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      Пловдив 4000, ул.”Иван Вазов” № 19, тел./факс: 032 62 42 55 ; 032 62 44 68, e-mail: patriarcha@abv.bg 

 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-10-1601 от 03.05.2017 г. 

  

   Подписаната, Валентина Михайлова Стоенчева-Георгиева - 

Директор на СУ „СВ.ПАТРИАРХ  ЕВТИМИЙ”,  със седалище и адрес  на 

управление:  град Пловдив, ул.„Иван Вазов” №19, с Булстат №115889082, в 

качеството на  Възложител по смисъла на чл.5, т.2 от  ЗОП, на основание чл.259 

от ЗПУО, на основание чл.18, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки, във 

връзка с  чл.79, ал.1, т.3, буква “в“ от ЗОП, взех следното    

Р Е Ш Е Н И Е: 

  Откривам процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

процедура на договаряне без предварително обявление за  „Доставка на 

учебници, учебни комплекти и учебни помагала за безвъзмездно ползване от 

учениците от І, ІІІ, ІV, V и VІІ клас на СУ „СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”, със 

седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.„Иван Вазов” №19 за 

учебната 2017/2018 година по 5(пет) обособени позиции. 

 

    І. Мотиви за избора на процедура: 

    Финансовият разчет на необходимите средства за доставка на 

учебници и учебни помагала за учениците от І до VІІ клас при СУ 

„СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” - град Пловдив, съобразно цените на 

необходимите учебници, учебни комплекти и учебни помагала възлиза в размер 

на 39 344.11 лв. с включен ДДС, съответно на 32 786.76лв. без ДДС, т.е. 

стойността на обществената поръчка е в хипотезата на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП. 

Предвид разпоредбата на чл. 20, ал. 9 от ЗОП, в оперативната самостоятелност 

на Възложителя е да се възползва от посочената хипотеза и да вземе решение за 

възлагане на обществената поръчка по ред, приложим за по-високи стойности, 

като приложи всички правила, валидни за избраната процедура. Мотивите за 

избора на този вид процедура, а именно договаряне без предварително 

обявление са следните: 

  На основание чл. 79, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗОП, са налице 

условията за избор на процедура на договаряне без предварително обявление по 

чл.18, ал.1, т.8 от ЗОП, поради следните обстоятелства: 

   Учебниците и учебните помагала представляват обект на авторско 

право по смисъла на чл.3, ал.2, т.3 от Закона за авторското право и сродните му 
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права (ЗАПСП). В съдържанието 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 от Закона за предучилищното и 

училищно образование (ЗПУО), Министърът на образованието и науката 

одобрява със заповед учебниците и учебните помагала и издателствата след 

установяване на съответствието им с държавните образователни стандарти.  

Със Заповед № РД09-982/24.01.2017г. и последваща, допълваща я Заповед 

№РД09-1701/21.02.2017г. 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 2017/2018г., както и издателства на 

утвърдените от Министъра учебници и учебни помагала. Със заповед № РД 09- 

1671/21.02.2017г. на Министъра на образованието и науката е определен 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. С Постановление № 79 от 13.04.2016г. на МС за 

осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и 

учебни комплекти  в параграф 2 от Преходните и заключителни разпоредби са 

дадени указания за осигуряване на учебници и учебни помагала за 

безвъзмездно ползване. Съгласно параграф 4 от Преходни и заключителни 

разпоредби на Наредба № 6 от 30.11.2015г. за познавателните книжки, 

учебниците и учебните помагала (ДВ бр.94 от 04.12.2015г.), Учебниците и 

учебните помагала, одобрени при условията и по реда на Наредба №4 от 1995г. 

за оценяване, издаване и разпространение на учебници за системата на 

средното образование (ДВ, бр.14 от 1995г.), Наредба №5 от 2000г. за 

учебниците и учебните помагала (ДВ, бр.4 от 2001г.), Наредба №3 от 2002г. за 

оценяване, одобряване и разпространение на учебници и учебни помагала (ДВ, 

бр.30 от 2002г.) и Наредба №5 от 2003г. за оценяване и одобряване на учебници 

и учебни помагала (ДВ, бр.49 от 2003г.), продължават да се използват в 

системата на предучилищното и училищното образование до одобряване на 

нови познавателни книжки, учебници или учебни комплекти по съответното 

образователно направление, учебен предмет или модул при условията и по реда 

на наредбата. 

