
 
 

София, ул. „Генерал Суворов” 36, e-mail: 2sou.sofia@gmail.com, тел. +3592-955-62-52, факс +3592-856-71-79 

 

 

З А П О В Е Д 

№ РД 09-435/13.03.2018 година 

 

На основание чл.191, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки, чл.258, ал.1 и чл.259, 

ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка със заповед 

№РД09-137/29.01.2018 година на министъра на образованието и науката 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

Да се открие процедура на покана до определени лица по реда на чл.191, ал.1, т.2 от 

Закона за обществените поръчки 

 

 

за „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ, ВТОРИ, 

ЧЕТВЪРТИ, ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ 

ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ПО ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ”: 

 

1. Предмет на поръчката - ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ 

ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ 

ПЪРВИ, ВТОРИ, ЧЕТВЪРТИ, ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА  

 

2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл.191, ал.1, т.2 от 

Закона за обществените поръчки – Съгласно чл.164, ал.2 от Закона за предучилищното 

и училищното образование, учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за 

безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по 

учебния предмет в съответния етап от степента на образование в дадено училище, след 

съгласуване с обществения съвет.  



Съгласно чл.162 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.9 от 

Наредба №6/30.11.2015 година за познавателните книжки, учебниците и учебните 

помагала, министърът на образованието и науката утвърждава списък на 

познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти за системата на 

предучилищното и училищното образование. В чл.9, ал.4 от Наредбата се казва, че 

познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които не са включени в 

списъка по ал.1, не може да се използват в системата на предучилищното и училищното 

образование. 

Министърът на образованието и науката със Заповед №РД09-137/29.01.2018 година е 

определил графок за дейностите за осигуряване на учебниците и учебните помагала за 

безвъзмездно ползване за учебната 2018/2019 година, както и съответните образци на 

заявки за учебници и учебни помагала. 

На 28.02.2018 г. е проведено заседание на Педагогически съвет за избор на авторски 

колективи на учебници и учебни помагала за първи клас и е съставен съответния 

протокол, който е утвърден от директора /Протокол №5 от 28.02.2018 година/ и е 

съгласуван с Обществения съвет /Протокол №9 от 28.02.2018 година/. 

Предвид изложеното възлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно 

поради наличие на авторски или други права на интелектуална собственост, или на 

изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт 

/заповед на министъра на образованието и науката/. 

 

3. Вид на процедурата – обществена поръчка чрез процедура на покана до определени 

лица по реда на Закона за обществените поръчки  

Обособена позиция 1.  

Учебници и учебни тетрадки за първи клас  

 

Обособена позиция 2.  

Учебници и учебни тетрадки за втори клас 

 

Обособена позиция 3.  

Учебници и учебни тетрадки за четвърти клас 

 

 

4. Прогнозна стойност на поръчката: 17 707,31 лева 

  

5. Назначавам комисия в състав: 

 - председател – Орхидея Юлиянова делиева, зам.-директор УД 

 - членове – Красимир Лаков Лаков, зам.-директор УД 

       - Илияна Алексиева Илиева, ръководител на направление ИКТ 

 



Комисията да проведе процедурата като подготви и изпрати покана по посочените 

обособени позиции до съответните участници: 

  - „Просвета – София“ АД 

  - „Анубис-Булвест“ ООД 

 - „Бит и техника“  ООД 

  
6. Срок на изпълнение на поръчката – не по-късно от 27.08.2018 година 

 

7. Място на изпълнение на поръчката – гр. София, ул. Ген. Суворов №36, сградата на 

2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ 

 

8. Подаване на документи за участие – до 14.03.2018 година в канцеларията на 2. СУ 

„Акад. Емилиян Станев“ 

 

9. Изисквания за кандидатстване: Офертата се представя в запечатан непрозрачен 

плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика да има посочени адрес за 

кореспонденция, телефон и електронен адрес и обособените позиции, за които се 

кандидатства. Офертата следва да съдържа: 

- заявление за участие с административни данни на участника по образец; 

- декларация по чл.54, ал.1 от Закона за обществените поръчки по образец; 

- ценово предложение. 

