
Изх № 558/27.03.2020 г.

2 -ро СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ”АКАД.ЕМИЛИЯН СТАНЕВ”

гр. София, 1618, ул. „Ген. Александър В. Суворов“ 36

ДО

Издателство „АРХИМЕД” 
1164 София, пк 37

факс: 02/963 28 90 
моб. тел. 0898 670 640 
e-mail: arhimed_2@abv.bg

П О К А Н А

ПО ЧЛ. 191, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

2 СУ “АКАД.ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“ обявява обществена поръчка за избор на 
изпълнител чрез изпращане на покана до определени лица, с предмет: „Доставка на 
учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в 2 СУ „Акад. 
Емилиян Станев”- гр. София, за учебната 2020/2021 год. по обособени позиции; 
Обособена позиция 1: Учебници и учебни помагала от издателство „Бит и Техника“; 
Обособена позиция 2:Учебници и учебни помагала от издателство „БГ Учебник“ 
ЕООД Обособена позиция 3:Учебници и учебни помагала от издателство „Клет 
България“; Обособена позиция 4: Учебници и учебни помагала от издателство 
„Просвета София“ АД; Обособена позиция 5: Учебници и учебни помагала от 
издателство „Просвета Плюс“ ЕООД; Обособена позиция 6: Учебници и учебни 
помагала от издателство „Педагог 6“; Обособена позиция 7: Учебници и учебни 
помагала от издателство „Архимед 2“ ЕООД; Обособена позиция 8: Учебници и 
учебни помагала от издателство „Експрес Пъблишинг“.

На основание чл.191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в качеството си на Възложител по смисъла на 
Закона за обществените поръчки(ЗОП), Ви отправяме покана за участие в обществена поръчка 
по Обособена позиция 7: Учебници и учебни помагала от издателство „Архимед 2” ЕООД“, 
която ще се проведе на 15.04.2020г. от 11,00 часа, в сградата на 2 СУ „Акад. Емилиян Станев“ 
- гр. София, на горепосоченият адрес.

1.Място и срок за подаване на предложението за участие:

Офертите се приемат в деловодството на 2 СУ„Акад.Емилиян Станев” - гр.

mailto:arhimed_2@abv.bg


2. Срок за изпълнение на поръчката: до 7 (седем) дни от подписване на договор, но не по- 
късно от 04.09.2020г.

3. Място за изпълнение на поръчката: 2 СУ “Академик Емилиян Станев“, гр. София, 1618, 
ул. „Ген. Александър В. Суворов“ 36.

4. Прогнозна стойност на обособена позиция 7 „Учебници и учебни помагала от 
издателство „Архимед 2” ЕООД е: 4 397,91 лв. без ДДС или 5277,50 лв. с ДДС.

Изисквания за изпълнение на поръчката, техническата спецификация и образци на 
документите се съдържат в документацията за участие.

Документацията за участие е публикувана на официалната интернет страница на 2 СУ „Акад. 
Емилиян Станев“ - гр. София, в профила на купувача:

https ://2su.bg/%D0%BF%D 1%80%D0%BE%D 1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0- 
%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0

София, 1618, ул. „Ген. Александър В. Суворов“ 36, всеки делничен ден от 8:30 часа до
17:00 часа.

Лице за контакт: Виолета Кълвачева 

Тел.: +359 2 955 62 52; +359 2 856-71-79; 

е-мейл: 2sou.sofia@gmail.com

С уважение:

/Лилия Торньова, директор на 2 СУ/

https://2su.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://2su.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
tel:+359%202%20955%2062%2052
https://2su.bg/+359%202%20856-71-79
mailto:2sou.sofia@gmail.com


2 -ро СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ”АКАД.ЕМИЛИЯН СТАНЕВ”

гр. София, 1618, ул. „Ген. Александър В. Суворов“ 36

Изх. № 559 /27.03.2020 г.