      Проведено е заседание на Обществения съвет на СУ „Св.Патриарх 

Евтимий”-Пловдив, на което е взето Решение, обективирано в Протокол 

№3/15.03.2017., с вх.№РД-25-1438/16.03.2017г. за съгласуване избора на 

учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учебната 2017/2018г. от 

издателствата: ИК „АНУБИС“ООД, „БУЛВЕСТ 2000“ООД И ФОНДАЦИЯ 

„ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“, представлявани от „АНУБИС-

БУЛВЕСТ“ООД; „АРХИМЕД 2” ЕООД; „ПРОСВЕТА-СОФИЯ” АД и 

„ПРОСВЕТА ПЛЮС“ЕООД, представлявано от „Просвета-София“АД и 

“ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН ЛОНГМАН”/“ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН 

ЛИМИТИД“, представлявано от „С.А.Н.-ПРО“ ООД.  
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   Мотивите за избора на процедура по реда на чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП 

са свързани с факта, че обществената поръчка, в частност по съответната 

обособена позиция може да бъде изпълнена само от определен изпълнител 

поради наличие на изключителни права, включително на права на 

интелектуална собственост. 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. Издателствата, с които ще бъдат сключени 

договори по настоящата обществена поръчка притежават авторски и 

изключителни права за издаване и разпространение на учебници, учебни 

комплекти и учебни помагала, като това право им е признато и утвърдено от 

МОН. Предвид изложеното поръчката може да бъде изпълнена само от 

определен изпълнител по съответната обособена позиция поради наличие на 

изключителни права. 

 

  ІІ. С оглед на изложеното, откривам обществена поръчка чрез 

процедура на договаряне  без обявление, на основание чл.79, ал.1, т.3, буква “в“ 

от ЗОП, с предмет: „Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни 

помагала за безвъзмездно ползване от учениците от І, ІІІ, ІV, V и VІІ клас на СУ 

„СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”, със седалище и адрес на управление: град 

Пловдив, ул.„Иван Вазов” №19 за учебната 2017/2018 година по 5(пет) 

обособени позиции, както следва:   

  - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Доставка на учебници, учебни 

комплекти и учебни помагала за учебната 2017/2018година, издадени от 

„АРХИМЕД 2” ЕООД, съгласно подадена заявка, а именно: за учениците от V 

клас на СУ „Св.Патриарх Евтимий“-Пловдив – Учебник по Математика -216 

броя; 

  - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - „Доставка на учебници, учебни 

комплекти и учебни помагала за учебната 2017/2018 година, издадени от ИК 

„АНУБИС“ООД, „БУЛВЕСТ 2000“ООД И ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР 

АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“, представлявани от „АНУБИС–БУЛВЕСТ” 

ООД, съгласно подадена заявка, а именно:   За учениците от V-ти клас –

Български език/учебник/-216 броя; Литература/учебник/-216 броя; История 

и цивилизации/учебник/-1 брой; Човекът и природата/учебник/-216 броя;   

Изобразително изкуство/учебник/-216 броя;  Технология и 

предприемачество/учебник/-216 броя;      

  - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – „Доставка на учебници, учебни 

комплекти и учебни помагала за учебната 2017/2018г., издадени от 

„ПРОСВЕТА-СОФИЯ” АД и „ПРОСВЕТА ПЛЮС“ЕООД, представлявано от 

издателство „ПРОСВЕТА-СОФИЯ“АД, съгласно подадена заявка, а именно: 

За учениците от І клас:    Буквар-96бр.; Читанка-96 броя ; Учебна тетрадка 

№ 1 по писане (за предбуквения етап) -96бр.; Учебна тетрадка № 2 по писане 

(за буквения етап) -96бр.; Учебна тетрадка по български език (за следбуквения 

етап) -96бр., Учебна тетрадка към читанка-96бр., Математика/учебник/-96бр.; 

