
София, ул. „Генерал Суворов” 36, тел. 02-955-62-52, факс 02-856-71-79

НА БЛАНКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Изх.№ 428/26.03.2014 г.

ДО

ПРОСВЕТА -  СОФИЯ АД
(Кандидат- наименование)

гр. София бул. Дондуков №45
(Адрес,телефон, електронна поща)

Йовка Томова
(Лице за контакт)

П О К А Н А
За участие в процедура на договаряне без обявление 

за възлагане на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 92 от ЗОП и във връзка със Заповед №527/25.03.2014 година
(номер и дата)

за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена 

поръчка с предмет : „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И  УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ 

КЛАС ПО КЛАСОВЕ И  УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 

ГОДИНА В 2 СОУ “АКАД. ЕМИЛИЯН СТАНЕВ”, НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

РАЙОН „ ВИТОША ”______________________________ ,
(посочва се наименованието на поръчката дадено от възложителя)

Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 27.03.2014 година_
(ден, месец, година)

от 10,00 часа в сградата на 2 СОУ “Акад. Емилиян Станев” -  гр. София ул. Ген. Суворов 
№36.

, 2 СОУ
°  о"Акад. Емилиян Станев"

(посочва се мястото)



Моля, да представите: декларация за носителство на авторски и изключителни права за 

доставка на учебници и учебни помагала, предмет на обществената поръчка по учебни 

предмети и автори и ценова оферта._________________________________________________
(посочват се конкретни изисквания за икономическо и финансово състояние, технически възможности и/или квалификация и други 
изисквания на възложителя, ако има такива)

Изисквания за изпълнение на поръчката:

1. съгласно приложено копие от Протокол от решение на Педагогически съвет по учебни 
предмети и класове за разпределение по издателства_____________________________________

(*посочват се конкретни изисквания към изпълнението на поръчката)

Дата на изпращане на поканата : 26.03.2014 година
(ден, месец, година)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
(Еле



2 СОУ
о “Акад. Емилиян Станев"

София, ул. „Генерал Суворов” 36, тел. 02-955-62-52, факс 02-856-71-79 

НА БЛАНКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Изх.№ 429/26.03.2014 г.

ДО

АНУБИС -  БУЛВЕСТ ООД
(Кандидат- наименование)

гр. София ул. Васил Друмев №36
(Адрес,телефон, електронна поща)

Владимир Топенчаров
(Лице за контакт)

П О К А Н А
За участие в процедура на договаряне без обявление 

за възлагане на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 92 от ЗОП и във връзка със Заповед №527/25.03.2014 година
(номер и дата)

за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена 

поръчка с предмет : „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И  УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ 

КЛАС ПО КЛАСОВЕ И  УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 

ГОДИНА В 2 СОУ “АКАД. ЕМИЛИЯН СТАНЕВ”, НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

РАЙОН „ ВИТОША ”  ,
(посочва се наименованието на поръчката дадено от възложителя)

Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 27.03.2014 година_
(ден, месец, година)

от 10,00 часа в сградата на 2 СОУ “Акад. Емилиян Станев” -  гр. София ул. Ген. Суворов 
№36.

(посочва се мястото)



Моля, да представите: декларация за носителство на авторски и изключителни права за 

доставка на учебници и учебни помагала, предмет на обществената поръчка по учебни 

предмети и автори и ценова оферта._________________________________________________
(посочват се конкретни изисквания за икономическо и финансово състояние, технически възможности и/или квалификация и други 
изисквания на възложителя, ако има такива)

Изисквания за изпълнение на поръчката:

1. съгласно приложено копие от Протокол от решение на Педагогически съвет по учебни 
предмети и класове за разпределение по издателства_____________________________________

(*посочват се конкретни изисквания към изпълнението на поръчката)

Дата на изпращане на поканата : 26.03.2014 година
(ден, месец, година)

(име, длъжност и печат)



2 СОУ
о"Акод. Емилиян Станев"

София, ул, „Генерал Суворов” 36, тел. 02-955-62-52, факс 02-856-71 -79

НА БЛАНКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Изх.№ 430/26.03.2014 г.

