
„ 2 СОУ
°  Ъ"Акад. Емилиян Станев"

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

З А П О В Е Д

№527/25.03.2014г.

ОТНОСНО: Откриване на процедура за доставка на учебници

ОСНОВАНИЕ: чл.90, ал.1, т.З и чл.91 във връзка е чл.14, ал.4, т.2 от Закона за 

обществените поръчки

НАРЕЖДАМ:

Да се открие процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.З и 

чл.91 във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки

за „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И  УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА 
БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО  

СЕДМИ КЛА С ПО КЛА СОВЕ И  УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНА ТА 
2014/2015 ГОДИНА В 2 СОУ ((АКАД.ЕМИЛИЯН СТАНЕВ”, НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ВИТОША”:

1. Предмет на поръчката - „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 ”

2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл.90, ал.1, т.З и 

чл.91 във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки, тъй като 

възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на 

авторски или други права на интелектуална собственост или на изключителни права, 

придобити по силата на закон или нормативен акт..

Съгласно §1, ал.З от ДР на Закона за народната просвета, министъра на образованието и 

науката одобрява със заповед учебниците и учебните помагала за системата на 

народната просвета след установяване на съответствието им с държавните 

образователни изисквания по чл.16, т.З, 7 и 9 от Закона за народната просвета, но не 

повече от три учебника по един учебен предмет за всеки клас и за период не по-малък



от определения в чл.14 от Закона за степента на образование, общообразователния 

минимум и учебния план.

Условията и реда за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала за 

системата на народната просвета са посочени в Наредба №5/15.05.2013 година.

Със заповед №РД-09-122/29.01.2014 година на министъра на образованието и науката е 

утвърден списък на одобрените учебници, които ще се използват в системата на 

народната просвета за учебната 2014/2015 година.

С писмо №9105-69/06.03.2014 година на Министерство на образованието и науката са 

дадени изрични указания относно осигуряването на учебници и учебни помагала.

С оглед изпълнение на така дадените указания е проведено заседание на 

Педагогическия съвет на 2 СОУ “Акад. Емилиян Станев” и е взето решение е Протокол 

№6/26.02.2014 година.

3. Вид на процедурата -  договаряне без обявление по реда на Закона за обществените 

поръчки

Обособена позиция 1. Учебници и учебни помагала за първи клас - 130 
комплекта учебници и учебни тетрадки по всички учебни предмети

Обособена позиция 2.
Учебници и учебни помагала за втори клас:

Околен свят - 131 броя 
Музика - 131 броя 
Изобразително изкуство - 131 броя

Учебни тетрадки за втори клас -  по всички учебни предмети - 131 броя

Обособена позиция 3. Учебници и учебни помагала за трети клас - 115 
комплекта учебници и учебни тетрадки по всички учебни предмети, е изключение на 
учебниците по:

Човек и природа -  13 броя и учебни тетрадки -  143 броя

Обособена позиция 4.
Допълнителни учебници и учебни помагала за четвърти клас:

Български език - 13 броя, тетрадки -  143 броя 
Читанка - 13 броя, тетрадки -  143 броя 
Математика - 13 броя, тетрадки -  143 броя 
Английски език - 13 броя, тетрадки -  143 броя 
Човек и природа - 13 броя, тетрадки -  143 броя 
Музика -  13 броя 
Изобразително изкуство -  13 броя 
Човек и общество -  13 броя, тетрадки -  143 броя 
Бит и техника -  13 броя, приложения - 143 броя

Обособена позиция 5. Учебници и учебни помагала за пети клас - 130 
комплекта учебници и учебни тетрадки по всички учебни предмети

Обособена позиция 6. Учебници и учебни помагала за шести клас - 114 
комплекта учебници и учебни тетрадки по всички учебни предмети



Обособена позиция 7. Учебници и учебни помагала за седми клас - 129 
комплекта учебници и учебни тетрадки по всички учебни предмети

4. Срок на изпълнение на поръчката -  не по-късно от 31.12.2014 година

5. Място на изпълнение на поръчката -  гр. София, ул. “Ген. Суворов” №36, сградата 

на 2 СОУ “Акад. Емилиян Станев”.

6. Изисквания за кандидатстване и изпълнение на поръчката -  наличие на 

доказателства в поканените дружества, че са носители на авторски и изключителни 

права за доставка на учебници и учебни помагала, предмет на обществената поръчка

7. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията -  гр. София, ул. 

Ген. Суворов №36, сградата на 2 СОУ “Акад. Емилиян Станев” в 10:00 ч. на 27.03.2014 

година. При отваряне на предложенията от комисията могат да присъстват участващите 

в процедурата или техни упълномощени представители.
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