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 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 

ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ 

ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА С 

ПРЕДМЕТ: 
 

„ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИ ОТ I, II, IV И VI КЛАС В ОУ 

„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА, ПО 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” (Одобрена със Заповед №РД 07 – 619/13.02.2018 г. 

на директора на ОУ „Черноризец Храбър”) 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка се реализира чрез покана до определени лица и се провежда на основание 

чл. 191, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП). 

 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: 

Доставка на учебници и учебни комплекти от издателство „Анубис-Булвест” ООД, 

както следва: 

Клас Учебен предмет Наименование, авторски колектив Брой 

II Английски език Учебна тетрадка по английски език „Super 

Minds for Bulgaria“, Х. Пухта и др. – Клет 

България  
92 

IV Човекът и природата Учебна тетрадка по човекът и природата, М. 

Максимов и А. Епитропова – Булвест 2000 

100 

 

 

 

VI 

Литература Литература, М. Герджикова и колектив – Булвест 

2000 

 

40 

Английски език Английски език „English Plus 2 Bulgaria edition: 

Grade 6“, Б. Вец и Д. Пай (Мелбен Пъбликейшънс 

Лимитед) - Оксфорд 

 

40 

Математика Математика, Т. Витанов и колектив - Анубис 

 

40 

Човекът и природата Човекът и природата, М. Шишиньова и колектив 

– Булвест 2000 

 

40 

Изобразително 

изкуство 
Изобразително изкуство, О. Занков  и колектив - 

Анубис 

 

40 
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с прогнозна стойност: 3474 лв. (три хиляди четиристотин седемдесет и четири лева) 

без ДДС. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: 

Доставка на учебници и учебни комплекти от издателство „Просвета - София” АД, 

както следва: 

Клас Учебен предмет Наименование, авторски колектив Брой 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

БЕЛ 

Буквар, П. Димитрова и колектив – Просвета 

плюс 

104 

Читанка, П. Димитрова и колектив - Просвета 

плюс 
104 

Учебна тетрадка № 1 по писане, П. Димитрова и 

колектив - Просвета плюс 
104 

Учебна тетрадка № 2 по писане, П. Димитрова и Н. 

Петрова - Просвета плюс 
104 

Учебна тетрадка № 3 по български език, П. 

Димитрова и М. Бончева - Просвета плюс 
104 

Учебна тетрадка към читанка, П. Димитрова и 

колектив - Просвета плюс 
104 

 

Математика 

Математика, В. Ангелова и Р. Топалска - 

Просвета плюс 
104 

Учебна тетрадка № 1, В. Ангелова и колектив -

Просвета плюс 
104 

Учебна тетрадка № 2, В. Ангелова и колектив 

Просвета плюс -  
104 

Околен свят Околен свят, Е. Василева и С. Цветанска - 

Просвета плюс 
104 

Учебна тетрадка по околен свят, Е. Василева и С. 

Цветанска - Просвета плюс 
104 

Музика Музика, Г. Калоферова и колектив - Просвета 

плюс 

 

104 

Изобразително изкуство Изобразително изкуство, П. Цанев и колектив – 

Просвета плюс 

 

104 

Технологии и 

предприемачество 
Технологии и предприемачество, Л. Витанов и 

М. Райкова – Просвета плюс 

104 

Албум по технологии и предприемачество за I 

клас, Л. Витанов и М. Райкова – Просвета Плюс 

104 

 

II 

Околен свят Учебна тетрадка по околен свят, Л. Зафирова 

и др. - Просвета - София  
92 

Технологии и 

предприемачество 

Приложение - албум по технологии и 

предприемачество, Л. Витанов и др. - 

Просвета Плюс 

92 

 

 

 

 

IV 

 

БЕЛ 

Учебна тетрадка по български език № 1, Р. 

Танкова и др. - Просвета - София 

100 

Учебна тетрадка по български език № 2, Р.Танкова 

и Л. Стефанова – Просвета София 

100 

Учебна тетрадка  към читанката, Р. Танкова и др. – 

Просвета София 

100 

Английски език Учебна тетрадка по английски език  “Hello”, Е. 

Колева и Н. Георгиева – Просвета София 

100 

Математика Учебна тетрадка по математика № 1, З. Новакова и 

др. – Просвета София 

100 

Учебна тетрадка по математика № 2, З. Новакова и 

др.  – Просвета София 

100 



Човекът и обществото Учебна тетрадка по човекът и обществото, М. 

Радева и М. Манева – Просвета София 

100 

 

 

VI 

Български език Български език, В. Михайлова и колектив – 

Просвета София 

 

40 

История и цивилизация История и цивилизации, П. Павлов и колектив – 

Просвета София 

 

40 

География и икономика География и икономика, Л. Цанкова и колектив – 

Просвета плюс 

 

40 

Музика Музика, В. Сотирова и колектив – Просвета 

София 

 

40 

 

с прогнозна стойност:  10191 лв. (десет хиляди сто деветдесет и един лева) без ДДС. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: 

Доставка на учебници и учебни комплекти от издателство „Бит и техника” ООД, 

както следва: 

Клас Учебен предмет Наименование, авторски колектив Брой 

IV Домашен бит и техника Албум с приложения по ДБТ за 4. клас,  

доц. д-р инж. Т. Николoва и др. 