 

10. Изисквания за изпълнение на поръчката: 

Учебниците и учебните помагала трябва да съответстват на утвърдените и одобрени от 

МОН списъци с учебници и учебни помагала. Доставените учебници и учебни 

помагала трябва да бъдат нови, неупотребявани и надлежно комплектовани. 

 При подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка, участника, 

определен за изпълнител, е длъжен да предостави следните документи: 

- свидетелство за съдимост на лицата по чл.54, ал.2 от Закона за обществените 

поръчки 

- удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по 

седалище на участника за липса на задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК и лихвите към тях, 

или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участника е установен, освен ако е 

допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задължението или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 



 

11. Комисията да състави протокол в срок от 15.03.2018 година и да го предостави на 

Възложителя.  

 

10. Председателят и членовете на комисията да представят декларации по чл.103, ал.2 

от Закона за обществените поръчкислед получаване на списъка с участниците. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на комисията и заинтересованите лица за 

сведение и изпълнение. 

Настоящата заповед да се доведе до горепосочените лица за сведение и изпълнение. 

 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Радка Меракова, зам.-

директор УД. 

 

 

 

Директор 2. СУ: ......................... 

(Лилия Торньова) 

 

 

Запознати: 

1. Орхидея Делиева: ………………….. 

 

2. Красимир Лаков: ……………………. 

 

3. Илияна Илиева: ……………………… 

 



 
Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 

В процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с 

предмет: 

 

ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО 
ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ, ВТОРИ, ЧЕТВЪРТИ, ПЕТИ И 
ШЕСТИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 

2018/2019 ГОДИНА 
 

Долуподписаният /ата/: .................................................................................................... с 

(собствено, бащино, фамилно име) 

ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ....................,  

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община ....................., 

ул. ............................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., 

в качеството си на ............................................................................................................... 

(длъжност) 

на .........................................................................................................................................., 

(име/ наименованието на участника) 

 

 

Заявявам, че сме запознати с условията на финансиране на поръчката, както и 

с всички документи и указания за участие в процедурата за възлагане на 

поръчката и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от 

обявените условия. 

1. Наименование на участника : 

…………………………………………………………………………………… 

2. Седалище и адрес за кореспонденция : 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

/пощенски код, град/ село, община, квартал, улица №/ бл., ап./ 

ЕИК : ........................................ , или съответно код по БУЛСТАТ: ........................ 

Телефон: …………………………………… 

Факс:………………………………………… 

Имейл :…………………………………………… 

3. Лице, представляващо участника по учредителен акт :  

................................................. 



Длъжност: ........................................................... 

Телефон/ Факс  ........................................... 

ЕГН............................................ 

Лична карта .............................................. 

Адрес ....................................................... 

4.  Лице за контакти по поръчката : ................................................. 

Длъжност: ........................................................... 

Телефон/ Факс  ........................................... 

ЕГН............................................ 

5.  Обслужваща банка на участника : 

...................................................................... 

IBAN …………………………………….. 

BIC ………………………………………… 

 

 

Град София 

Дата:                                                                       ПОДПИС И ПЕЧАТ: 

                                                                                                             /имена, длъжност/ 

                            



 
             Приложение № 2 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 по чл. 54, ал. 1 от ЗОП 

 

Долуподписаният /-ната/         , ЕГН  

  , в качеството ми на       (посочва се длъжността и 

качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен 

директор, управител и др.) на       (посочва се 

фирмата на участника), ЕИК: .___________________ със седалище и адрес на управление 

            - участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ 
И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ, ВТОРИ, ЧЕТВЪРТИ, ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС 
ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 

ГОДИНА 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за 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. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в 

друга държава членка или трета страна. 

3. Представлявания от мен участник 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 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 съм 

установен.   

4. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

5. Не е налице конфликт на интереси по смисъла на §2, т.21 от ДР на ЗОП с възложител 

или служител в неговата организация. 

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни. 

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в 

декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 

 

 

 

 

 

 

дата: ................ г.    ДЕКЛАРАТОР: ...................... 
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