
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 887 

 

Бургас, 28.03.2014 година 

 

 

 

 На основание чл. 147 ал.1 т.4 от ППЗНП и във връзка с чл. 14 ал.3 т.2 

и чл. 101а, ал.2 от Закона за обществените поръчки, 

 

О Т К Р И В А М : 

 

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на 

оферти с публикуване на покана с предмет на поръчката: „Доставка 

на учебници и учебни помагала за учебната 2014/2015 година” за 

бюджетната 2014 година. 

 

Обособена позиция 1. Учебници и учебни помагала на издателство 

„Просвета – София” АД: 
Първи клас: Буквар – В. Попов - 120 бр.; Читанка – Ив. Цанев - 120 

бр.; Учебна тетрадка по български език № 1, № 2, № 3 – 120 бр.; Роден 

край – Л. Найденова - 120 бр.; Музика – Г. Калоферова - 120 бр.; 

Изобразително изкуство – Д. Димитров - 120 бр.; Домашен бит и техника – 

Л. Витанов - 120 бр. 

Втори клас: Околен свят – Ем. Василева - 168 бр.; Учебна тетрадка 

по околен свят – 168 бр.; Музика – Г. Калоферова - 168 бр.; Изобразително 

изкуство – Д. Димитров -168 бр. 

Трети клас: Български език – 174 бр.; Читанка – 174 бр.; Учебни 

тетрадки № 1, № 2, № 3 – по 174 бр.; Човек и общество – С. Стоянова - 174 

бр., Учебна тетрадка по човек и общество – 174 бр.; Човек и природа – Л. 

Найденова -174 бр.; Учебна тетрадка по човек и природа – 174 бр.; Музика 

– Г. Калоферова -174 бр.; Изобразително изкуство – Д. Димитров - 174 бр. 

Четвърти клас: Български език – Р. Танкова - 64 бр.; Учебна 

тетрадка № 1, № 2 – по 171 бр.; Читанка – Р. Танкова - 62 бр.; Учебна 

тетрадка към читанка – 171 бр.; Човекът и обществото – М. Радева - 62 бр.; 

Учебна тетрадка по човекът и обществото – 171 бр.; Човекът и природата – 

М. Кабасанова – 61 бр.; Учебна тетрадка по човекът и природата – 171 бр.; 

Музика – Г. Калоферова - 62 бр.; Изобразително изкуство – Д. Димитров - 

62 бр. 



Пети клас: Български език – М. Васева - 109 бр.; География и 

икономика – 109 бр.; Музика – 109 бр. 

Шести клас: Български език – 106 бр.; География и икономика – 

106 бр.; Музика – 106 бр. 

Седми клас: Български език – 75 бр.; Руски език „Солнечный круг” – 

14 бр.; География и икономика – 75 бр.; Биология и здравно образование – 

75 бр.; Музика – 75 бр. 

Сума: 35889.29 лв. 

 

Обособена позиция 2. Учебници и учебни помагала на издателство 

„АзБуки - Просвета” ЕООД: 

Пети клас: Литература – 109 бр. 

Шести клас: История и цивилизация – 106 бр. 

Сума: 2734,51 лв. 

 

Обособена позиция 3. Учебници и учебни помагала на издателство 

ИК „Прозорец”: 

Пети клас: История и цивилизация – 109 бр.; 

Сума: 1 672,06 лв. 

 

Обособена позиция 4. Учебници и учебни помагала на издателство 

„Бит и тех ника” ООД: 

Втори клас: Албум с приложения по домашен бит и техника–168 бр. 

Трети клас: Домашен бит и техника – 174 бр.; Албум с приложения 

по домашен бит и техника – 174 бр. 

Четвърти клас: Домашен бит и техника – 61 бр.; Албум с 

приложения по домашен бит и техника – 171 бр. 

Пети клас: Домашна техника и икономика – 109 бр. 

Шести клас: Домашна техника и икономика – 106 бр. 

Седми клас: Технологии – 75 бр. 

Сума: 5 596,62 лв. 

 

Обособена позиция 5. Учебници и учебни помагала на издателство 

„Архимед 2” ЕООД: 

Пети клас: Математика – 109 бр. 

Шести клас: Математика – 106 бр. 

Седми клас: Математика – 75 бр. 

