
Решение за откриване на процедура за възлагане 
на обществена поръчка 
 

Номер: 1 от 07.03.2014 г. чл. 3, ал. 1 от ЗОП 

А) за откриване на процедура 

  

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) 

I.1) Наименование и адрес 

СОУ "Екзарх Антим I", ул. Климент Охридски № 2, За: Радиана Стефанова Стефанова, България 

6100, Казанлък, Тел.: 0431 63203, E-mail: soukk@abv.bg 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.antim1.com. 

Адрес на профила на купувача: www.antim1.com. 

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и 

Публичноправна организация 

Основна дейност на възложителя 

Образование 

  

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

  

ІI: ОТКРИВАНЕ 

ОТКРИВАМ 

процедура за възлагане на обществена поръчка 

ІI.1) Вид на процедурата 

Договаряне без обявление 

  

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП 

  

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 

http://antim1.com/joomla10/index.php/obshtestveni-porachki/154-reshenie
http://antim1.com/joomla10/index.php/obshtestveni-porachki/154-reshenie
mailto:soukk@abv.bg


  
Доставки 
  
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на 
конкурса за проект 

“Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от 1 – 7 клас от 

СОУ "Екзарх Антим I", гр. Казанлък през учебната 2014/2015година. Учебниците и учебните 

помагала, предмет на настоящата поръчка са както следва: От издателство „Бит и техника” ООД – за 

нуждите на: II клас – 81 бр.; III клас – 206 бр.; IV клас – 89 бр. От издателство „Анубис – Булвест” 

ООД – за нуждите на: I клас – 258 бр.; II клас – 146 бр.; III клас – 309 бр.; IV клас – 184 бр.; V клас – 

380 бр.; VI клас – 392 бр.; VII клас – 624 бр. От издателство „Просвета – София” АД – за нуждите на: I 

клас – 732 бр.; II клас – 661 бр.; III клас – 1133 бр.; IV клас – 462 бр.; V клас – 475 бр.; VI клас – 490 

бр.; VII клас – 520 бр. От издателство „Пиърсън Едюкейшън - Лонгман” – за нуждите на: II клас – 83 

бр.; III клас – 206 бр.; IV клас – 89 бр.; V клас – 95 бр.; VI клас – 98 бр.; VII клас – 104 бр. 

ІV.2) Зелена обществена поръчка 
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за 
насърчаване на зелените обществени поръчки 

НЕ 

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във: 
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие 

НЕ 

  

V: МОТИВИ 

V.1) Мотиви за избора на процедура 

Избрана е процедура по чл.90, ал.1, т.3 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 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). 

Налице са Заповеди № РД 09-122/29.01.2014г. и последваща, допълваща я Заповед № РД 09-

296/27.02.2014г. на Министъра на образованието и науката, с която са утвърдени списъците на 

одобрените учебници и учебни помагала. В тази връзка от МОН са дадени конкретни указания за 

осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване. С оглед на така дадените 

указания е проведено заседание на Педагогическия съвет на СОУ „Екзарх Антим I“, гр. Казанлък, на 

което е взето решение с Протокол № 6 от 06.03.2014г. за избор на учебници и учебни помагала за 

учебната 2014/2015г. Възлагането на обществената поръчка на други лица, би довело до 

нарушаване на авторски права и други права на интелектуалната собственост или на изключителни 

права, придобити по силата на закон или административен акт (чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП). За учебната 



2014/2015г. доставката на учебници и учебни помагала, от страна на одобрените от МОН 

издателства, надхвърля прага по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, а именно 20 000 лв. без ДДС. Поради 

обстоятелството, че учебниците и учебните помагала са утвърдени, както и са оповестени 

издателствата с авторски права и целесъобразно с настоящата процедура по договаряне без 

обявление да бъдат канени всички лица с авторски права по реда и контрола, който се осъществява 

от АОП. 

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление 
по реда на ЗОП 

"Просвета - София" АД, "Анубис - Булвест" ООД"Бит и техника" ООД, ПиърсънЕдюкейшън-Лонгман“, 

представлявано от С.А.Н.ПРО ООД 

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или 
конкурс за проект, която е: 
  
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -- 

  

VI: ОДОБРЯВАМ 

поканата за обществена поръчка 

  

VII: ОБЖАЛВАНЕ 

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, 

E-mail:cpcadmin@cpc.bg 

Интернет адрес/и: 

URL: cpc.bg. 

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП 

  

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

  

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ 

11.03.2014 г.  

  

Възложител 

Трите имена: Радиана Стефанова Стефанова 
Длъжност: Директор 

mailto:cpcadmin@cpc.bg