ДО

Издателство „БГ Учебник“
Адрес:
гр. София, ПК 1582
бул. ,Дроф. Цветан Лазаров“
№ 152, ет. 3

Национален телефон: Имейл:

0877 177 387

0700 4 29 29
Мобилен телефон:

press@bguchebnik.com
Уебсайт:
www.bguchebnik. com

П О К А Н А

ПО ЧЛ. 191, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

2 СУ “АКАД.ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“ обявява обществена поръчка за избор на 
изпълнител чрез изпращане на покана до определени лица, с предмет: „Доставка на 
учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в 2 СУ „Акад. 
Емилиян Станев”- гр. София, за учебната 2020/2021 год. по обособени позиции: 
Обособена позиция 1: Учебници и учебни помагала от издателство „Бит и Техника“; 
Обособена позиция 2:Учебници и учебни помагала от издателство „БГ Учебник“ 
ЕООД Обособена позиция 3:Учебници и учебни помагала от издателство „Клет 
България“; Обособена позиция 4: Учебници и учебни помагала от издателство 
„Просвета София“ АД; Обособена позиция 5: Учебници и учебни помагала от 
издателство „Просвета Плюс“ ЕООД; Обособена позиция 6: Учебници и учебни 
помагала от издателство „Педагог 6“; Обособена позиция 7: Учебници и учебни 
помагала от издателство „Архимед 2“ ЕООД; Обособена позиция 8: Учебници и 
учебни помагала от издателство „Експрес Пъблишинг“.

На основание чл.191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в качеството си на Възложител по смисъла на 
Закона за обществените поръчки(ЗОП), Ви отправяме покана за участие в обществена поръчка 
по Обособена позиция 2: Учебници и учебни помагала от издателство „БГ Учебник” ООД“, 
която ще се проведе на 15.04.2020г. от 11,00 часа, в сградата на 2 СУ „Акад. Емилиян Станев“ 
- гр. София, на горепосоченият адрес.

1.Място и срок за подаване на предложението за участие:

Офертите се приемат в деловодството на 2 СУ„Акад.Емилиян Станев” - гр. 
София, 1618, ул. „Ген. Александър В. Суворов“ 36, всеки делничен ден от 8:30 часа до 
17:00 часа.

mailto:press@bguchebnik.com
http://www.bguchebnik


2. Срок за изпълнение на поръчката: до 7 (седем) дни от подписване на договор, но не по- 
късно от 04.09.2020г.

3. Място за изпълнение на поръчката: 2 СУ “Академик Емилиян Станев“, гр. София, 1618, 
ул. „Ген. Александър В. Суворов“ 36.

4. Прогнозна стойност на обособена позиция 2 „Учебници и учебни помагала от 
издателство „БГ Учебник” ООД е: 4070,25 лв. без ДДС или 4 884,30 лв. с ДДС.

Изисквания за изпълнение на поръчката, техническата спецификация и образци на 
документите се съдържат в документацията за участие.

Документацията за участие е публикувана на официалната интернет страница на 2 СУ „Акад. 
Емилиян Станев“ - гр. София, в профила на купувача:

https ://2su.bg/%D0%BF%D 1%80%D0%BE%D 1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0- 
%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0

Лице за контакт: Виолета Кълвачева 

Тел.: +359 2 955 62 52; +359 2 856-71-79; 

е-мейл: 2sou.sofia@gmail.com

С уважение:

/Лилия Торньова, директор на 2 СУ/

https://2su.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://2su.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
tel:+359%202%20955%2062%2052
https://2su.bg/+359%202%20856-71-79
mailto:2sou.sofia@gmail.com


Изх. № 560/27.03.2020 г.

2 -ро СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ”АКАД.ЕМИЛИЯН СТАНЕВ”

гр. София, 1618, ул. „Ген. Александър В. Суворов“ 36

ДО
„Бит и техника” ООД
гр. Варна, ПК 9009
Ул. „Кап.Райчо Николов“ № 101
тел.: 052/363 274
GSM: 0882/829 135; 0884/053 690;

0888/502 278; 0888/502 279 
e-mail: zaiavki@bititechnika.com 
www. bititechnika. com

