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Решение 

№462/30.03.2015 год. 

гр.Бургас 

 

 

Министърът на образованието и науката одобрява със заповед учебниците за системата на 

народната просвета след установяване на съответствието им с държавните образователни 

изисквания по чл. 16, т. 3, 7 и 9 ЗНП, но не повече от три учебника по един учебен предмет за всеки 

клас и за период не по-малък от определения в чл. 14 от Закона за степента на образование, 

общообразователния минимум и учебния план. Условията и редът за оценяване и одобряване на 

учебници и учебни помагала за системата на народната просвета са посочени в Наредба 

№5/15.05.2003 год. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала.  

Със заповед №РД-09-111/26.01.2015 год., Министърът на образованието и науката е утвърдил 

списък на одобрените учебници които ще се ползват в системата на народната просвета за учебната 

2015/2016. Със заповед №РД-09-244/05.03.2015 год., Министърът на образованието е утвърдил 

списък на одобрените учебни помагала. 

На 10.03.2015 год. е проведено заседание на Педагогическия съвет при ОУ “Васил Априлов” 

– Бургас за избор на учебници и учебни помагала за Подготвителна група, І клас, ІІ клас, III клас, V 

клас, VІ клас,  VІІ клас за което е изготвен и протокол №5/10.03.2015 год.  

Със заповед №446/16.03.2015 год. на Директора на ОУ "Васил Априлов" са утвърдени  

учебниците и учебните помагала за децата и учениците от ПГ и горепосочените класове.  

Възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски  

или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на 

закон или административен акт. Налице са изключителни права, придобити по силата на 

горепосочената заповед на министъра на образованието и науката.  

С оглед на горното и на основание чл.90 ал.1 т.3 ЗОП 

 

РЕШИХ 

 

Откривам процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на учебници 

и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата от подготвителната група и учениците от I 

клас до VII клас за учебната 2015/2016 год. 

 

Обект на поръчката – доставка 

 

Вид на процедурата – договаряне без обявление – чл.90 ал.1 т.3 ЗОП. 

 

Мотиви: Съгласно пар.1 ал.3 от ДР на ЗНП, Министърът на образованието и науката 

одобрява със заповед учебниците за системата на народната просвета след установяване на 

съответствието им с държавните образователни изисквания по чл. 16, т. 3, 7 и 9, но не повече от три 

учебника по един учебен предмет за всеки клас и за период не по-малък от определения в чл. 14 от 

Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Условията и 

редът за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала за системата на народната просвета 

са посочени в Наредба №5/15.05.2003 год. за оценяване и одобряване на учебници и учебни 

помагала. Със заповед №РД-09-111/26.01.2015 год., Министърът на образованието и науката е 

утвърдил списък на одобрените учебници които ще се ползват в системата на народната просвета за 
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учебната 2015/2016. Със заповед №РД-09-244/05.03.2015 год., Министърът на 

образованието е утвърдил списък на одобрените учебни помагала. 

На 10.03.2015 год. е проведено заседание на Педагогическия съвет при ОУ “Васил Априлов” 

– Бургас за избор на учебници и учебни помагала за Подготвителна група, І клас, ІІ клас, III клас, V 

клас, VІ клас,  VІІ клас за което е изготвен и протокол №5/10.03.2015год.  

Със заповед №466/16.03.2015 год. на Директора на ОУ "Васил Априлов" са утвърдени  

учебниците и учебните помагала за децата и учениците от ПГ и горепосочените класове.  

Възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на 

авторски  или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, 

придобити по силата на закон или административен акт. Налице са изключителни права, 

придобити по силата на горепосочената заповед на министъра на ОМН. 

 

Одобрявам на основание чл.91 ал.2 ЗОП покани за участие в процедурата, съгласно 

образците, съставляващи неразделна част от настоящата заповед. 

 

Определям лицата до които да бъдат изпратени поканите: 

„ПРОСВЕТА-СОФИЯ” АД със седалище и адрес на управление гр.София, район Оборище, 

бул. „Дондуков” №45, представлявано от Йовка Колева Томова 

„С.А.Н ПРО” ООД със седалище и адрес на управление гр.Варна, район Одесос, ул. „Янкул 

войвода” 30, бл.А, вх.2, представлявано от Евлоги Петков Савов 

„БУЛВЕСТ 2000” ООД със седалище и адрес на управление гр.София, район Оборище, ул. 

„Васил Друмев” 36, представлявано от Владимир Топенчаров 

„БИТ И ТЕХНИКА” ООД със седалище и адрес на управление гр.Варна, местност 

Евксиноградска, ул. „22” №17а, представлявано от Валентин Георгиев Ананиев. 

Издателска къща Анубис" ООД със седалище и адрес на управение гр.София, ул. "Младен 

Павлов" 1, представлявано от Николай Табаков 

"Архимед 2" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул. "Добруджа" №45, 

вх.А 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл.120 и сл. Закона за обществените 

поръчки. 

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване – Комисия за защита на конкуренцията, 

гр. София, бул. „Витоша” №18, тел. 029862958, интернет адрес:www.cpc.bg 

 

 

 

Марияна Стефанова 

Директор на ОУ „Васил Априлов” 
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