
 

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

 
 

ЗАПОВЕД 
 

№ РД-09-431/26.03.2020г. 
 

 На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, чл. 19, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 29 от Наредба № 15 за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 18, ал. 1, т. 8, 
чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП и във връзка с изпълнение на Постановление № 79 от 13.04.2016 г. на 
Министерски съвет за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, 
учебници и учебни комплекти, Заповед № РД 09- 541/ 27.02.2020 г. на министъра на 
образованието и науката за утвърждаване график на дейностите за осигуряване за 
безвъзмездно ползване познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2020/ 
2021 година, и моя заповед № РД-09-410/ 05.03.2020 година  

 
 

РЕШИХ: 
Откривам процедура за възлагане на поръчка за избор на изпълнител, чрез 

изпращане на покана до определени лица по чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП 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“ 

1. Прогнозна стойност на поръчката:  

Общата прогнозна стойност: 63 951,69 лв. (шестдесет и три хиляди деветстотин 
петдесет и един лева и шестдесет  и девет  стотинки) или 76 742,03 лв. (седемдесет и 
шест хиляди и седемстотин четиридесет и два  лева и осем стотинки) с ДДС, 
разпределена по обособени позиции, както следва:  

Обособена позиция 1: Учебници и учебни помагала от издателство „Бит и Техника“ 
ЕООД – 2 560, 12 лв. без ДДС или 3072,15 лв. с ДДС;  

Обособена позиция 2:Учебници и учебни помагала от издателство „БГ Учебник“ 
АД – 4070,25 лв. без ДДС или 4 884,30 лв. с ДДС 

Обособена позиция 3: Учебници и учебни помагала от издателство „Клет 
България“ – 22 011,90 лв. без ДДС или 26 414,28 лв. с ДДС;   

Обособена позиция 4: Учебници и уѝчебни помагала от издателство „Просвета 
София“ ООД – 9 995, 75 лв. без ДДС или 11 994,90 лв. с ДДС; 

Обособена позиция 5: Учебници и учебни помагала от издателство „Просвета 
Плюс“ ЕООД – 11 832,17 лв. без ДДС и 14 198,60 лв. с ДДС. 

Обособена позиция 6: Учебници и учебни помагала от издателство „Педагог 6“ – 3 
389,25 лв. без ДДС или 4 067,10 лв. с ДДС; 



 
 
 
 
 
Обособена позиция 7: Учебници и учебни помагала от издателство „Архимед 2“ 

ЕООД – 4 397,91 лв. без ДДС или 5277,50 лв.  с ДДС; 
Обособена позиция 8: Учебници и учебни помагала от „Експрес Пъблишинг“ – 5 694,33 
лв. без ДДС или – 6 833,20 лв. с ДДС; 

2. Изисквания за изпълнение на поръчката:  

Изпълнението на поръчката следва да бъде реализирано при стриктно спазване на всички 
приложими норми, регламентиращи дейностите, включени в доставката – предмет на 
поръчката. 

Учебниците и учебните помагала трябва да съответстват на утвърдените и одобрени от 
МОН списъци с учебници и учебни помагала, които ще се ползват през учебната 
2020/2021год. 

Учебниците и учебните помагала  трябва да отговарят на изискванията на Глава  седма от 
Закона за предучилищното и училищно образование, Наредба №6 от 30.11.2015г. за 
познавателните книжки,учебниците и учебните помагала и Постановление №79 на МС от 
13.04.2016г. относно цените. Цената на учебниците и учебните помагала не трябва да 
надвишават цените, регламентирани регламентирани в Постановление №79 от 13.04.2016г. за 
осигуряване на безвъмездно ползване на познавателни книжки,учебници и учебни комплекти. 

Изпълнението на доставката трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащата 
нормативна уредба относно отпечатването и разпространението на учебници и учебни 
помагала. Доставяните учебници и учебни помагала следва да бъдат нови, неупотребявани и 
надлежно окомплектовани. 

3. Одобрявам документацията за участие в процедурата.  
4. Документи се приемат от 27.03.2020г. до 14.04.2020г., вкл. всеки работен ден от 08.30ч. 

до 17.00 ч.. Офертите се отварят и разглеждат на 15.04.2020г. от 11.00 часа в сградата на 
училището на адрес: 2 СУ„Акад.Емилиян Станев” - гр. София, 1618,  ул. „Ген. Александър В. 
Суворов“ 36, от комисия назначена със заповед на директора на училището. 

На основание чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП офертите да се събират чрез изпращане на 
покана до определени лица, а именно: „Просвета София“ АД, Просвета Плюс АД, „Клет 
България“, „Бит и техника” ООД, „БГ Учебник“ ЕООД, „Педагог 6“, „Архимед 2“ и 
„Експрес Пъблишинг“ ЕООД. Поканените участници притежават авторски и изключителни 
права на издаване и разпространение на учебниците и учебните помагала-предмет на 
настоящата поръчка. Предвид посоченото провеждането на обществената поръчка по друг 
ред на ЗОП би довело до нарушаване на авторски и други права на интелектуална 
собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или на 
административен акт, както и до нарушаване правото на отделните преподаватели да 
избират учебниците и учебните помагала, по които ще преподават през съответната година. 

Поканата да се публикува на Портала за обществени поръчки и на сайта/профила на 
купувача на 2 СУ „Акад.Емилиян Станев“ гр. София. 

Препис от настоящото решение да се връчи на длъжностните лица за изпълнение. 
 
 
 
 

                                     Лилия Торньова 
                                                                              Директор на 2 СУ 
                                                                            „Акад. Емилиян Станев“ 

 
 


