
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“
Тр. (Варнаух „<Братя Миладинови“№ 130 

ЛГел.:052/ 604 297 
<Е - maU ouaprUovl909@a6v.6g

ЗАПОВЕД

№ РД - 07 - 558/07.04.2017 г.

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 и чл. 164 от Закона за 
предучилищното и училищното образование; във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, 
чл. 191, ал. 1, т. 2 и чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от Закона за обществените

поръчки;

НАРЕЖДАМ:

I. Да се открие процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно 
ползване от учениците от I до VII клас в ОУ „Васил Априлов“ - Варна за 
учебната 2017/2018 година, по обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция № 1 Издателство ИК „Анубис“ ООД
№ Име на учебник/ учебно 

помагало
Автиор/и Клас Брой за 

закупуване
1. Буквар С. Здравкова и колектив I 125

2. Читанка С. Здравкова и колектив I 125
О
J . Учебна тетрадка 1 - 

предбуквен етап
С. Здравкова и Т. 
Драганова

I 125

4. Учебна тетрадка 2 - 
буквен етап

С. Здравкова и Т. 
Драганова

I 125

5. Учебна тетрадка 3 - 
следбуквен етап

С. Здравкова и М. Ачева I 125

6. Учебна тетрадка към 
читанка

С. Здравкова и Т. Власева I 125

7. Математика Т. Витанов и колектив I 125

8. Учебна тетрадка № 1 Т. Витанов и колектив I 125

9. Учебна тетрадка № 2 Т. Витанов и колектив I 125



10. Учебна тетрадка № 3 Т. Витанов и колектив I 125
11. Околен свят Ил. Мирчева I 125
12. Учебна тетрадка по 

околен свят
Ил. Мирчева I 125

13. Музика Я. Рускова и колектив I 125
14. Изобразително изкуство Б. Дамянов и колектив I 125
15. Технологии и 

предприемачество
Н. Цанев и колектив I 125

16. Албум по технологии и 
предприемачество

Н. Цанев и колектив I 125

17. Музика Я. Рускова и колектив V 80
18. Технологии и 

предприемачество"
С. Плачков и колектив V 80

19. Литература Кл. Протохристова и 
колектив

VII 6

20. Биология и здравно 
образование

М. Шишиньова и 
колектив

VII 6

Обособена позиция № 2 Издателство „Булвест 2000“ ООД
№ Име на учебник/ учебно 

помагало
Автиор/и Клас Брой за 

закупуване
1. Български език Т. Борисова и др. III 51
2. Читанка Т. Борисова и др. III 51
оЛ. Учебна тетрадка по 

български език № 1
Т. Борисова и др. III 130

4. Учебна тетрадка по 
български език № 2

Т. Борисова и др. III 130

5. Учебна тетрадка за 
развитие на речта

Т. Борисова и др. III 130

6. Учебна тетрадка по четене Т. Борисова и др. III 130
7. Математика М. Богданова и др. III 51
8. Учебна тетрадка по 

математика част 1
М. Богданова и др. III 130

9. Учебна тетрадка по 
математика част 2

М. Богданова и др. III 130

10. Изобразително изкуство Др. Немцов и др. III 51
11. Български език А. Петров и колектив V 80
12. Литература М. Герджикова и колектив V 80
13. История и цивилизация В. Арнаудов и колектив V 9
14. Изобразително изкуство Д. Немцовв и колектив V 80
15. Човекът и природата М. Максимов и колектив V 80
16. Български език К. Димчев и колектив VII 6
17. География и икономика Р. Пенин и В. Стоянова VII 6
18. Физика и астрономия М. Максимов и Г. Русева VII 6

Обособена позиция № 3 “Пиърсън едюкейшън ЛОНГМАН”, 
представлявано от “С.А.Н.-ПРО" ООД

№ Име на учебник/ учебно 
помагало

Автиор/и Клас Брой за 
закупуване

1. Английски език “Blue Р. Холт III 51



skies for Bulgaria”
2. Учебна тетрадка по 

английски език ‘'Blue 
skies for Bulgaria”

P. Холт III 130

о
Д. Английски език "Blue 

skies for BULGARIA”, P. 
Холт

P. Холт IV 3

4. Учебна тетрадка по 
английски език"В1ие skies 
for BULGARIA”

P. Холт IV 80

5. Английски език '‘LIVE 
BEAT FOR BULGARIA 
FOR THE 5TH GRADE”

И. Фрийбеърн и колектив V 80

6. Английски език “Energy 
for Bulgaria for the 7th 
Grade”

С. Елсуърт и Дж. Роуз VII 6

Обособена позиция № 4 Издателство „Просвета - София“ АД
№ Име на учебник/ учебно 

помагало
Автиор/и Клас Брой за 

закупуване
1. Човекът и обществото С. Стоянова и Л. Манева III 51
2. Учебна тетрадка по 