Учебна тетрадка №1 по математика-96бр.; Учебна тетрадка № 2 по математика-
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96бр; Околен свят/учебник/-96бр.; Учебна тетрадка по Околен свят-96бр.; 

Музика/учебник/-96бр.; Изобразително изкуство/учебник/-96бр.; Технологии 

и предприемачество/учебник/-96бр.; Албум по технологии и 

предприемачество за I клас-96бр.; За учениците от ІІІ клас – Учебна тетрадка 

по български език №1 -118бр., Учебна тетрадка по български език №2  -

118бр., Учебна тетрадка „Пиша, преразказвам, съчинявам” – 118 бр.; Учебни 

тетрадки по математика №1, №2 и №3 по 118бр.; Учебна тетрадка по човекът 

и обществото – 118бр.; Учебна тетрадка по човекът и природата – 118бр.; 

Приложение по домашен бит и техника – 118бр.;  За учениците от ІV клас – 

Български език/учебник/ - 22 броя; Читанка – 22 броя; Учебна тетрадка по 

Български език №1 и №2 – по 118 бр.;  Учебна тетрадка към читанка – 118 бр.; 

Математика/учебник/ - 22 броя; Учебна тетрадка по Математика  №1, №2 – по 

118 бр.;  Човекът и обществото/учебник/ - 22 броя; Учебна тетрадка по 

човекът и обществото – 118бр.; Човекът и природата/учебник/ - 22 броя; 

Учебна тетрадка по човекът и природата – 118 бр.; Музика/учебник/ - 22 броя; 

Изобразително изкуство/учебник/ - 22 броя; Домашен бит и 

техника/учебник/ – 22 броя; Приложение по домашен бит и техника – 118бр.; 

За учениците от V клас – Георгафия и икономика/учебник – 216 бр.;  

Музика /учебник/ – 216бр.;   

  - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 - „Доставка на учебници, учебни 

комплекти и учебни помагала за учебната 2017/2018 година, издадени от 

“Пиърсън едюкейшън ЛОНГМАН”/“Пиърсън едюкейшън Лимитид”, 

представлявано от “С.А.Н.-ПРО" ООД, съгласно подадена заявка, а именно: За 

учениците от ІІІ-ти клас – Учебна тетрадка по Английски език „Blue Skies for 

Bulgaria for the 3-rd grade” – 118 броя;  За учениците от ІV-ти клас – Учебник  

по Английски език „Blue Skies for Bulgaria for the 4-th grade”-22 броя;  

Учебна тетрадка по Английски език Blue Skies for Bulgaria for the 4-th grade- 118 

броя; За учениците от V-ти клас - Учебник по Английски език Live Beat for 

Bulgaria for the 5-th grade-216 броя;   

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 – „Доставка на учебници, учебни 

комплекти и учебни помагала за учебната 2017/2018г. издадени от Издателство 

ЕТ „ДАНИЕЛА УБЕНОВА-ДАНИЕЛА БИЛАНСКА“, съгласно подадена 

заявка, а именно: За учениците от V-ти клас – Учебник по Информационни 

технологии-печатен, плюс електронен за всеки ученик с включени работни 

файлове – 216 броя. 

 

   ІІІ. Възложителя си запазва правото да поръча повече от 

прогнозното количество учебници и/или учебни помагала в зависимост от 

новопостъпили учиници през учебната 2017/2018 год. Поръчката следва да бъде 

изпълнена съобразно всички правила и нормативи, действащи към настоящия 

момент относно изпълнението на възлаганите дейности. 

  Учебниците и учебните помагала трябва да съответстват на 

утвърдените и одобрени от МОН списъци с учебници и учебни помагала които 

ще се ползват от учениците през учебната година. Същите следва да отговарят 

на заложените в Наредба №6 от 30.11.2015 год. за познавателните  книжки, 
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учебниците и учебните помагала, както и в Постановление №79 на МС от 

13.04.2016 год. нормативи на средства. 