П О К А Н А

ПО ЧЛ. 191, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

2 СУ “АКАД.ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“ обявява обществена поръчка за избор на 
изпълнител чрез изпращане на покана до определени лица, с предмет: „Доставка на 
учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в 2 СУ „Акад. 
Емилиян Станев”- гр. София, за учебната 2020/2021 год. по обособени позиции: 
Обособена позиция 1: Учебници и учебни помагала от издателство „Бит и Техника“; 
Обособена позиция 2:Учебници и учебни помагала от издателство „БГ Учебник“ 
ЕООД Обособена позиция 3:Учебници и учебни помагала от издателство „Клет 
България“; Обособена позиция 4: Учебници и учебни помагала от издателство 
„Просвета София“ АД; Обособена позиция 5: Учебници и учебни помагала от 
издателство „Просвета Плюс“ ЕООД; Обособена позиция 6: Учебници и учебни 
помагала от издателство „Педагог 6“; Обособена позиция 7: Учебници и учебни 
помагала от издателство „Архимед 2“ ЕООД; Обособена позиция 8: Учебници и 
учебни помагала от издателство „Експрес Пъблишинг“.

На основание чл.191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в качеството си на Възложител по смисъла на 
Закона за обществените поръчки(ЗОП), Ви отправяме покана за участие в обществена поръчка 
по Обособена позиция 1: Учебници и учебни помагала от издателство „Бит и техника” ООД“, 
която ще се проведе на 15.04.2020г. от 11,00 часа, в сградата на 2 СУ „Акад. Емилиян Станев“ 
- гр. София, на горепосоченият адрес.

1.Място и срок за подаване на предложението за участие:

Офертите се приемат в деловодството на 2 СУ„Акад.Емилиян Станев” - гр.

mailto:zaiavki@bititechnika.com
http://www.bititechnika.com/


2. Срок за изпълнение на поръчката: до 7 (седем) дни от подписване на договор, но не по- 
късно от 04.09.2020г.

. Място за изпълнение на поръчката: 2 СУ “Академик Емилиян Станев“, гр. София, 1618, 
ул. „Ген. Александър В. Суворов“ 36.

4. Прогнозна стойност на обособена позиция 1 „Учебници и учебни помагала от 
издателство „Бит и Техника” ООД е: 2 560, 12 лв. без ДДС или 3072,15 лв. с ДДС.

Изисквания за изпълнение на поръчката, техническата спецификация и образци на 
документите се съдържат в документацията за участие.

Документацията за участие е публикувана на официалната интернет страница на 2 СУ „Акад. 
Емилиян Станев“ - гр. София, в профила на купувача:

https ://2su.bg/%D0%BF%D 1%80%D0%BE%D 1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0- 
%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0

София, 1618, ул. „Ген. Александър В. Суворов“ 36, всеки делничен ден от 8:30 часа до
17:00 часа.

Лице за контакт: Виолета Кълвачева 

Тел.: +359 2 955 62 52; +359 2 856-71-79; 

е-мейл: 2sou.sofia@gmail.com

С уважение:

/Лилия Торнъва, директор на 2 СУ/

https://2su.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://2su.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
tel:+359%202%20955%2062%2052
https://2su.bg/+359%202%20856-71-79
mailto:2sou.sofia@gmail.com


Изх № 561 /27.03.2020 г.

2 -ро СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ”АКАД.ЕМИЛИЯН СТАНЕВ”

гр. София, 1618, ул. „Ген. Александър В. Суворов“ 36

ДО

Издателство „ЕКСПРЕС ПЪБЛИШИНГ”

Адрес: гр. Първомай

община Първомай

област Пловдив

ул. “Кочо Честименски” № 1А

ф акс:............
моб. тел..........
e-m ail:.......

П О К А Н А

ПО ЧЛ. 191, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

2 СУ “АКАД.ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“ обявява обществена поръчка за избор на 
изпълнител чрез изпращане на покана до определени лица, с предмет: „Доставка на 
учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в 2 СУ „Акад. 
Емилиян Станев”- гр. София, за учебната 2020/2021 год. по обособени позиции; 
Обособена позиция 1: Учебници и учебни помагала от издателство „Бит и Техника“; 
Обособена позиция 2:Учебници и учебни помагала от издателство „БГ Учебник“ 
ЕООД Обособена позиция 3:Учебници и учебни помагала от издателство „Клет 
България“; Обособена позиция 4: Учебници и учебни помагала от издателство 
„Просвета София“ АД; Обособена позиция 5: Учебници и учебни помагала от 
издателство „Просвета Плюс“ ЕООД; Обособена позиция 6: Учебници и учебни 
помагала от издателство „Педагог 6“; Обособена позиция 7: Учебници и учебни 
помагала от издателство „Архимед 2“ ЕООД; Обособена позиция 8: Учебници и 
учебни помагала от издателство „Експрес Пъблишинг“.

