
П РО Т О К ОЛ №1 от 01.04.2020 г. 
от дейността на комисия,  назначена със Заповед № 706 / 05.03.2020 г . за разглеждане, 

оценка и класиране на получените оферти за изпълнението на обществена поръчка, за 

избор на изпълнител, с предмет на поръчката: 

 

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в ОУ 

„Любен Каравелов“ - гр. Бургас, за учебната 2020/2021  год. по обособените позиции: 

 

Обособена позиция № 1: 

 1.Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „ПРОСВЕТА – 

СОФИЯ” 

 

№ Учебник/Учебно помагало Клас Брой 

1 Буквар и уч. Тетрадка №1,2,3 към 

него 

 І клас 86 

2 Читанка и учебна тетрадка  І клас 86 

3 Музика  І клас 96 

4 Изобразително изкуство І клас 86 

5 Буквар и уч. Тетрадка №1,2,3 към 

него 

 IІ клас 90 

6 Читанка и учебна тетрадка   IІ клас 90 

7 Музика   IІ клас 90 

8 Тетрадка №1,2,3 по БЕЛ IIІ клас 95 

9 Тетрадка №1,2,3 по БЕЛ IV клас 95 

10 Информационни технологии V клас  80 

11 Човекът и природата V клас  80 

12 Музика  V клас  80 

13 Изобразително изкуство V клас  80 

14 История и цивилизации VI  клас 80 

15 Човекът и природата VI  клас 80 

16 Музика  VI  клас 80 



17 Изобразително изкуство VI  клас 80 

 

 

Обособена позиция №2 

 Учебници и учебни помагала издадени от „ КЛЕТ“ България ООД   

№ Учебник/Учебно помагало Клас Брой 

1 Математика и учебни тетрадки  І клас 86 

2 Околен свят І клас 86 

3 Математика и учебни тетрадки  IІ клас 90 

4 Околен свят  IІ клас 90 

5 Изобразително изкуство  IІ клас 90 

6 Математика -  учебни тетрадки IІI клас 95 

7 Човекът и природата- тетрадки IІI клас 95 

8 Човекът и обществото - тетрадки IІI клас 95 

9 Математика -  учебни тетрадки IV клас 85 

10 Човекът и природата- тетрадки IV клас 85 

11 Човекът и обществото - тетрадки IV клас 85 

12 Учебна тетрадка по компютърно 

моделиране 

IV клас 85 

13 Български език V клас  80 

14 Литература V клас  80 

15 География и икономика V клас  80 

16 Български език VI  клас 80 

17 Литература VI  клас 80 

18 География и икономика VI  клас 80 

 

Обособена позиция №3  

Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Бит и техника”  

  



№ Учебник/Учебно помагало Клас Брой 

1 Технологии и предприемачество и 

албуми 

 І клас 86 

2 Технологии и предприемачество и 

албуми 

 IІ клас 90 

3 Технологии и предприемачество -

албуми 

ІІІ клас 95 

4 Технологии и предприемачество - 

албуми 

ІV клас 85 

5 Технологии и предприемачество и 

албуми 

V клас  80 

6 Технологии и предприемачество и 

албуми 

VI  клас 80 

   

Обособена позиция №4:  

 Учебници и учебни помагала, издадени от издателство "САН ПРО" ООД   

 

№ Учебник/Учебно помагало Клас Брой 

1 Английски език  и учебна тетрадка  IІ клас 90 

2 Английски език – учебна тетрадка  ІІІ клас 95 

3 Английски език – учебна тетрадка ІV клас 85 

4 Английски език  и учебна тетрадка V клас  80 

5 Английски език  и учебна тетрадка VI  клас 80 

 

  Обособена позиция №5 

  Учебници и учебни помагала, издадени от издателство  „ Нова звезда 2000“  ЕООД“ 

№ Учебник/Учебно помагало Клас Брой 

1 Информационни технологии  VI клас  80 

 

  Обособена позиция №6 

  Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Архимед 2 ООД „ 

 



№ Учебник/Учебно помагало Клас Брой 

1 Математика  V клас  80 

2 Математика  VI  клас  80 

 

 

Състав на комисията: 

 Председател:  

Ивайло Бинев – заместник- директор учебна дейност; 

Членове: 

Миглена Маркова- Господинова – председател на МО – Начален етап;  

Росица Стефанова  – председател на МО – Прогимназиален етап; 

Кремена Димитрова – главен счетоводител; 

Мима Стоянова  – домакин. 

Комисията започна работа в 13:00 часа. Заседанието на комисията се проведе по следния 

дневен ред: 

Резултати от работата на комисията: 

Председателят на комисията изчете Заповед №706 / 05.03.2020 г. и Решение №1 за 

откриване на процедура по 30П от 12.03.2020 г. на директора на ОУ „Любен Каравелов“ 

- гр. Бургас за възлагане на обществена поръчка с предмет : Доставка на учебници и 

учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в ОУ „Любен Каравелов“ - гр. 