Сума: 4 505,60 лв. 

 

Обособена позиция 6. Учебници и учебни помагала на издателство 

„Анубис – Булвест” ЕООД: 
Първи клас: Математика – 120 бр.; Тетрадка № 1, № 2, № 3 по 

математика – по 120 бр. 



Втори клас: Тетрадка № 1 и № 2 по български език – по 168 бр.; 

Тетрадка за развитие на речта – 168 бр.; Читанка – 168 бр.; Тетрадка по 

четене – 168 бр.; Тетрадка № 1 и № 2 по математика – по 168 бр. 

Трети клас: Математика – 174 бр., Тетрадка № 1 и № 2 по 

математика – по 174 бр. 

Четвърти клас: Математика – 62 бр.; Тетрадка № 1 и № 2 по 

математика – по 171 бр. 

Пети клас: Човек и природа – 109 бр.; Изобразително изкуство – 

109 бр. 

Шести клас: Литература – 106 бр.; Човекът и природата 106 бр.; 

Изобразително изкуство – 106 бр. 

Седми клас: Литература – 75 бр.; История и цивилизация - 75 бр.; 

Физика и астрономия – 75 бр.; Изобразително изкуство – 75 бр. 

Сума: 21 752,64 лв. 

 

Обособена позиция 7. Учебници и учебни помагала на издателство 

„САН-ПРО”ООД: 

Втори клас: Учебна тетрадка по английски език Blue Skies for 

Bulgaria – 168 бр. 

Трети клас: Английски език Blue Skies for Bulgaria – 174 бр.; Учебна 

тетрадка по английски език Blue Skies for Bulgaria – 174 бр. 

Четвърти клас: Английски език Blue Skies for Bulgaria – 62 бр.; 

Учебна тетрадка по английски език Blue Skies for Bulgaria – 171 бр. 

Пети клас: Английски език Energy for Bulgaria – 109 бр. 

Шести клас: Английски език Energy for Bulgaria – 106 бр. 

Седми клас: Английски език Energy for Bulgaria – 61 бр. 

Сума: 7 993,12 лв. 

 

 Списъкът на учебниците и учебните помагала е съставен на база 

одобрени учебници и учебни помагала със Заповеди № РД-09-

122/29.01.2014 г. и № РД-09-296/27.02.14 г. на Министъра на 

образованието и науката и Решение на ПС на ОУ „Елин Пелин” – Бургас за 

избор на учебници за учебната 2014/2015 година. 

 Изисквания към обекта на обществената поръчка. 

1. Кандидатът е длъжен да извърши доставката на учебници и учебни 

помагала до училището по обособена/и позиция/и. 

2. Разходите по транспорт, опаковка и риска от погиването до мястото 

на доставката са за сметка на изпълнителя. 

3. Участниците трябва да посочат обща цена за предмета на 

обществената поръчка по обособената позиция с включено ДДС и 

транспорт до крайния получател, посочен от участника. 

4. Изпълнителят представя фактура за извършените доставки. 

Разплащането се извършва в лева по банков път до 15 (петнадесет) 



работни дни от датата на представяне на фактурата от бюджета на 

ОУ „Елин Пелин” – Бургас. 

5. Срок за валидност на предложенията – 20 дни. 

6. Офертите да се представят в затворен непрозрачен плик и следва да 

съдържат: данни за лицето, което прави предложението, 

предложение за изпълнение на изискванията към обекта на 

обществената поръчка, ценово предложение, срок на валидност на 

офертата. Кандидатите представят и удостоверение за вписване в 

Търговския регистър. 

7. При сключване на договор, определеният за изпълнител следва да 

представи документи, издадени от компетентен орган, за 

удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47 ал.1 т.1 от ЗОП и 

декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47 ал.5 от ЗОП. 

 

ІІ. Срок на изпълнение на обществената поръчка – 31.08.2014 г. 

ІІІ. Място на изпълнение на обществената поръчка: ОУ „Елин 

Пелин”, ж.к. „Меден рудник”, гр. Бургас. 

ІV. Показател за избор на изпълнител – най-ниска предлагана цена. 

 

 Контрол по осъществяване на процедурата ще осъществявам лично. 

 

 

 

МОМКА ДИВЧЕВА 

Директор 
 


