ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ВАСИЛ АПРИЛОВ “ – БУРГАС
Бул. “ Сан Стефано “ № 88
Директор: тел./факс: 056/ 54 26 20
Пом. директор: тел.: 056/ 80 02 10
Секретар /централа/: 056/ 80 03 10
E – mаil: vasilaprilov@abv.bg

www.ouaprilov.org

ДО
„ПРОСВЕТА-СОФИЯ” АД
Със седалище и адрес на управление
Гр.София, район Оборище, бул. „Дондуков” №45
Представлявано от Йовка Колева Томова
ПОКАНА
№333/31.03.2015г.
гр.Бургас
С решение №462/30.03.2015г. на Директора на ОУ „Васил Априлов”
е открита нарочна процедура по договаряне без обявление по реда на чл.90
ал.1 т.3 ЗОП със следния 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.
Предвид на горното и на основание чл.90 ал.1 т.3 ЗОП във връзка с
чл. 91 ал.2 ЗОП с настоящото отправяме към Вас покана за участие в
процедура по договаряне без обявление 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.
Учебниците, издавани от „Просвета-София” АД, одобрени от
Министъра на образованието и науката, Директора на ОУ “Васил
Априлов” и Педагогическия съвет на ОУ „Васил Априлов” и подлежащи
на процедиране в настоящият момент са, както следва:
Подготвителна група за учебната 2015/2016 г.
Български език и литература – “Просвета – София” АД
“ Искам да пиша”
“ Искам да чета”
Математика - “Просвета – София” АД
“ Искам да смятам”
Социален свят - “Просвета – София” АД
“Да бъдем приятели”
Природен свят - “Просвета – София” АД
“Слънчице, здравей”

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ВАСИЛ АПРИЛОВ “ – БУРГАС
Бул. “ Сан Стефано “ № 88
Директор: тел./факс: 056/ 54 26 20
Пом. директор: тел.: 056/ 80 02 10
Секретар /централа/: 056/ 80 03 10
E – mаil: vasilaprilov@abv.bg
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Музика - “Просвета – София” АД
“Музикална приказка”
„Люлка от лъчи”- К. Семизорова и др.
Изобразително изкуство - “Просвета – София” АД
“Хайде да рисуваме”
Конструктивно-технически и битови дейности - “Просвета – София” АД
“На работа, ръчички”
Игрова култура - “Просвета – София” АД
“Весели игри”
Моята безопасност “Просвета – София” АД
І клас за учебната 2015/2016 г.
Музика “Просвета – София” АД
Музика, Калоферова и колектив
Изобразително изкуство “Просвета – София” АД
Изобразително изкуство, Д. Димитров и колектив
ІI клас за учебната 2015/2016 г.
Музика “Просвета – София” АД
Музика, Калоферова и колектив
Изобразително изкуство “Просвета – София” АД
Изобразително изкуство, Д. Димитров и колектив
ІII клас за учебната 2015/2016 г.
Музика “Просвета – София” АД
Музика, Калоферова и колектив
Изобразително изкуство “Просвета – София” АД
Изобразително изкуство, Д. Димитров и колектив
ІV клас за учебната 2015/2016 г.
Математика „Просвета-София” ООД
Математика, А. Манова и колектив
Тетрадка по математика – №1, А. Манова и колектив
Тетрадка по математика – №2, А. Манова и колектив
Музика “Просвета – София” АД
Музика, Калоферова и колектив
Изобразително изкуство “Просвета – София” АД
Изобразително изкуство, Д. Димитров и колектив
V клас за учебната 2015/2016 г.
Български език – М.Васева и др.
Литература – А. Хранова и др.
История и цивилизация – А.Гаврилова и др.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ВАСИЛ АПРИЛОВ “ – БУРГАС
Бул. “ Сан Стефано “ № 88
Директор: тел./факс: 056/ 54 26 20
Пом. директор: тел.: 056/ 80 02 10
Секретар /централа/: 056/ 80 03 10
E – mаil: vasilaprilov@abv.bg
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Музика – В. Сотирова и др.
Изобразително изкуство – П.Цанев и др.
 Прогнозна стойност – 7305 лв. с ДДС.
 Изисквания за изпълнение на поръчката:
-срок на изпълнение до 25.08.2015 год.;
- място на изпълнение на поръчката – посочен адрес от възложителя;
- транспортните разходи до мястото на изпълнение са за сметка на
изпълнителя;
 Място и дата на провеждане на договарянето –14.04.2015
год. от 13,30 ч. в сградата на ОУ „Васил Априлов”, гр.Бургас,
ул. „Сан-Стефано” №88.