Бургас, за учебната 2020/2021  год. по обособени позиции. 

Всеки от членовете и председателя попълни и подписа декларация по чл. 103, ал.2 от 

ЗОП. 

На проведеното заседание не присъстваха представители на участниците. 

Комисията констатира, че в оказания срок са постъпили следните оферти: 

Обособена позиция 1: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство 

„ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД 

Обособена позиция 2: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „ 

КЛЕТ“ България ООД   

Обособена позиция 3: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Бит 

и техника”  

Обособена позиция 4: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство "САН 

ПРО" ООД  ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН ЛИМИТИД - 

ЛОНГМАН" 

Обособена позиция 5: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „ Нова 

звезда 2000“  ЕООД“ 

Обособена позиция 6: Учебници и учебни помагала, издадени от 

издателство”„АРХИМЕД 2” ЕООД ” 



Комисията пристъпи към разглеждане на така подадените оферти по реда на 

подаването им: 

По обособена позиция №1  

Комисията обяви ценовото предложение на участника – 18 363, 18 лв. с ДДС 

Единичните цени на отделните процедирани учебници и учебни помагала са посочени в 

приложение. Срок на доставката - 04.09.2020 г . 

По обособена позиция № 2 

Комисията обяви ценовото предложение на участника – 16812, 87 лв. с ДДС . 

Единичните цени на отделните процедирани учебници и учебни помагала са посочени в 

приложение. Срок на доставката - 04.09.2020 г . 

По обособена позиция № 3 

Комисията обяви ценовото предложение на участника – 2479,86 лв. 

Единичните цени на отделните процедирани учебници и учебни помагала са посочени в 

приложение. Срок на доставката - 04.09.2020 г . 

По обособена позиция № 4 

Комисията обяви ценовото предложение на участника – 3968, 85 лв. 

Единичните цени на отделните процедирани учебници и учебни помагала са посочени в 

приложение. Срок на доставката - 04.09.2020 г . 

По обособена позиция № 5  

Комисията обяви ценовото предложение на участника – 624 лв. с ДДС 

Единичните цени на отделните процедирани учебници и учебни помагала са посочени в 

приложение. Срок на доставката – 04.09.2020 г. 

 По обособена позиция № 6  

Комисията обяви ценовото предложение на участника – 2520 лв . с ДДС 

Единичните цени на отделните процедирани учебници и учебни помагала са посочени в 

приложение. Срок на доставката – 04.09.2020 

Всички участници са представили необходимите документи 

Предвид на горното комисията предлага на Директора на ОУ"Любен Каравелов" Бургас 

да се сключат договори както следва: 

Обособена позиция 1: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство 

„ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД 

Обособена позиция 2: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „ 

КЛЕТ“ България ООД   

Обособена позиция 3: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Бит 

и техника”  

Обособена позиция 4: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство 

"САН ПРО" ООД  ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН 

ЛИМИТИД - ЛОНГМАН" 

Обособена позиция 5: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „ Нова 

звезда 2000“  ЕООД“ 

Обособена позиция 6: Учебници и учебни помагала, издадени от 

издателство”„АРХИМЕД 2” ЕООД ” 

 

 

 

 



При подписването на договора следва да се представят следните документи: 

1.Свидетелство за съдимост на лицата по чл.54 ал.2 от 30П 

2.Удостоверение от органите по приходите и удостоверение от Общината по 

седалището на възложителя и на участника за липса на задължения за данъци и 

задължителни осигурителни вноски 

по смисъла на чл.162 ал.2т.1 от ДОПК и лихвите по тях към държавата или към 

Общината по седалището на възложителя или на участника или аналогични задължения 

установени с Акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата в 

която участникът е установен освен ако е допуснато разсрочване ,отсрочване или 

обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

3.Удостоверението от органите на Изпълнителна агенция,"Главна инспекция по труда" 

че не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че 

при изпълнение на договор за Обществена поръчка е нарушил чл.118, чл.128,чл.245 и 

чл.301-305 от Кодекса на труда или аналогични задължения установени с акт на 

компетентен орган,съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен. 

Всички решения са взети единодушно. 

На основание чл.97 ал.4 ППЗОП протоколът е предаден на директора на ОУ"Любен 

Каравелов " на 01.04.2020 г. 

На основание чл.97 ал.4 ППЗОП настоящият протокол да се изпрати на участниците и 

да се публикува  в профила на купувача. 

 

 

 

 Председател:  

Ивайло Бинев – заместник- директор учебна дейност; 

 

Членове: 

Миглена Маркова- Господинова – председател на МО – Начален етап;  

Росица Стефанова  – председател на МО – Прогимназиален етап; 

Кремена Димитрова – главен счетоводител; 

Мима Стоянова  – домакин. 