ДО

АРХИМЕД 2 ЕООД
(Кандидат- наименование)

гр. Хасково ул. Добруджа №45 вх.А ап.20
(Адрес,телефон, електронна поща)

Красимир Кръстев
(Лице за контакт)

П О К А Н А
За участие в процедура на договаряне без обявление 

за възлагане на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 92 от ЗОП и във връзка със Заповед №527/25.03.2014 година
(номер и дата)

за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена 

поръчка с предмет : „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И  УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ 

КЛАС ПО КЛАСОВЕ И  УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 

ГОДИНА В 2 СОУ “АКАД. ЕМИЛИЯН СТАНЕВ”, НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

РАЙОН „ ВИТОША ”______________________________ ,
(посочва се наименованието на поръчката дадено от възложителя)

Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 27.03.2014 година_
(ден, месец, година)

от 10,00 часа в сградата на 2 СОУ “Акад. Емилиян Станев” -  гр. София ул. Ген. Суворов 
№36.

(посочва се мястото)



Моля, да представите: декларация за носителство на авторски и изключителни права за 

доставка на учебници и учебни помагала, предмет на обществената поръчка по учебни 

предмети и автори и ценова оферта._________________________________________________
(посочват се конкретни изисквания за икономическо и финансово състояние, технически възможности и/или квалификация и други 
изисквания на възложителя, ако има такива)

Изисквания за изпълнение на поръчката:

1. съгласно приложено копие от Протокол от решение на Педагогически съвет по учебни
предмети и класове за разпределение по издателства_____________________________________
*

(*посочват се конкретни изисквания към изпълнението на поръчката)

Дата на изпращане на поканата : 26.03.2014 година_____
(ден, месец, година)



2 СОУ
о"Акад. Емилиян Станев"

София, ул. „Генерал Суворов” 36, тел. 02-955-62-52, факс 02-856-71-79

НА БЛАНКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Изх.№ 431/26.03.2014 г.

ДО

БИТ И ТЕХНИКА ООД
(Кандидат- наименование)

гр. Варна ж.к. м.Евсиноградска ул.22 №17
(Адрес,телефон, електронна поща)

Валентин Ананиев
(Лице за контакт)

П О К А Н А
За участие в процедура на договаряне без обявление 

за възлагане на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 92 от ЗОП и във връзка със Заповед №527/25.03.2014 година
(номер и дата)

за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена 

поръчка с предмет : „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И  УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО  СЕДМИ 

КЛАС ПО КЛАСОВЕ И  УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 

ГОДИНА В 2 СОУ “АКАД. ЕМИЛИЯН СТАНЕВ”, НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

РАЙОН „ ВИТОША ”  ,
(посочва се наименованието на поръчката дадено от възложителя)

Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 27.03.2014 година_
(ден, месец, година)

от 10,00 часа в сградата на 2 СОУ “Акад. Емилиян Станев” -  гр. София ул. Ген. Суворов 
№36.

(посочва се мястото)



Моля, да представите: декларация за носителство на авторски и изключителни права за 

доставка на учебници и учебни помагала, предмет на обществената поръчка по учебни 

предмети и автори и ценова оферта._________________________________________________
(посочват се конкретни изисквания за икономическо и финансово състояние, технически възможности и/или квалификация и други 
изисквания на възложителя, ако има такива)

Изисквания за изпълнение на поръчката:

1. съгласно приложено копие от Протокол от решение на Педагогически съвет по учебни 
предмети и класове за разпределение по издателства_____________________________________

(♦посочват се конкретни изисквания към изпълнението на поръчката)

Дата на изпращане на поканата : 26.03.2014 година
(ден, месец, година)



2 СОУ
о"Акод. Емилиян Станев"

София, ул. „Генерал Суворов” 36, тел. 02-955-62-52, факс 02-856-71-79

НА БЛАНКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Изх.№ 432/26.03.2014 г.