МАРИЯНА СТЕФАНОВА
Директор на ОУ „Васил Априлов”

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ВАСИЛ АПРИЛОВ “ – БУРГАС
Бул. “ Сан Стефано “ № 88
Директор: тел./факс: 056/ 54 26 20
Пом. директор: тел.: 056/ 80 02 10
Секретар /централа/: 056/ 80 03 10
E – mаil: vasilaprilov@abv.bg
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ДО
„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
ПОКАНА
№334/31.03.2015г.
Гр.Бургас
С решение №462/30.03.2015г. на Директора на ОУ „Васил Априлов”
е открита нарочна процедура по договаряне без обявление по реда на чл.90
ал.1 т.3 ЗОП със следния 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.
Предвид на горното и на основание чл.90 ал.1 т.3 ЗОП във връзка с
чл. 91 ал.2 ЗОП с настоящото отправяме към Вас покана за участие в
процедура по договаряне без обявление 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.
Учебниците, издавани от „С.А.Н ПРО” ЕООД, одобрени от
Министъра на образованието, младежта и науката, Директора на ОУ
“Васил Априлов” и Педагогическия съвет на ОУ „Васил Априлов” и
подлежащи на процедиране в настоящият момент са, както следва:
II клас
Английски език „ Рearson Education - Longman”, представлявано от “С. А.
Н. – ПРО”ООД
Учебник “Blue skies for Bulgaria for the 2 grade”, Р. Холт
Учебна тетрадка “Blue skies for Bulgaria for the 2 grade”, Р. Холт

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ВАСИЛ АПРИЛОВ “ – БУРГАС
Бул. “ Сан Стефано “ № 88
Директор: тел./факс: 056/ 54 26 20
Пом. директор: тел.: 056/ 80 02 10
Секретар /централа/: 056/ 80 03 10
E – mаil: vasilaprilov@abv.bg
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ІІІ клас
Английски език „ Рearson Education - Longman”, представлявано от “С. А.
Н. – ПРО”ООД
Учебник “Blue skies for Bulgaria for the 3 grade”, Р. Холт
Учебна тетрадка “Blue skies for Bulgaria for the 3 grade”, Р. Холт
IV клас
Английски език „ Рearson Education - Longman”, представлявано от “С. А.
Н. – ПРО”ООД
Учебник “Energy for Bulgaria for the 4 grade”, Р. Холт
Учебна тетрадка “ Energy for Bulgaria for the 4 grade”, Р. Холт
V клас
Английски език „ Рearson Education - Longman”, представлявано от “С. А.
Н. – ПРО”ООД
Учебник “Energy for Bulgaria for the 5 grade”, Ст. Елсуърт и др.
 Прогнозна стойност – 3100 лв. сДДС.
 Изисквания за изпълнение на поръчката:
- срок на изпълнение до 25.08.2015 год.;
- място на изпълнение на поръчката – посочен адрес от възложителя;
-транспортните разходи до мястото на изпълнение са за сметка на
изпълнителя;
 Място и дата на провеждане на договарянето – 14.04.2015
год. от 13,30 ч. в сградата на ОУ „Васил Априлов”, гр.Бургас,
ул. „Сан-Стефано” №88.
МАРИЯНА СТЕФАНОВА
Директор на ОУ „Васил Априлов”