човекът и обществото
С. Стоянова и Л. Манева III 130

3. Човекът и природата М. Кабасанова и др. III 51
4. Учебна тетрадка по 

човекът и природата
М. Кабасанова и др. III 130

5. Музика Г. Калоферова и др. III 51
6. Български език. Р. Танкова и др IV 3
7. Читанка Р. Танкова и В. Самуилов IV 3
8. Учебна тетрадка по 

български език № 1
Р. Танкова и др. IV

80
9. Учебна тетрадка по 

български език № 2
Р.Танкова и Л. Стефанова IV

80
10. Учебна тетрадка към 

читанката
Р. Танкова и др. IV

80
11. Математика А. Манова и др. IV 3
12. Учебна тетрадка по 

математика № 1
А.Манова и др. IV

80
13. Учебна тетрадка по 

математика № 2
А. Манова и др. IV

80
14. Човекът и обществото М. Радева и М. Манева IV 3
15. Учебна тетрадка по 

човекът и обществото
М. Радева и М. Манева IV 80

16. Човекът и природата М. Кабасанова и др. IV 3
17. Учебна тетрадка по 

човекът и природата
М. Кабасанова и др. IV 80

18. Музика Г. Калоферова и др. IV 3

19. Изобразително изкуство Д. Димитров и др. IV 3
20. География и икономика С. Дерменджиева и 

колектив
V 80



21. История и цивилизация К. Бошнаков и колектив VII 6
22. Музика В. Сотирова и Здр. Матеева VII 6

Обособена позиция № 5 Издателство „Просвета Плюс“ ЕООД
№ Име на учебник/ учебно 

помагало
Автиор/и Клас Брой за 

закупуване
1. Информационни

технологии
А. Ангелов и колектив V 80

Обособена позиция № 6 Издателство „АзБуки - Просвета“ ЕООД
№ Име на учебник/ учебно 

помагало
Автиор/и Клас Брой за 

закупуване
1. Изобразително изкуство М. Мойнова и колектив VII 6

Обособена позиция № 7 Издателство СД “Педагог 6”
№ Име на учебник/ учебно 

помагало
Автиор/и Клас Брой за 

закупуване
1. Химия и опазване на 

околната среда
М. Павлова и колектив VII 6

Обособена позиция № 8 Издателство „Архимед 2” ЕООД
№ Име на учебник/ учебно 

помагало
Автиор/и Клас Брой за 

закупуване
1. Математика 3. Паскалева и колектив V 80
2. Математика Здр. Паскалева и колектив VII 6

Обособена позиция № 9 Издателство „Бит и техника“ ООД
№ Име на учебник/ учебно 

помагало
Автиор/и Клас Брой за 

закупуване
1. Домашен бит и техника Т. Николова и др. III 51
2. Приложение - албум по 

домашен бит и техника
Т. Николова и др. III 130

оД. Домашен бит и техника Т. Николова и др. IV 3
4. Приложение - албум по 

домашен бит и техника
Т. Николова и др. IV 80

5. Технологии Т. Николова и колектив VII 6

Поръчката на учебници и учебни помагала за II и VI клас ще бъде 
направена след приключване на процедура по оценяване и одобряване на 
учебниците и учебните комплекти, съгласно Заповед № РД 09 - 
571/28.04.2017 г. на Министъра на образованието и науката

Общата прогнозна стойнойст на поръчката е 45 572 лв. (четиридесет и 
пет хиляди петстотин седемдесет и два лева), с включен данък върху 
добавената стойност (ДДС). Общата прогнозна стойнойст е сбор от 
прогнозната стойност на обявените учебници и учебни помагала, по 
позиции от 1 до 9, е прогнозна цена - 27 853 лв. (двадесет и седем хиляди



осемстотин петдесет и три лева) с ДДС и прогнозната стойност на 
учебниците и учебните помагала за II и VI клас, които предстои да бъдат 
утвърдени от Министъра на образованието и науката - 17 719 лв. 
(седемнадесет хиляди седемстотин и деветнадесет лева) с ДДС.

II. Правно основание за провеждане на поръчката: чл. 191, ал. 1, т. 2 и 
чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ и във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за 
обществените поръчки (Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., доп. ДВ. 
бр.34 от 3 Май 2016г., в сила от 15.04.2016 г.).

III. Мотиви за провеждане на процедурата по чл. 191, ал. 1, т. 2 и чл. 
79, ал. 1, т. 3, буква „в“ 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 на 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. 162, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, Министърът на образованието и науката, за всяка учебна 
година, утвърждава списък на познавателните книжки, учебниците и 
учебни комплекти, които може да се ползват в системата на 
предучилищното и училищното образование. Министърът на 
образованието и науката е утвърдил този списък със заповед № РД09- 
982/24.01.2017 г. Същият със заповед № РД09- 1671/21.02.2017 г. е 
определил график на дейностите за осигуряване на учебници, учебни 
комплекти и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата и 
учениците за учебната 2017/2018 година, както и съответните образци на 
заявки за учебници, учебни комплекти и учебни помагала.

