
 
 

  

 

 
З А П О В Е Д 

№ РД-13-675 

Монтана, 16.03.2020 г. 

 

 На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и във връзка с необходимостта от възлагане 

на обществена поръчка по реда на Глава ХХVІ, чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за 

обществени поръчки, в съответствие с чл. 20, ал. 3, т. 2 и от ЗОП, 

 

Н А Р Е Ж Д А М 

 

1. Г-жа Людмила Любомирова Крумова – на длъжност заместник-директор по 

учебната дейност, да организира възлагането на обществената поръчка чрез покана до 

определени лица по реда на Глава ХХVІ, чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП , както следва: 

ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА 

БЕЗВЪЗМЕДНО ПОЛЗВАНЕ  НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО VІІ КЛАС В ТРЕТО 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” – МОНТАНА”; 

ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА: Съобразно заявените потребности на възложителя; 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон” гр. Монтана, ул. “Княз 

Александър Батенберг” № 48; 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ: Възлагането на обществената поръчка 

се извършва с покана към определени лица, поради наличие на авторски или други права 

на интелектуалната собственост и на изключителни права, придобити по силата на 

заповед на Министъра на образованието и науката. 

2. Одобрявам документацията за участие при избор на изпълнител по Глава ХХVІ, 

чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

3. Определям следните обособени позиции:  

 Обособена позиция № 1: Учебници и учебни помагала на издателство 

„ПРОСВЕТА-СОФИЯ” АД и „ПРОСВЕТА ПЛЮС“ ЕООД  

  Обособена позиция № 2: Учебници и учебни помагала на издателство „КЛЕТ 

БЪЛГАРИЯ“, „АНУБИС” и „БУЛВЕСТ 2000” ЕООД 

  Обособена позиция № 3: Учебници и учебни помагала на издателство 

„ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН ЛИМИТИД-ЛОНГМАН” и „САН ПРО” ООД 

Обособена позиция № 4: Учебници и учебни помагала на издателство 

„ПЕДАГОГ 6”  

Обособена позиция № 5: Учебници и учебни помагала на издателство 

„АРХИМЕД 2” ЕООД  



Обособена позиция № 6: Учебници и учебни помагала на издателство „РИВА” 

АД  

Обособена позиция № 7: Учебници и учебни помагала на издателство „БИТ И 

ТЕХНИКА” ЕООД  

  Обособена позиция № 8: Учебници и учебни помагала на издателство 

„ИЗКУСТВА” ЕООД 

Обособена позиция № 9: Учебници и учебни помагала на издателство „НОВА 

ЗВЕЗДА 2000” ЕООД 

Поканите до участниците да бъдат изпратени до 16.03.2020 г. 

4. Поканите до участниците и документацията за участие, да се публикуват на 

http://www.tretoou.com – сайтa на ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон” гр. Монтана, в раздел 

„Профил на купувача”, за да могат да бъдат изтегляни безплатно образците на 

документите. 

5. Офертите да се представят и приемат в писмен вид, на хартиен носител, в 

запечатан плик с надпис, всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:00 ч., с краен срок 16:00 ч. 

на 18 март 2020 г. в канцеларията на училището със секретар Ваня Еленкова Иванова, 

намираща се на ет. 2 в сградата на ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон” гр. Монтана. При 

приемането на офертите, върху плика да се отбележат поредния номер, дата и час на 

получаването и тези данни да се впишат във входящия регистър, а на приносителя да се 

издаде входящ номер. 

  

 Настоящата заповед да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

МАРИАНА КАЛЕЕВА  подпис – не се чете 

Директор на ІІІ ОУ – Монтана 

 

 

 

 

Запознати: 

Людмила Любомирова Крумова   подпис – не се чете 

Ваня Еленкова Иванова   подпис – не се чете 

 

 

 

 

 

 