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ВАСИЛ АПРИЛОВ “ – БУРГАС
Бул. “ Сан Стефано “ № 88
Директор: тел./факс: 056/ 54 26 20
Пом. директор: тел.: 056/ 80 02 10
Секретар /централа/: 056/ 80 03 10
E – mаil: vasilaprilov@abv.bg
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ДО
„БУЛВЕСТ 2000” ООД
Със седалище и адрес на управление
Гр.София, район Оборище, ул. „Васил Друмев” 36
Представлявано от Владимир Топенчаров
ПОКАНА
№335/31.03.2015г.
Гр.Бургас
С решение №462/30.03.2015 год. на Директора на ОУ „Васил
Априлов” е открита нарочна процедура по договаряне без обявление по
реда на чл.90 ал.1 т.3 ЗОП със следния 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.
Предвид на горното и на основание чл.90 ал.1 т.3 ЗОП във връзка с
чл. 91 ал.2 ЗОП с настоящото отправяме към Вас покана за участие в
процедура по договаряне без обявление 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.
Учебниците, издавани от „Булвест 2000” ООД, одобрени от
Министъра на образованието, младежта и науката, Директора на ОУ
“Васил Априлов” и Педагогическия съвет на ОУ „Васил Априлов” и
подлежащи на процедиране в настоящият момент са, както следва:
І клас
Буквар, Т. Борисова и др.
Тетрадка по писане № 1
Тетрадка по писане № 2
Тетрадка по Български език № 3
Читанка, Т. Борисова и др.
Математика, М. Богданова и др.
Тетрадка по математика – част I, М. Богданова и др.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ВАСИЛ АПРИЛОВ “ – БУРГАС
Бул. “ Сан Стефано “ № 88
Директор: тел./факс: 056/ 54 26 20
Пом. директор: тел.: 056/ 80 02 10
Секретар /централа/: 056/ 80 03 10
E – mаil: vasilaprilov@abv.bg
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Тетрадка по математика – част II, М. Богданова и др.
Тетрадка по математика– част III, М. Богданова и др.
Роден край, Л. Владова, Хр. Георгиева
Тетрадка по роден край, Л. Владова, Хр. Георгиева
Домашен бит и техника, М. Генчева, Й. Владимирова
ІІ клас
Читанка, Т. Борисова и др.
Тетрадка по четене, Т. Борисова и др.
Тетрадка по Български език № 1, Т. Борисова и др.
Тетрадка по Български език № 2, Т. Борисова и др.
Тетрадка за развитие на речта, Т. Борисова и др.
Български език Т. Борисова и др.
Математика, М. Богданова и др.
Тетрадка по математика 1, М. Богданова и др.
Тетрадка по математика 2, М. Богданова и др.
ІІІ клас
Български език, Т. Борисова и др.
Тетрадка по Български език № 1, Т. Борисова и др.
Тетрадка по Български език № 2, Т. Борисова и др.
Тетрадка по Български език - развитие на речта, Т. Борисова и др.
Читанка, Т. Борисова и др.
Тетрадка по четене, Т. Борисова и др.
Математика, М. Богданова и др.
Тетрадка по математика 1, М. Богданова и др.
Тетрадка по математика 2, М. Богданова и др.
Човекът и обществото, Р. Кушева, Р. Пенин
Учебна тетрадка по Човекът и обществото, Р. Кушева, Р. Пенин
Човекът и природата, М. Максимов, А. Епитропова
Учебна тетрадка по Човекът и природата, М. Максимов, А. Епитропова
IV клас
Български език, Т. Борисова и др.
Тетрадка по Български език № 1, Т. Борисова и др.
Тетрадка по Български език № 2, Т. Борисова и др.
Тетрадка по Български език - развитие на речта, Т. Борисова и др.
Читанка, Т. Борисова и др.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ВАСИЛ АПРИЛОВ “ – БУРГАС
Бул. “ Сан Стефано “ № 88
Директор: тел./факс: 056/ 54 26 20
Пом. директор: тел.: 056/ 80 02 10
Секретар /централа/: 056/ 80 03 10
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Тетрадка по четене, Т. Борисова и др.
Човекът и обществото, Р. Кушева, Р. Пенин
Учебна тетрадка по Човекът и обществото, Р. Кушева, Р. Пенин
Човекът и природата, М. Максимов, А. Епитропова
Учебна тетрадка по Човекът и природата, М. Максимов, А. Епитропова
V клас
География и икономика, Р.Пенин, М.Султанова
Човекът и природата, М. Максимов и др.
 Прогнозна стойност –17 670 лв. с ДДС.
 Изисквания за изпълнение на поръчката:
- срок на изпълнение до 25.08.2015 год.;
- място на изпълнение на поръчката – посочен адрес от възложителя;
-транспортните разходи до мястото на изпълнение са за сметка на
изпълнителя;
 Място и дата на провеждане на договарянето – 14.04.2015
год. от 13,50 ч. в сградата на ОУ „Васил Априлов”, гр.Бургас,
ул. „Сан-Стефано” №88.
МАРИЯНА СТЕФАНОВА
Директор на ОУ „Васил Априлов”