Съгласно писмо с изх. № 910645-42/02.03.2017 г. на Министъра на 
образованието и науката е издадено Постановление № 79 на МС от 
13.04.2016 г. за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни 
книжки, учебници и учебни комплекти.

Определените участници, които да бъдат поканени, притежават 
авторски и изключителни права за издаване и разпространение на 
учебници и учебни помагала, като това право им е признато и утвърдено от 
Закон за авторското право и сродните му права и заповед на министъра на 
образованието и науката.

При работата на методическите обединения в ОУ „Васил Априлов“ - 
Варна, в съответствие с изискванията на чл. 164 от ЗПУО са предложени 
именно учебниците и учебните помагала на тези издателства за 
съответните предмети и класове. Така предложените учебници и учебни 
помагала са гласувани и приети с решение на Педагогическия съвет в ОУ 
„Васил Априлов“ - Варна. Решението е вписано в Протокол №



07/28.02.2017г. Съгласно чл. 269, ал. 1, т. 8 от ЗПУО, изборът на 
конкретните учебници и учебни помагала е съгласуван на заседание от 
06.03.2017 г. на Обществения съвет към училището.

Предвид гореизложеното 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.

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Следните юридически лица (издателства), до които да се изпрати 
покана за участие в настоящата поръчка:

• По обособена позиция № 1 - ИК „Анубис“ ООД
• По обособена позиция № 2 - „Булвест 2000“ ООД
• По обособена позиция № 3 - “С.А.Н.-ПРО" ООД, представител на 

“Пиърсън едюкейшън ЛОНГМАН”
• По обособена позиция № 4 - „Просвета - София“ АД
• По обособена позиция № 5 - „Просвета Плюс“ ЕООД
• По обособена позиция № 6 - „АзБуки - Просвета“ ЕООД
• По обособена позиция № 7 - СД “Педагог 6”
• По обособена позиция № 8 - „Архимед 2” ЕООД
• По обособена позиция № 9 - „Бит и техника“ ООД

2. Срок за изпълнение на поръчката: 28.08.2017 г.
3. Място за изпълнение: гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 130, 

Основно училище „Васил Априлов“
4. Място и срок за подаване на офертите - офертите се представят в 

деловодството на на ОУ „Васил Априлов“ - Варна, всеки делничен ден 
от 08:30 до 16:00 часа в писмен вид в запечатана непрозрачна опаковка, в 
срок до 27 април 2017 г. Офертите следва да се представят от кандидата 
или от участника, или от упълномощен от него представител - лично или 
чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с 
обратна разписка. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана 
поща или куриерска служба, разходите за това са за негова сметка. В 
този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното 
пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока 
за подаване на офертите.



5. Изисквания към изпълнение на поръчката: Изпълнението на 
поръчката следва да бъде реализирано при спазване на всички 
приложими норми, регламентиращи дейности, 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 2017/2018 г, както и на изискванията 
на ОУ „Васил Априлов“, по отношение на избраното издателство и 
авторския колектив, за всеки отделен учебник/учебно помагало.

Учебниците и учебните помагала трябва да отговарят на 
изискванията на Глава седма от ЗПУО, Наредба № 6/30.11.2015 г. за 
познавателните книжки, учебници и учебни помагала, Постановления № 
79 на МС от 13.04.2016 г., относно техните цени.

Изпълнението на доставката трябва да бъде в съответствие с 
изискванията на действащата нормативна уредба относно отпечатването 
и разпространението на учебници и учебни помагала.

Доставените учебници и учебни помагала следва да бъдат нови, 
неупотребявани и надлежно окомплектовани.

Учебниците и учебните помагала следва да са подробно описани в 
техническата спецификация.

2. Подадените офертни предложения да бъдат разгледани от 
определена от мен комисия в 11:00 часа на 28.04.2017 г. в дирекцията на 
ОУ „Васил Априлов“ - Варна, ардес: гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 
130.

УТВЪРЖДАВАМ:

1. Документация за участие и изпълнание на настоящата поръчка.
2. Съдържание и оформление на покана до издателствата.
3. Заявление от участника за участие в процедурата (Образец № 1)
4. Представяне на участника - (Образец № 2 )
5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 3)
6. Ценово предложение (Образец № 4)
7. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП

(Образец №5)
8. Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗОП (Образец № 6)
9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани 
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 
техните действителни собственици (Образец № 7)



Настоящата заповед да се сведе до знанието на отговорните длъжностни 
лица, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам 
лично.

Албена Комитова: ..

Директор на ОУ „Васил Априлов“ -

ЗАПОЗНАТИ: 

Николай Николов - ЗД АСД 

Ирина Иванова - юрист

Стефанка Ангелова - гл. счетоводител

Еленка Митева - деловодител


