


на авторското право като основно имуществено право се включва изключителното право 

на автора да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от 

други лица (чл.18, ал.1 от ЗАПСП). Съгласно чл. 160, ал. 2 от Закона за предучилищното и 

училищното възпитание, Министърът на образованието и науката със заповед одобрява 

всички проекти на учебници и на учебни комплекти, за които въз основа на оценяването е 

установено, че отговарят на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, 

учебниците и учебните помагала, разработени са въз основа на утвърдените програми и са 

приложими в практиката. Със заповеди № РД 09-1671/21.02.2017 г. и Заповед РД 09-

39/16.01.2018г. на министъра на образованието и науката е утвърден списък на учебници и 

учебните комплекти, които ще се използват в системата на училищното образование за 

учебната 2018/2019 г., както и издателства на учебници и учебни помагала. В параграф 2 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Постановление №79 от 13.04.2016 г. на МС за 

осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни 

комплекти, са дадени указания за осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно 

ползване. 

 

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 Решение на ПС ( протокол 8/ 14.03.2017г., протокол 6/13.02.2018г.) за избор 

на  учебници, които ще се използват през учебната 2018/2019г., съгласувано с Обществения 

съвет към училището, издателствата от които ще бъдат закупени учебници са: „Просвета- 

София“  АД, „Анубис- Булвест” ООД, „Пиърсън Едюкейшън – Лимитид“ , представлявано от 

С.А.Н. ПРО“ ООД, и  „Бит и техника” ООД,  

 

Предвид факта, че възлагането на обществената поръчка на други лица, би довело до 

нарушаването на авторски права и други права на интелектуалната собственост или на 

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

законосъобразно провеждането на процедурата по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Поканените 

участници притежават авторски и изключителни права на издаване и разпространение на 

учебниците и учебните помагала-предмет на настоящата поръчка.  

 

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.   

Поръчката на учебници и учебни комплекти за III и VІI клас ще бъде направена след 

приключване на процедурата по оценяване и одобряване на учебниците и учебните 

комплекти, съгласно заповед на Министъра на образованието и науката. 
 

Обща прогнозна стойност на поръчката: 24 108,31лв. (двадесет и четири хиляди сто и осем лева 

и тридесет и една стотинки) с ДДС , включваща основна и допълнителна доставка 

 

 

 

 

  

 



 

1. Предмет на поръчката  

 

Настоящата поръчка е с предмет: : „Доставка на учебници и учебни помагала за  I, II, IV, V и 

VI клас  за  безвъзмездно ползване от учениците в ОУ „Георги Сава Раковски”-Варна, за учебната 

2018/2019 год. по обособени позиции:  

Обособена позиция №1: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета – 

София“ АД  

Обособена позиция №2: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство "Анубис - 

Булвест” ООД 

 Обособена позиция №3: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Пиърсън 

Едюкейшън – Лимитид“ , представлявано от С.А.Н. ПРО“ ООД 

Обособена позиция №4: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Бит  и  техника” 

ООД 

 

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 2018/2019 г.  

Учебниците и учебните помагала трябва да отговарят на изискванията на Глава седма от Закона 

за предучилищното и училищното образование, Наредба № 10 за познавателните книжки, учебниците 

и учебните помагала от 19.12.2017 г., обн. ДВ бр. 102/22.12.2017г. за познавателните книжки, 

учебниците и учебните помагала и Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. относно цените.  

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.  

 

2. Срок на изпълнение на основната доставка на поръчката: не по-късно от 20.08.2017 г. 

 

3. Място на изпълнение на поръчката: ОУ „Георги Сава Раковски”-Варна, кв. Чайка, р-н 

Приморски 

 

II. Техническа спецификация  

 

Обособена позиция №1: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета – 

София“ АД  

 

кла

с издателство 

Учебник/учебно 

помагало, 

Наименование, автори 

Основна 

доставк

а (бр.) 