На основание чл.191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в качеството си на Възложител по смисъла на 
Закона за обществените поръчки(ЗОП), Ви отправяме покана за участие в обществена поръчка 
по Обособена позиция 8: Учебници и учебни помагала от издателство „Експрес Пъблишинг”



1. Място и срок за подаване на предложението за участие:

Офертите се приемат в деловодството на 2 СУ„Акад.Емилиян Станев” - гр. 
София, 1618, ул. „Ген. Александър В. Суворов“ 36, всеки делничен ден от 8:30 часа до 
17:00 часа.

2. Срок за изпълнение на поръчката: до 7 (седем) дни от подписване на договор, но не по- 
късно от 04.09.2020г.

3. Място за изпълнение на поръчката: 2 СУ “Академик Емилиян Станев“, гр. София, 1618, 
ул. „Ген. Александър В. Суворов“ 36.

4. Прогнозна стойност на обособена позиция 8 „Учебници и учебни помагала от 
издателство „Експрес Пъблишинг” ЕООД е: 5 694,33 лв. без ДДС или 6 833,20 лв. с ДДС.

Изисквания за изпълнение на поръчката, техническата спецификация и образци на 
документите се съдържат в документацията за участие.

Документацията за участие е публикувана на официалната интернет страница на 2 СУ „Акад. 
Емилиян Станев“ - гр. София, в профила на купувача:

https ://2su.bg/%D0%BF%D 1%80%D0%BE%D 1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0- 
%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0

ЕООД“, която ще се проведе на 15.04.2020г. от 11,00 часа, в сградата на 2 СУ „Акад. Емилиян
Станев“ - гр. София, на горепосоченият адрес.

Лице за контакт: Виолета Кълвачева 

Тел.: +359 2 955 62 52; +359 2 856-71-79; 

е-мейл: 2sou.sofia@gmail.com

С уважение:

/Лилия Торньова, директор на 2 СУ/

https://2su.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://2su.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
tel:+359%202%20955%2062%2052
https://2su.bg/+359%202%20856-71-79
mailto:2sou.sofia@gmail.com


Изх. № 562/27.032020 г.

2 -ро СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ”АКАД.ЕМИЛИЯН СТАНЕВ”

гр. София, 1618, ул. „Ген. Александър В. Суворов“ 36

ДО
„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД
Гр. София, ул. Никола Тесла 5, сграда БСР 2, ет 4

П О К А Н А

ПО ЧЛ. 191, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

2 СУ “АКАД.ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“ обявява обществена поръчка за избор на 
изпълнител чрез изпращане на покана до определени лица, с предмет: „Доставка на 
учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в 2 СУ „Акад. 
Емилиян Станев”- гр. София, за учебната 2020/2021 год. по обособени позиции; 
Обособена позиция 1: Учебници и учебни помагала от издателство „Бит и Техника“; 
Обособена позиция 2:Учебници и учебни помагала от издателство „БГ Учебник“ 
ЕООД Обособена позиция 3:Учебници и учебни помагала от издателство „Клет 
България“; Обособена позиция 4: Учебници и учебни помагала от издателство 
„Просвета София“ АД; Обособена позиция 5: Учебници и учебни помагала от 
издателство „Просвета Плюс“ ЕООД; Обособена позиция 6: Учебници и учебни 
помагала от издателство „Педагог 6“; Обособена позиция 7: Учебници и учебни 
помагала от издателство „Архимед 2“ ЕООД; Обособена позиция 8: Учебници и 
учебни помагала от издателство „Експрес Пъблишинг“.

На основание чл.191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в качеството си на Възложител по смисъла на 
Закона за обществените поръчки(ЗОП), Ви отправяме покана за участие в обществена поръчка 
по Обособена позиция 3: Учебници и учебни помагала от издателство „Клет България” ООД“, 
която ще се проведе на 15.04.2020г. от 11,00 часа, в сградата на 2 СУ „Акад. Емилиян Станев“ 
- гр. София, на горепосоченият адрес.