  Доставените учебници и учебни помагала следва да бъдат нови, 

неупотребявани и надлежно комплектовани и съответстващи на избора на 

училището и подадените заявки. 

 

     ІV.  На основание чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществени поръчки, Възложителят  СУ "Св.Патриарх Евтимий"-

Пловдив, няма да прилага чл.64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП - не изготвя и не 

изпраща покани за участие, тъй като ще сключва договори на основание чл. 79, 

ал.1, т.3 от ЗОП, както следва:  

   ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 с прогнозна стойност 2 

682.00лв. без ДДС, с  „АРХИМЕД 2” ЕООД, вписано в търговския регистър 

на Агенция по вписванията, с ЕИК: 202097555, със седалище и адрес на 

управление: гр. София-1528, район „Искър“, ул. "Христо Топракчиев" №11, 

Книжна борса "Искър", щанд 23(Архимед), представлявано от Управителя 

Здравка Крумова Паскалева;  

   ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 с прогнозна стойност 

9 158,04лв. без ДДС, с  „АНУБИС-БУЛВЕСТ“ООД, вписано в търговския 

регистър на Агенция по вписванията, с ЕИК: 131576447, със седалище и адрес 

на управление: град София, район „Оборище“, ул.“Васил Друмев“ №36, 

представлявано от Управителя Владимир Владимиров Топенчаров;    

   ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 с прогнозна стойност 

16397,25лв. без ДДС, с „ПРОСВЕТА-СОФИЯ”АД, вписано в търговския 

регистър на Агенция по вписванията, с ЕИК: 131106522, със седалище и адрес 

на управление: град София, район „Оборище“, бул. „Дондуков“ №45, 

представлявано от Изпълнителния директор Йовка Колева Томова; 

   ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 с прогнозна стойност 

3 296,75лв. без ДДС, с „ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН– ЛОНГМАН”/“ПИЪРСЪН 

ЕДЮКЕЙШЪН-ЛИМИТИД“, представлявано от „С.А.Н.– ПРО” ООД, 

вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, с ЕИК: 813044200, 

със седалище и адрес на управление: град Варна, район „Одесос”, ул. „Янкул 

Войвода” №30, бл.А, вход 2, ателие 1, представлявано от Управителя Евлоги 

Петков Савов; 

   ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 с прогнозна стойност 

1 252,80лв. без ДДС,  с ЕТ „ДАНИЕЛА УБЕНОВА – ДАНИЕЛА 

БИЛАНСКА“,  вписан в търговския регистър на Агенция по вписванията с 

ЕИК: 030210887, със седалище и адрес на управление: град София-1184; р-н 

„Искър“, ЖК „Дружба 2“ лр.302, вх.В, ап.41, представлявано от Едноличния 

търговец Даниела Стефанова Биланска. 

 

  V. Срок за сключване на договорите с избраните издателства, след 

изтичане на определения срок за обжалване на решението за откриване на 

процедурата, но не по-късно от 30.05.2017г., а срока за доставка на 

необходимите учебници, учебни комплекти и учебни помагала в сградата на 
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СУ „СВ.ПАТРИАРХ  ЕВТИМИЙ”, с адрес:  град Пловдив, ул. „Иван Вазов” 

№19,  е до 28.08.2017г.  

 

    VІ.  ОДОБРЯВАМ Решението и документацията по процедурата на 

договаряне без предварително обявление. 

   Да се въведат данни за процедурата в Системата за случаен избор, 

която е достъпна чрез портала на АОП.  

   Решението за откриване на процедурата да се публикува на сайта на 

АОП и на сайта на училището в Профила на купувача: 

http://www.patriarcha.com. 

 

    VІІ. Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване 

пред Комисия за защита на конкуренцията, град София, ул.”Витоша” №18, 

тел.02/9884070, в 10 (десет) дневен срок от публикуването му, при условията на 

чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП. 

 

  

 

ДИРЕКТОР НА СУ „СВ.ПАТРИАРХ  ЕВТИМИЙ”- Пловдив 

 

 

____________(п)______________ 

/Валентина Стоенчева-Георгиева/ 
 

Подписът е заличен съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