Допълни

телни 

доставки 

до (бр.): 

І 

Буквар за 1. клас, Пенка Димитрова, Л. Ковачева, 

М. Бончева, Н. Петрова „Просвета Плюс" ЕООД 132 20 

І 

Тетрадка № 1 по писане за 1. клас, Пенка 

Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова „Просвета Плюс" ЕООД 132 20 

І 

Тетрадка № 2 по писане за 1. клас, Пенка 

Димитрова, Невена Петрова „Просвета Плюс" ЕООД 132 20 

І 

Тетрадка № 3 по български език за 1. класс, Пенка 

Димитрова, Мария Бончева „Просвета Плюс" ЕООД 132 20 

І 

Читанка за 1. клас, Пенка Димитрова, Мария 

Бончева, Невена Петрова „Просвета Плюс" ЕООД 132 20 

І 

Тетрадка към читанка за 1. клас, Пенка Димитрова, 

Мария Бончева, Невена Петрова „Просвета Плюс" ЕООД 132 20 

І 

Математика за 1. клас, Владимира Ангелова, Радка 

Топалска „Просвета Плюс" ЕООД 132 20 

І 

Тетрадка № 1 по математика за 1. клас, Владимира 

Ангелова, Симона Хаджиева, Радка Топалска „Просвета Плюс" ЕООД 132 20 

І 

Тетрадка № 2 по математика за 1. клас, Владимира 

Ангелова, Доля Александрова, Радка Топалска „Просвета Плюс" ЕООД 132 20 



І 

Околен свят за 1. клас, Емилия Василева, Силвия 

Цветанска „Просвета Плюс" ЕООД 132 20 

І 

Тетрадка по околен свят за 1. клас, Емилия 

Василева, Силвия Цветанска „Просвета Плюс" ЕООД 132 20 

І 

Музика за 1. клас, Галунка Калоферова, Вяра 

Сотирова, Росица Драганова „Просвета Плюс" ЕООД 132 20 

І 

Изобразително изкуство за 1. клас, Петер Цанев, 

Ралица Карапантева, Галя Страшилова „Просвета Плюс" ЕООД 132 20 

І 

Технологии и предприемачество за 1. клас, Любен 

Витанов, Магдалена Райкова „Просвета Плюс" ЕООД 132 20 

І 

Албум по технологии и предприемачество за 1. 

клас, Любен Витанов, Магдалена Райкова „Просвета Плюс" ЕООД 132 20 

II 

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

Цветанска „Просвета Плюс" ЕООД 140 10 

ІV 

Учебна тетрадка по български език № 1, Р. 

Танкова и др. Просвета-София АД 150 5 

ІV 

Учебна тетрадка по български език № 2, Р.Танкова 

и Л. Стефанова  Просвета-София АД 150 5 

ІV Учебна тетрадка  към читанката, Р. Танкова и др. Просвета-София АД 150 5 

ІV 

Учебна тетрадка по математика № 1, З. Новакова и 

др.  Просвета-София АД 150 5 

ІV 

Учебна тетрадка по математика № 2, З. Новакова и 

др.  Просвета-София АД 150 5 

ІV 

Учебна тетрадка по човекът и обществото, С. 

Стоянова и Л. Манева Просвета-София АД 150 5 

V Музика, В. Сотирова и колектив „Просвета - София“ АД 25 5 

V История и цивилизации, Е. Михайлова и колектив “Просвета Плюс” ЕООД 25 5 

 

 

 

Обособена позиция №2: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство "Анубис -

Булвест” ООД 

 

 

клас издателство 

Учебник/учебно 

помагало, 

Наименование, автори 

Основн

а 

достав

ка (бр.) 

Допълнит

елни 

доставки 

до (бр.): 

II 

Учебна тетрадка по български език № 1, М. 

Герджикова и др. „Булвест 2000" ООД 140 10 

II 

Учебна тетрадка по български език № 2, М. 

Герджикова и др. „Булвест 2000" ООД 140 10 

II 

Учебна тетрадка № 3 "Развитие на умения за устно 

и писмено общуване", М. Герджикова и др. „Булвест 2000" ООД 140 10 

II Учебна тетрадка по четене, М. Герджикова и др. „Булвест 2000" ООД 140 10 

II 

Учебна тетрадка по математика № 1, М. Богданова 

и др. „Булвест 2000" ООД 140 10 

II 

Учебна тетрадка по математика № 2, М. Богданова 

и др. „Булвест 2000" ООД 140 10 

II 

Учебна тетрадка по математика № 3, М. Богданова 

и др. „Булвест 2000" ООД 140 10 

ІV 

Учебна тетрадка по човекът и природата, М. 

Максимов и А. Епитропова „Булвест 2000" ООД 150 5 

V Български език, М. Георгиева и колектив ИК "Анубис" ООД 25 5 

V Литература, К. Протохристова и колектив ИК "Анубис" ООД 25 5 

V География и икономика, Р. Пенин и колектив „Булвест 2000“ ООД 25 5 

V Изобразително изкуство, О. Занков  и колектив ИК “Анубис” ООД 25 5 

V Информационни технологии, В. Петров и колектив ИК “Анубис” ООД 25 5 

V Човекът и природата, М. Шишиньова и колектив ИК “Анубис” ООД 25 5 



 

 

 Обособена позиция №3: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Пиърсън 

Едюкейшън – Лимитид“ , представлявано от С.А.Н. ПРО“ ООД 

 

 

клас издателство 

Учебник/учебно 

помагало, 

Наименование, 

автори 

Основн

а 

достав

ка (бр.) 