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ВАСИЛ АПРИЛОВ “ – БУРГАС
Бул. “ Сан Стефано “ № 88
Директор: тел./факс: 056/ 54 26 20
Пом. директор: тел.: 056/ 80 02 10
Секретар /централа/: 056/ 80 03 10
E – mаil: vasilaprilov@abv.bg
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ДО
„БИТ И ТЕХНИКА” ООД
Със седалище и адрес на управление
Гр.Варна, местност Евксиноградска, ул. „22” №17а
Представлявано от Валентин Георгиев Ананиев
ПОКАНА
№336/31.03.2015г.
Гр.Бургас
С решение №462/30.03.2015год. на Директора на ОУ „Васил
Априлов” е открита нарочна процедура по договаряне без обявление по
реда на чл.90 ал.1 т.3 ЗОП със следния 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.
Предвид на горното и на основание чл.90 ал.1 т.3 ЗОП във връзка с
чл. 91 ал.2 ЗОП с настоящото отправяме към Вас покана за участие в
процедура по договаряне без обявление 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.
Учебниците, издавани от „Бит и техника” ООД, одобрени от
Министъра на образованието, младежта и науката, Директора на ОУ
“Васил Априлов” и Педагогическия съвет на ОУ „Васил Априлов” и
подлежащи на процедиране в настоящият момент са, както следва:
II клас
Домашен бит и техника, Т. Николова и др.
Албум по домашен бит и техника, Т.Николова и др.
ІІІ клас
Домашен бит и техника, Т. Николова и др.
Албум по домашен бит и техника, Т.Николова и др.
IV клас
Домашен бит и техника, Т. Николова и др.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ВАСИЛ АПРИЛОВ “ – БУРГАС
Бул. “ Сан Стефано “ № 88
Директор: тел./факс: 056/ 54 26 20
Пом. директор: тел.: 056/ 80 02 10
Секретар /централа/: 056/ 80 03 10
E – mаil: vasilaprilov@abv.bg
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Албум по домашен бит и техника, Т.Николова и др.
V клас
Домашен техника и икономика, Т. Николова и др.
 Прогнозна стойност – 2420 лв. с ДДС.
 Изисквания за изпълнение на поръчката:
- срок на изпълнение до 25.08.2015 год.;
- място на изпълнение на поръчката – посочен адрес от възложителя;
-транспортните разходи до мястото на изпълнение са за сметка на
изпълнителя;
 Място и дата на провеждане на договарянето – 14.04.2015
год. от 13,30 ч. в сградата на ОУ „Васил Априлов”, гр.Бургас,
ул. „Сан-Стефано” №88.
МАРИЯНА СТЕФАНОВА
Директор на ОУ „Васил Априлов”

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ВАСИЛ АПРИЛОВ “ – БУРГАС
Бул. “ Сан Стефано “ № 88
Директор: тел./факс: 056/ 54 26 20
Пом. директор: тел.: 056/ 80 02 10
Секретар /централа/: 056/ 80 03 10
E – mаil: vasilaprilov@abv.bg
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ДО
„Архимед 2” ЕООД
Със седалище и адрес на управление
Гр.Хасково, ул. „Добруджа”
ПОКАНА
№337/31.03.2015г.
Гр.Бургас
С решение №462/30.03.2015 год. на Директора на ОУ „Васил
Априлов” е открита нарочна процедура по договаряне без обявление по
реда на чл.90 ал.1 т.3 ЗОП със следния 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.
Предвид на горното и на основание чл.90 ал.1 т.3 ЗОП във връзка с
чл. 91 ал.2 ЗОП с настоящото отправяме към Вас покана за участие в
процедура по договаряне без обявление 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.
Учебниците, издавани от „Архимед 2”
ЕООД, одобрени от
Министъра на образованието, младежта и науката, Директора на ОУ
“Васил Априлов” и Педагогическия съвет на ОУ „Васил Априлов” и
подлежащи на процедиране в настоящият момент са, както следва:
V клас
Математика „Архимед 2” ЕООД
Математика, Г. Паскалев и колектив
 Прогнозна стойност – 438 лв. с ДДС.
 Изисквания за изпълнение на поръчката:
- срок на изпълнение до 25.08.2015 год.;
- място на изпълнение на поръчката – посочен адрес от възложителя;
-транспортните разходи до мястото на изпълнение са за сметка на
изпълнителя;