1.Място и срок за подаване на предложението за участие:

Офертите се приемат в деловодството на 2 СУ„Акад.Емилиян Станев” - гр. 
София, 1618, ул. „Ген. Александър В. Суворов“ 36, всеки делничен ден от 8:30 часа до 
17:00 часа.



2. Срок за изпълнение на поръчката: до 7 (седем) дни от подписване на договор, но не по- 
късно от 04.09.2020г.

3. Място за изпълнение на поръчката: 2 СУ “Академик Емилиян Станев“, гр. София, 1618, 
ул. „Ген. Александър В. Суворов“ 36.

4. Прогнозна стойност на обособена позиция 3 „Учебници и учебни помагала от 
издателство „Клет България” ООД е: 22 011,90 лв. без ДДС или 26 414,28 лв. с ДДС.

Изисквания за изпълнение на поръчката, техническата спецификация и образци на 
документите се съдържат в документацията за участие.

Документацията за участие е публикувана на официалната интернет страница на 2 СУ „Акад. 
Емилиян Станев“ - гр. София, в профила на купувача:

https ://2su.bg/%D0%BF%D 1%80%D0%BE%D 1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0- 
%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0

Лице за контакт: Виолета Кълвачева 

Тел.: +359 2 955 62 52; +359 2 856-71-79; 

е-мейл: 2sou.sofia@gmail.com

С уважение:

/Лилия Торньова, директор на 2 СУ/

https://2su.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://2su.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
tel:+359%202%20955%2062%2052
https://2su.bg/+359%202%20856-71-79
mailto:2sou.sofia@gmail.com


Изх № 563/27.03.2020 г.

2 -ро СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ”АКАД.ЕМИЛИЯН СТАНЕВ”

гр. София, 1618, ул. „Ген. Александър В. Суворов“ 36

ДО

Издателство „Педагог 6“

Гр. София, 1408, п.к. 82 

Тел.: 02/954-41-43, 954-41-47 

Тел./факс 02/851-91-47

GSM: 0888 562 034, 0882 504 248, 0887 896 507 

e-mail: pedagog6@yahoo.com www.pedagog6.com

П О К А Н А

ПО ЧЛ. 191, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

2 СУ “АКАД.ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“ обявява обществена поръчка за избор на 
изпълнител чрез изпращане на покана до определени лица, с предмет: „Доставка на 
учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в 2 СУ „Акад. 
Емилиян Станев”- гр. София, за учебната 2020/2021 год. по обособени позиции; 
Обособена позиция 1: Учебници и учебни помагала от издателство „Бит и Техника“; 
Обособена позиция 2:Учебници и учебни помагала от издателство „БГ Учебник“ 
ЕООД Обособена позиция 3:Учебници и учебни помагала от издателство „Клет 
България“; Обособена позиция 4: Учебници и учебни помагала от издателство 
„Просвета София“ АД; Обособена позиция 5: Учебници и учебни помагала от 
издателство „Просвета Плюс“ ЕООД; Обособена позиция 6: Учебници и учебни 
помагала от издателство „Педагог 6“; Обособена позиция 7: Учебници и учебни 
помагала от издателство „Архимед 2“ ЕООД; Обособена позиция 8: Учебници и 
учебни помагала от издателство „Експрес Пъблишинг“.

На основание чл.191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в качеството си на Възложител по смисъла на 
Закона за обществените поръчки(ЗОП), Ви отправяме покана за участие в обществена поръчка 
по Обособена позиция 6: Учебници и учебни помагала от издателство „Педагог” ЕООД“, която

mailto:pedagog6@yahoo.com
http://www.pedagog6.com


1. Място и срок за подаване на предложението за участие:

Офертите се приемат в деловодството на 2 СУ„Акад.Емилиян Станев” - гр. 
София, 1618, ул. „Ген. Александър В. Суворов“ 36, всеки делничен ден от 8:30 часа до 
17:00 часа.

2. Срок за изпълнение на поръчката: до 7 (седем) дни от подписване на договор, но не по- 
късно от 04.09.2020г.

