издадена 
на ............................. от......................................., адрес: ................................................., 
в качеството си на ................................................................................. 
на ..............................................................................., регистрирано по ф.д. 
№ .................. на 

(участник) 
 ....................................., ЕИК (ЕИК по БУЛСТАТ)............................., със седалище и 
адрес на 
управление .............................................................................................................. 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 
 1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а1 от Допълнителната 
разпоредба на Закона за обществените поръчки с възложителя или със 
служители на ръководна длъжност в неговата организация.  
  
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя 
възложителя на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването на 
съответната промяна.   

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

Дата: ...................................              Декларатор: .............................. 
гр. ........................................ (подпис) 

 
 

 

                                                 
1 §1, т.23а от ДР на ЗОП "Свързани лица" са:  

а) роднини по права линия без ограничение;  

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;  

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 

д) съдружници; 

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;  

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в 

дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което 

упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.  

javascript:top.navigateDocument('ldef_свързани_лица');
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ОБРАЗЕЦ № 3Б-2 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по  чл. 47, ал. 5, т.2 от  Закона за обществените поръчки 
 
 
Долуподписаният/ата  ....................................................................................................
... 

(трите имена) 
 ЕГН ........................................., л.к. №...................................., издадена 
на ............................. от......................................., адрес: ................................................., 
в качеството си на ................................................................................. 
на ..............................................................................., регистрирано по ф.д. 
№ .................. на 

(участник) 
 ....................................., ЕИК (ЕИК по БУЛСТАТ)............................., със седалище и 
адрес на 
управление .............................................................................................................. 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 
 1. Представляваното от мен юридическо лицe няма сключен договор с 
лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт 
на интереси (ЗПУКИ)2. 
  
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя 
възложителя на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването на 
съответната промяна.   

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

Дата: ................................... 
 Декларатор: .........................
..... 

                                                 
2 Виж - Чл. 21 и чл. 22 от ЗПУКИ:  

чл.21  (1)  Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, няма право в 

продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори за изпълнение на 

ръководни или контролни функции с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от 

изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или 

контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на 

орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации.  

 (2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1. 

  Чл. 22. (1) Лице, заемащо публична длъжност, 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, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо 

или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността.  

 (2) Забраната за участие в 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, се прилага и за 

юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на 

управление или контрол след освобождаването му от длъжност.” 
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гр. ........................................ (подпис) 
 

 
 

ОБРАЗЕЦ № 4 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

            по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в 
Проекта на договор  

от ………..................................................................... [наименование на участника] 

регистрирарано [данни за регистрацията на участника] 
................................................ 

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго 
качество] 

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище и адрес на управление 
 [...................................................…],  адрес за кореспонденция: [............................…] 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 
Представляваният от мен участник в процедурата договаряне без 

обявление  за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на 
оборудване за материално–техническо осигуряване на дейността на 
Българската федерация по тенис, включващо не по-малко от спортни екипи 
(анцуг, фланелка, потник, шорти, поличка, маратонки) за състезатели и 
треньори, тенис топки и друго оборудване, свързано с детско-юношеските 
първенства и начално тенис обучение; Код по КОП 37452720, приема 
условията на приложения към документацията за участие Проект на 
договор.  

 
 
           

Дата: ................................... 
 Декларатор: ............................
.. 
гр. ........................................ (подпис) 
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ОБРАЗЕЦ   № 5 

 

………................................................................................. [наименование на 
участника] 

регистрирарано [данни за регистрацията на участника] 
................................................ 

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго 
качество] 

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище и адрес на управление 
 [...................................................…],  адрес за кореспонденция: [............................…] 

Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

ЗА  
изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

Доставка на оборудване за материално–техническо осигуряване на дейността на 
Българската федерация по тенис, включващо не по-малко от спортни екипи 
(анцуг, фланелка, потник, шорти, поличка, маратонки) за състезатели и 
треньори, тенис топки и друго оборудване, свързано с детско-юношеските 
първенства и начално тенис обучение; Код по КОП 37452720 

 

Цена за изпълнение на поръчката  без ДДС                        
 ......................................лв. 

                          (словом)лв.                  .………………………… 

 

Цена за изпълнение на поръчката  с ДДС                       
 ......................................лв. 

                          (словом)лв.                  .………………………… 

    

Срокът на валидност на предложението е до 30 септември 2015 г.  

Цената за изпълнение на поръчката включва всички разходи, необходими за 
качественото изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на 
Възложителя.  

 
 
Дата: ........................     .........................                                             

                                                 /име, длъжност/ 
 
 