ДО

СД ПЕДАГОГ 6 -  ДЕЛЕВ, ЛУИЗОВА И СИЕ
(Кандидат- наименование)

гр. София ул. М. Буботинов бл.36 вх.В ет.2 ап.54
(Адрес,телефон, електронна поща)

Кирил Делев
(Лице за контакт)

П О К А Н А
За участие в процедура на договаряне без обявление 

за възлагане на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 92 от ЗОП и във връзка със Заповед №527/25.03.2014 година
(номер и дата)

за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена 

поръчка с предмет : „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И  УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ 

КЛАС ПО КЛАСОВЕ И  УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 

ГОДИНА В 2 СОУ ‘АК АД  ЕМИЛИЯН СТАНЕВ”, НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

РАЙОН „ ВИТОША ”  ,
(посочва се наименованието на поръчката дадено от възложителя)

Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 27.03.2014 година_
(ден, месец, година)

от 10,00 часа в сградата на 2 СОУ “Акад. Емилиян Станев” -  гр. София ул. Ген. Суворов 
№36.

(посочва се мястото)



Моля, да представите: декларация за носителство на авторски и изключителни права за 

доставка на учебници и учебни помагала, предмет на обществената поръчка по учебни 

предмети и автори и ценова оферта._________________________________________________
(посочват се конкретни изисквания за икономическо и финансово състояние, технически възможности и/или квалификация и други 
изисквания на възложителя, ако има такива)

Изисквания за изпълнение на поръчката:

1. съгласно приложено копие от Протокол от решение на Педагогически съвет по учебни
предмети и класове за разпределение по издателства_____________________________________
*

(*посочват се конкретни изисквания към изпълнението на поръчката)

Дата на изпращане на поканата : 26.03.2014 година____________
(ден, месец, година)



„ 2 СОУ
°  о"А код. Емилиян Станев"

София, ул. „Генерал Суворов” 36, тел. 02-955-62-52, факс 02-856-71-79

НА БЛАНКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Изх.№ 433/26.03.2014 г.

ДО

ЮНИВЪРС ЕООД
(Кандидат- наименование)

гр. Първомай ул. Сливница №12
(Адрес,телефон, електронна поща)

Иванка Тилева
(Лице за контакт)

П О К А Н А
За участие в процедура на договаряне без обявление 

за възлагане на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 92 от ЗОП и във връзка със Заповед №527/25.03.2014 година
(номер и дата)

за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена 

поръчка с предмет : „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И  УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ 

КЛАС ПО КЛАСОВЕ И  УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 

ГОДИНА В 2 СОУ “АКАД ЕМИЛИЯН СТАНЕВ”, НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

РАЙОН „ ВИТОША ”______________________________ ,
(посочва се наименованието на поръчката дадено от възложителя)

Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 27.03.2014 година_
(ден, месец, година)

от 10,00 часа в сградата на 2 СОУ Акад. Емилиян Станев -  гр. София ул. Ген. Суворов №36.
(посочва се мястото)



Моля, да представите: декларация за носителство на авторски и изключителни права за 

доставка на учебници и учебни помагала, предмет на обществената поръчка по учебни 

предмети и автори и ценова оферта.____________________________________________ ____
(посочват се конкретни изисквания за икономическо и финансово състояние, технически възможности и/или квалификация и други 
изисквания на възложителя, ако има такива)

Изисквания за изпълнение на поръчката:

1. съгласно приложено копие от Протокол от решение на Педагогически съвет по учебни 
предмети и класове за разпределение по издателства_____________________________________

(*посочват се конкретни изисквания към изпълнението на поръчката)

Дата на изпращане на поканата : 26.03.2014 година
(ден, месец, година)