 

100 

VI Технологии и 

предприемачество 

Технологии и предприемачество, Т. Николова и 

колектив 

 

40 

 

с прогнозна стойност: 759 лв (седемстотин петдесет и девет лева) без ДДС 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: 

Доставка на учебници и учебни комплекти от издателство „Даниела Убенова-

Даниела Биланска" ЕТ, както следва: 

Клас Учебен предмет Наименование, авторски колектив Брой 

II Български език и 

литeратура Първа учебна тетрадка, Н. Огнянова и др. 

92 

Втора учебна тетрадка, Н. Огнянова и др. 

92 

Трета учебна тетрадка, Н. Огнянова и др. 

92 

Учебна тетрадка към читанка, Н. Огнянова  

92 

 

с прогнозна стойност: 1068 лв. (хиляда шестдесет и осем лева) без ДДС. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5: 

Доставка на учебници и учебни комплекти от издателство „Архимед 2” ЕООД, 

както следва: 



Клас Учебен предмет Наименование, авторски колектив Брой 

II Математика Учебна тетрадка по математика № 1, З. Паскалева 

и др. 

92 

Учебна тетрадка по математика № 2, З. Паскалева 

и др. 

92 

 

с прогнозна стойност: 583 лв. (петстотин осемдесет и три лева) без ДДС. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6: 

Доставка на учебници и учебни комплекти от издателство „Нова звезда 2000” 

ЕООД, както следва: 

Клас Учебен предмет Наименование, авторски колектив Брой 

VI Информационни 

технологии 

Информационни технологии, И. Иванов и 

колектив 
40 

 

с прогнозна стойност: 260 лв. (двеста и шестдесет лева) без ДДС. 

Общата прогнозна стойност на поръчката е  16335 лв (шестнадесет хиляди триста 

тридесет и пет лева) без ДДС. 

МОТИВИ за провеждане на процедура по чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП: 

 

 Възлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно поради 

наличие на авторски или други права на интелектуалната собственост, или на 

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

когато естеството на доставката или услугата е ограничено до точно определен 

изпълнител по причини, които не се дължат на Възложителя. 

 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 дадена образователна институция, след съгласуване с 

обществения съвет. Съгласно чл.162 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл. 7 от Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, 

учебниците и учебните помагала, Министърът на образованието и науката ежегодно 

утвърждава списък на познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, които 

могат да бъдат използвани в системата на училищното и предучилищното образование. 

Със своя Заповед № РД 09-39/16.01.2018 г., Министърът на образованието и науката е 

одобрил и утвърдил горепосочения списък, а със Заповед № РД 09-137/29.01.2018 г. е 

определил график на дейностите за осигуряване на учебници и учебни комплекти за 

безвъзмездно ползване от учениците в I, II, IV, V и VI клас за учебната 2018/2019 г., както 

и съответните образци на заявки за учебници и учебни комплекти. 

 На 12 февруари 2018 г. е проведено заседание на комисията за избор на авторски 

колективи на учебници и учебни комплекти за I клас за учебната 2018/2019 г. За 

проведеното заседание е съставен протокол, който е съгласуван с Обществения съвет 

(Протокол от 13.02.2018 г.). 

 Поканените участници от Възложителя, притежават авторски и изключителни 

права за издаване и разпространение на учебници и учебни комплекти, като това им 

право е признато и утвърдено по смисъла на Закона за авторското право и сродните му 

права, както и чрез заповед на Министъра на образованието и науката. 



 Предвид всичко гореизложено, провеждането на друг вид процедура по реда на 

ЗОП би довело до нарушаване на авторски и други права на интелектуалната собственост 

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

(Заповед на министъра на образованието и науката Заповед № РД 09-39/16.01.2018 г., с 

която се утвърждава Списък на учебниците и учебните комплекти), както и до 

нарушаване правото на отделните преподаватели да избират учебниците и учебните 

комплекти, по които ще преподават през съответната учебна година, предвид 

извършения и впоследствие съгласуван избор, реализиран при стриктно съблюдаване на 

нормативните изисквания.  

 

  



 

 

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА 

ОФЕРТА 

 
1. Всеки участник задължително следва да се запознае с всички изисквания, 

заложени в настоящата документация и с всички условия, които биха повлияли 

на предложението. 

2. За участие в процедурата, участникът подготвя и представя оферта, която трябва 

да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата 

документация, при спазване разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

3. Офертата се представя в един екземпляр в запечатана непрозрачна опаковка, 

върху която участникът посочва: 

 Наименованието на кандидата или участника; 

 Адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес;  

 Наименованието на поръчката и обособената позиция, за която се подават 

документите. 