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ВАСИЛ АПРИЛОВ “ – БУРГАС
Бул. “ Сан Стефано “ № 88
Директор: тел./факс: 056/ 54 26 20
Пом. директор: тел.: 056/ 80 02 10
Секретар /централа/: 056/ 80 03 10
E – mаil: vasilaprilov@abv.bg

www.ouaprilov.org

 Място и дата на провеждане на договарянето – 14.04.2015
год. от 13,30 ч. в сградата на ОУ „Васил Априлов”, гр.Бургас,
ул. „Сан-Стефано” №88.
МАРИЯНА СТЕФАНОВА
Директор на ОУ „Васил Априлов”

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ВАСИЛ АПРИЛОВ “ – БУРГАС
Бул. “ Сан Стефано “ № 88
Директор: тел./факс: 056/ 54 26 20
Пом. директор: тел.: 056/ 80 02 10
Секретар /централа/: 056/ 80 03 10
E – mаil: vasilaprilov@abv.bg

www.ouaprilov.org

ДО
„ИК Анубис” ООД
Със седалище и адрес на управление
Гр.София, ул. „Младен Павлов” 1
ПОКАНА
№338/31.03.2015г.
Гр.Бургас
С решение №462/30.03.2015 год. на Директора на ОУ „Васил
Априлов” е открита нарочна процедура по договаряне без обявление по
реда на чл.90 ал.1 т.3 ЗОП със следния 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.
Предвид на горното и на основание чл.90 ал.1 т.3 ЗОП във връзка с
чл. 91 ал.2 ЗОП с настоящото отправяме към Вас покана за участие в
процедура по договаряне без обявление 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.
Учебниците, издавани от „ИК Анубис” ООД, одобрени от
Министъра на образованието, младежта и науката, Директора на ОУ
“Васил Априлов” и Педагогическия съвет на ОУ „Васил Априлов” и
подлежащи на процедиране в настоящият момент са, както следва:
ІІ клас
Околен свят, И. Мирчева и др.
Тетрадка по Околен свят - И. Мирчева и др.
 Прогнозна стойност –476 лв. с ДДС.
 Изисквания за изпълнение на поръчката:
- срок на изпълнение до 25.08.2015 год.;
- място на изпълнение на поръчката – посочен адрес от възложителя;
-транспортните разходи до мястото на изпълнение са за сметка на
изпълнителя;

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ВАСИЛ АПРИЛОВ “ – БУРГАС
Бул. “ Сан Стефано “ № 88
Директор: тел./факс: 056/ 54 26 20
Пом. директор: тел.: 056/ 80 02 10
Секретар /централа/: 056/ 80 03 10
E – mаil: vasilaprilov@abv.bg

www.ouaprilov.org

 Място и дата на провеждане на договарянето – 14.04.2015
год. от 13,50 ч. в сградата на ОУ „Васил Априлов”, гр.Бургас,
ул. „Сан-Стефано” №88.
МАРИЯНА СТЕФАНОВА
Директор на ОУ „Васил Априлов”

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ВАСИЛ АПРИЛОВ “ – БУРГАС
Бул. “ Сан Стефано “ № 88
Директор: тел./факс: 056/ 54 26 20
Пом. директор: тел.: 056/ 80 02 10
Секретар /централа/: 056/ 80 03 10
E – mаil: vasilaprilov@abv.bg

www.ouaprilov.org