3. Място за изпълнение на поръчката: 2 СУ “Академик Емилиян Станев“,гр. София, 1618, 
ул. „Ген. Александър В. Суворов“ 36.

4. Прогнозна стойност на обособена позиция 6 „Учебници и учебни помагала от 
издателство „Педадгог 6” ЕООД е: 3 389,25 лв. без ДДС или 4 067,10 лв. с ДДС.

Изисквания за изпълнение на поръчката, техническата спецификация и образци на 
документите се съдържат в документацията за участие.

Документацията за участие е публикувана на официалната интернет страница на 2 СУ „Акад. 
Емилиян Станев“ - гр. София, в профила на купувача:

https ://2su.bg/%D0%BF%D 1%80%D0%BE%D 1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0- 
%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0

ще се проведе на 15.04.2020г. от 11,00 часа, в сградата на 2 СУ „Акад. Емилиян Станев“ - гр.
София, на горепосоченият адрес.

Лице за контакт: Виолета Кълвачева 

Тел.: +359 2 955 62 52; +359 2 856-71-79; 

е-мейл: 2sou.sofia@gmail.com

С уважение:

/Лилия Торньова, директор на 2 СУ/

https://2su.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://2su.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
tel:+359%202%20955%2062%2052
https://2su.bg/+359%202%20856-71-79
mailto:2sou.sofia@gmail.com


Изх № 564/27.03.2020 г.

2 -ро СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ”АКАД.ЕМИЛИЯН СТАНЕВ”

гр. София, 1618, ул. „Ген. Александър В. Суворов“ 36

ДО
„Просвета -  Плюс“ ЕООД
Гр. София, 1618
Ул. „Земеделска“ № 2

п  О К А н  А

ПО ЧЛ. 191, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

2 СУ “АКАД.ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“ обявява обществена поръчка за избор на 
изпълнител чрез изпращане на покана до определени лица, с предмет: „Доставка на 
учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в 2 СУ „Акад. 
Емилиян Станев”- гр. София, за учебната 2020/2021 год. по обособени позиции; 
Обособена позиция 1: Учебници и учебни помагала от издателство „Бит и Техника“; 
Обособена позиция 2:Учебници и учебни помагала от издателство „БГ Учебник“ 
ЕООД Обособена позиция 3:Учебници и учебни помагала от издателство „Клет 
България“; Обособена позиция 4: Учебници и учебни помагала от издателство 
„Просвета София“ АД; Обособена позиция 5: Учебници и учебни помагала от 
издателство „Просвета Плюс“ ЕООД; Обособена позиция 6: Учебници и учебни 
помагала от издателство „Педагог 6“; Обособена позиция 7: Учебници и учебни 
помагала от издателство „Архимед 2“ ЕООД; Обособена позиция 8: Учебници и 
учебни помагала от издателство „Експрес Пъблишинг“.

На основание чл.191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в качеството си на Възложител по смисъла на 
Закона за обществените поръчки(ЗОП), Ви отправяме покана за участие в обществена поръчка 
по Обособена позиция 5: Учебници и учебни помагала от издателство „Просвета Плюс” 
ЕООД“, която ще се проведе на 15.04.2020г. от 11,00 часа, в сградата на 2 СУ „Акад. Емилиян 
Станев“ - гр. София, на горепосоченият адрес.

1.Място и срок за подаване на предложението за участие:

Офертите се приемат в деловодството на 2 СУ„Акад.Емилиян Станев” - гр. 
София, 1618, ул. „Ген. Александър В. Суворов“ 36, всеки делничен ден от 8:30 часа до 
17:00 часа.



2. Срок за изпълнение на поръчката: до 7 (седем) дни от подписване на договор, но не по- 
късно от 04.09.2020г.

3. Място за изпълнение на поръчката: 2 СУ “Академик Емилиян Станев“, гр. София, 1618, 
ул. „Ген. Александър В. Суворов“ 36.

4. Прогнозна стойност на обособена позиция 5 „Учебници и учебни помагала от 
издателство „Просвета Плюс” ЕООД е: 11 832,17 лв. без ДДС и 14 198,60 лв. с ДДС

Изисквания за изпълнение на поръчката, техническата спецификация и образци на 
документите се съдържат в документацията за участие.