4. Офертата се подготвя по приложените образци. Подава се на български език. 

Подписва се от управляващия или представляващия участника или от изрично 

упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника, когато 

същия разполага с такъв. 

5. Офертата се представя в срока и на адреса, посочени в поканата, по реда, описан 

в настоящите условия. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща 

или куриерска служба, разходите са за сметка на участника.  

6. Всеки участник има право да представи само една оферта по съответна 

обособена позиция. Не се допуска представяне на варианти на оферта. 

7. При приемане на офертата Възложителят отбелязва върху плика входящ номер, 

дата и час на получаването, като същите данни се посочват във входящия 

регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема 

за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след 

изтичане на крайния срок или в незапечатана или прозрачна опаковка, както и в 

опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия 

регистър. 

8. Срокът на валидност на офертата, през който участници са обвързани с 

условията на представените предложения, не може да бъде по-малък от 90 

календарни дни. Срокът започва да тече от датата определена като краен срок за 

получаване на офертата.  

9. Място и срок за подаване на предложенията за участие:  

 Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на ОУ „Черноризец 

Храбър” или по пощата с адрес: град Варна, ул. „Студентска”1,  всеки работен ден 

от 8,00 ч. до 16,30 ч.  до 20.02.2018 г.  

 

 



10. Дата и място на разглеждане на офертите: 

  Офертите на участниците ще бъдат отворени, а предложенията ще бъдат 

разгледани и оценени на 21.02.2018 г. в 09,00 ч. в зам. дирекцията на ОУ 

„Черноризец Храбър” 

11. Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия от нечетен 

брой длъжностни лица, назначена със заповед на Възложителя. 

12. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците 

в процедурата или техни упълномощени лица. 

13. Изисквания към изпълнението на поръчката: 

13.1.  Изпълнението на поръчката да се извърши съобразно всички правила и 

нормативни актове, действащи към момента. Учебниците и учебните комплекти 

да съответстват на одобрените и утвърдени от МОН списъци с учебници и учебни 

комплекти. Доставените учебници и учебни комплекти да бъдат нови, 

неупотребявани и надлежно окомплектовани.  

13.2. Преди сключване на договор за доставка, избраният за изпълнител 

участник представя свидетелство за съдимост на лицата по чл. 54, ал. 2 от 

ЗОП. 

14. Изисквания към участниците: 

14.1. Участник в настоящата процедура следва да притежава авторски права 

и/или изключителни права или еквивалентни за разпространение на учебниците 

и учебните комплекти, предмет на тази поръчка; 

14.2. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го 

представлява по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено 

пълномощно лице; 

14.3. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в 

процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си; 

14.4. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите 

указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци. 

Условията в образците към документацията са задължителни за 

участниците и не могат да бъдат променяни от тях. 

14.5. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на 

участника съгласно регистрацията му или от надлежно упълномощено лице с 

нотариално заверено пълномощно. 

15. Изисквания към ценовото предложение: 

15.1. В ценовото си предложение за изпълнение предмета на поръчката, 

участниците следва да включат стойността на предлаганите учебници и учебни 

комплекти, опаковката и маркировката им, транспортните разходи, дължими 

мита, данъци, такси и всички други разходи за изпълнение предмета на 

поръчката. Цената на учебниците и учебните комплекти не може да надвишава 

цените, регламентирани в Постановление № 79 от 13.04.2016 г. за осигуряване 

за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни 

комплекти; 

15.2. В ценовото предложение на офертата участникът посочва единична цена 

и обща цена (без ДДС) на всеки учебник и на всяко учебно помагало, както и 

общата стойност за изпълнение на съответната обособена позиция в български 

лева без ДДС, която следва да включва всички разходи по изпълнението; 



15.3. При различие между единични цени и калкулирани общи цени за даден 

учебник или учебно помагало, за валидни ще се считат представените единични 

цени, като общата цена или общата стойност на обособената позиция ще се 

преизчислят съобразно предложените единични цени. 

15.4. Всички цени се посочват в български лева.  

16. Критерий за възлагане на поръчката е най-ниска цена съгласно чл.70, ал.2, т.1 

от ЗОП 

17. Комуникация между Възложителя и Изпълнителя 

17.1. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, 

свързани с настоящата процедура, са в писмен вид.  

17.2. За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е 

достигнало до адресата, на посочения от него адрес, факс номер или получено 

на ръка лично или от законния представител на юридическото лице или от 

лицето, посочено за контакти в офертата на участника. 

17.3. Възложителят предоставя пълен достъп до настоящата документация за 

участие на своя Профил на купувача в интернет на следния адрес: 

http://www.chernorizets.com/profil_na_kupuvacha  

 

 