Допълнит

елни 

доставки 

до (бр.): 

II 

Учебна тетрадка по английски език „Longman English 

for Bulgaria“, Ш. Ковил и Ж. Перет  „С.А.Н.– ПРО" ООД 140 10 

ІV 

Учебна тетрадка по английски език“Blue skies for 

BULGARIA”, Р. Холт    „С.А.Н.– ПРО" ООД 150 5 

V 

Английски език “LIVE BEAT FOR BULGARIA FOR 

THE 5TH GRADE”, И. Фрийбеърн и колектив  “С.А.Н.-ПРО" ООД 25 5 

V Математика, Д. Рачева и колектив  “С.А.Н.-ПРО" ООД 25 5 

 

 

 

Обособена позиция №4: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Бит и техника” 

ООД 

клас издателство 

Учебник/учебно 

помагало, 

Наименование, 

автори 

Основн

а 

достав

ка (бр.) 

Допълните

лни 

доставки до 

(бр.): 

II 

приложение - албум по технологии и предприемачество, 

Т. Николова и др.  

„Бит и техника" 

ООД 140 10 

ІV 

приложение - албум по домашен бит и техника, Т. 

Николова и др. 

„Бит и техника" 

ООД 150 5 

V Технологии и предприемачество, Т. Николова и колектив 

„Бит и техника“ 

ООД 25 5 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІI: Изисквания на възложителя и указания за подготовка на офертата 

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 обществената поръчка участникът подготвя и представя оферта, която трябва да 

съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация, при спазване на 

разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

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

посочват: 

 наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, 

когато е приложимо; 

 адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес; 

 наименованието на поръчката  и обособената позиция, за която се подават документите 

 Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и не разглежда оферта, която е 

представена  и депозирана след изтичане на крайния срок за получаване  на офертите, посочен в обявата 

за обществената поръчка. 

4. Офертата се изготвя по приложения в документацията образец. Офертата се подава на 

български език и се подписва от управляващия или представляващия участника или от изрично 

упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника, ако същият разполага с такъв. 

5. Срок на валидност на предложенията: 45 (четиридесет и пет) календарни дни, като 

срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на офертите.  

 



 

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

 Офертите се приемат в канцеларията на ОУ„ Георги Сава Раковски”-Варна, на адрес: гр. Варна, 

кв. Чайка, р-н Приморски, всеки делничен ден от 19.02.2018 до 27.02.2018 г. от 9:30 до 16:30 ч. 

 7. Дата и място на разглеждане на предложенията:  
 Постъпилите предложения ще бъдат отворени в 12:30 ч. на 28.02.2018 г. в стаята на главен 

счетоводител и зам.-директор АСД на ОУ „Георги Сава Раковски“- Варна. 

 8. Участникът в настоящата обществена поръчка следва да притежава авторски права и/или 

изключителни права или еквивалентни за разпространение на учебниците и учебните помагала, 

предмет на поръчката. 

 

Офертата следва да съдържа следните документи: 

1. Представяне на участника – Приложение №1; 
2. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата обществена 

поръчка (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно 

документите му за съдебна регистрация.). Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата 

(упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има  право да 

подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка. 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Приложение № 2 

4. Ценово предложение, съгласно Приложение № 3 
5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 

и 7 от ЗОП Приложение № 4 

6. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата  по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 

от ЗОП) Приложение № 5 

7. Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, „д“ от ППЗОП Приложение № 6 

8. Проект на договор – Приложение № 7 

9. Доказателства за наличие на авторски права или права върху разпространението на 

учебниците и учебните помагала, предмет на поръчката. 
 Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, 

представя следните документи:  

 1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;  

 2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от общината по седалището 

на участника. 

              

 

РАЗДЕЛ ІІI: Образци: 

 1. Образец № 1 Представяне на участника 

 2. Образец № 2 Техническо предложение 

 3. Образец № 3 Ценово предложение 

 4. Образец № 4 Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) 

 5. Образец № 5 Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) 

 6. Образец № 6 Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, „д“ от ППЗОП 

 7. Образец № 7 Проект на договор 

 

 

 