Документацията за участие е публикувана на официалната интернет страница на 2 СУ „Акад. 
Емилиян Станев“ - гр. София, в профила на купувача:

https ://2su.bg/%D0%BF%D 1%80%D0%BE%D 1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0- 
%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0

Лице за контакт: Виолета Кълвачева 

Тел.: +359 2 955 62 52; +359 2 856-71-79; 

е-мейл: 2sou.sofia@gmail.com

С уважение:

/Лилия Торньова, директор на 2 СУ/

https://2su.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://2su.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
tel:+359%202%20955%2062%2052
https://2su.bg/+359%202%20856-71-79
mailto:2sou.sofia@gmail.com


Изх № 605/27.03.2020 г.

2 -ро СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ”АКАД.ЕМИЛИЯН СТАНЕВ”

гр. София, 1618, ул. „Ген. Александър В. Суворов“ 36

ДО
„Просвета -  София“ АД
Гр. София, 1618
Ул. „Земеделска“ № 2

п  О К А н  А

ПО ЧЛ. 191, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

2 СУ “АКАД.ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“ обявява обществена поръчка за избор на 
изпълнител чрез изпращане на покана до определени лица, с предмет: „Доставка на 
учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в 2 СУ „Акад. 
Емилиян Станев”- гр. София, за учебната 2020/2021 год. по обособени позиции; 
Обособена позиция 1: Учебници и учебни помагала от издателство „Бит и Техника“; 
Обособена позиция 2:Учебници и учебни помагала от издателство „БГ Учебник“ 
ЕООД Обособена позиция 3:Учебници и учебни помагала от издателство „Клет 
България“; Обособена позиция 4: Учебници и учебни помагала от издателство 
„Просвета София“ АД; Обособена позиция 5: Учебници и учебни помагала от 
издателство „Просвета Плюс“ ЕООД; Обособена позиция 6: Учебници и учебни 
помагала от издателство „Педагог 6“; Обособена позиция 7: Учебници и учебни 
помагала от издателство „Архимед 2“ ЕООД; Обособена позиция 8: Учебници и 
учебни помагала от издателство „Експрес Пъблишинг“.

На основание чл.191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в качеството си на Възложител по смисъла на 
Закона за обществените поръчки(ЗОП), Ви отправяме покана за участие в обществена поръчка 
по Обособена позиция 4: Учебници и учебни помагала от издателство „Просвета София” АД“, 
която ще се проведе на 15.04.2020г. от 11,00 часа, в сградата на 2 СУ „Акад. Емилиян Станев“ 
- гр. София, на горепосоченият адрес.

1.Място и срок за подаване на предложението за участие:

Офертите се приемат в деловодството на 2 СУ„Акад.Емилиян Станев” - гр. 
София, 1618, ул. „Ген. Александър В. Суворов“ 36, всеки делничен ден от 8:30 часа до 
17:00 часа.



2. Срок за изпълнение на поръчката: до 7 (седем) дни от подписване на договор, но не по- 
късно от 04.09.2020г.

3. Място за изпълнение на поръчката: 2 СУ “Академик Емилиян Станев“, гр. София, 1618, 
ул. „Ген. Александър В. Суворов“ 36.

4. Прогнозна стойност на обособена позиция 4 „Учебници и учебни помагала от 
издателство „Просвета София” ООД е: 9 995, 75 лв. без ДДС или 11 994,90 лв. с ДДС.

Изисквания за изпълнение на поръчката, техническата спецификация и образци на 
документите се съдържат в документацията за участие.

Документацията за участие е публикувана на официалната интернет страница на 2 СУ „Акад. 
Емилиян Станев“ - гр. София, в профила на купувача:

https ://2su.bg/%D0%BF%D 1%80%D0%BE%D 1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0- 
%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0

Лице за контакт: Виолета Кълвачева 

Тел.: +359 2 955 62 52; +359 2 856-71-79; 

е-мейл: 2sou.sofia@gmail.com

С уважение:

/Лилия Торньова, директор на 2 СУ/

https://2su.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://2su.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
tel:+359%202%20955%2062%2052
https://2su.bg/+359%202%20856-71-79
mailto:2sou.sofia@gmail.com

