
Партида: 04962 РЕШ ЕНИЕ ЗА ОТК РИ В АН Е  Н А  П РО Ц Е Д У РА  (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.bo, aop@aop.ba 
интернет адрес: http://www.aop.ba

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
□  Проект на решение 

Решение за публикуване
□осъществен първи етап на контрол чрез случаен избор
ИН на регистрационната форма от ССИ
__________-__________-__________(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)
Номер и дата на становището 1-ви етап:__________ __________дц/мм/птг
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
6i. Педагогически науки______________________________________________________________________________
Решение номер: 1263 От дата: 30/03/2020 дд/мм/гггг__________________________________________________

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ___________________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 04962
Поделение: СУ „ Васил Левски”- гр. Елин Пелин
Изходящ номер:________________________________________ от дата__________
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
£3 Публичен
[~~| Секторен_______________________

1л) Наименование и адрес
Официално наименование:
СУ „Васил Левски" - гр . Елин Пелин

Национален регистрационен номер:
000760170

Пощенски адрес:
бул. Витоша № 3
Град:
г р . Елин Пелин

код NUTS:
BG412

Пощенски код:
2100

Държава:
BG

Лице за контакт:
Мариета Христова

Телефон:
00359 878929255

Електронна поща:
e l in  p e l in  sou@abv.bg

Факс:
00359 878929255

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
h t tp s : / / s o u -e l in p e l in . com/
Адрес на профила на купувача (URL):
https://sou-elinpelin.Com/%d0%bf%dl%80%d0%be%dl%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0% 
b0-%d0%ba%dl%83%d0%bf%dl%83%d0%b2%d0%b0%dl%87%d0%b0/

I.2 ) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител) 
^Министерство или друг държавен орган, 

включително техни регионални или местни 
подразделения

I | Национална агенция/служба 

П  Регионален или местен орган

□  Публичноправна организация

□  Европейска институция/агенция или 
международна организация

П  Друг тип:____________________

А О П
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□  Регионална или местна агенция/служба
1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител) 
□Обществени услуги

□  Отбрана
□  Обществен ред и сигурност
□  Околна среда
I | Икономически и финансови дейности 
□Здравеопазване

□  Настаняване/жилищно строителство и места за 
отдих и култура 

ПСоциална закрила 
1 | Отдих, култура и вероизповедание 
БЗ Образование 
□Друга дейност:

1*4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител) 
□  Газ и топлинна енергия 
I |Електроенергия 
□ Водоснабдяване 
□Транспортни услуги

□  Пощенски услуги
□  Експлоатация на географска област 
□Друга дейност:

РАЗДЕЛ И: ОТКРИВАНЕ
Откривам процедура

Б£]за възлагане на обществена поръчка 
□ за  сключване на рамково споразумение 
□ за  създаване на динамична система за покупки 
□  конкурс за проект
□Създавам квалификационна система 
Поръчката е в областите отбрана и сигурност 
II. l ) Вид на процедурата

Да □  Не БЗ

(попълва се от публичен възложител) 
□Открита процедура 
□Ограничена процедура
□  Състезателна процедура с договаряне 
| | Състезателен диалог
□  Партньорство за иновации 
^Договаряне без предварително обявяване
□  Конкурс за проект
□  Публично състезание
□  Пряко договаряне
(попълва се от секторен възложител)
□  Открита процедура 
□Ограничена процедура
□Договаряне с предварителна покана за участие 
□Състезателен диалог
□  Партньорство за иновации
□Договаряне без предварителна покана за участие
□  Конкурс за проект
I | Публично състезание
□  Пряко договаряне_______________________________________________
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
| | Ограничена процедура
□Договаряне с публикуване на обявление за поръчка 
□Състезателен диалог
□Договаряне без публикуване на обявление за поръчка______________
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РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ____________________________________________
(попълва се от публичен възложител)

□Ч л. 73, ал. 1 от ЗОП 
□Ч л. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП 
□Ч л. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП 
□Ч л. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП 
ЮЧл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 

3
□Ч л. i8, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП 
□Ч л . i8, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□  Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
I [Чл. 182, ал. 1, т. [„.] от ЗОП______________________________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)
□Ч л. 132 от ЗОП
□  Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП 
□Ч л. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□Ч л. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□Ч л. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
□Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□Ч л. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□Ч л. 141, ал. 1 от ЗОП
□Ч л. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП__________________________________________

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
□Ч л. 160 от ЗОП 
□Ч л. 163, ал. 1 от ЗОП
□Ч л. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП______________________________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА_________________________________________________________
IV.i) Наименование
"Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала и достъп до 
електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от първи 
до шести клас от СУ „Васил Левски" -  г р . Елин Пелин за учебната 2020/2021 
година по 7 обособени позиции"

IV. 2) Обект на поръчката
□Строителство
^Доставки
ПУслуги__________________________________________________________________________________________

IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи, 
доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
Обществената поръчка включва доставка на учебници, учебни комплекти и 
учебни помагала и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно 
ползване от учениците от 1-6 клас от ОУ"Васил Левски"-Елин Пелин за 
учебната 2020/2021 година по 7 обособени позиции, както следва: По 
обособена позиция 1 - доставка от издателство "Клет България"ООД - за 
нуждите на учениците от 1, 2, 3, 4, 5 и 6  клас. По обособена позиция 2 - 
доставка от издателство "Просвета-София"АД и „Просвета Плюс"ЕООД - за 
нуждите на учениците от 5 и 6 клас. По обособена позиция 3 -  доставка от 
издателство "Пиърсън Едюкейшън -  Лонгман", представлявано от "С .А .Н .-  
ПРО"ООД - за нуждите на учениците от 5 и 6 клас. По обособена позиция 4 - 
доставка от издателство "Бит и техника"ООД - за нуждите на учениците от 5 
и 6 клас. По обособена позиция 5 -  доставка от издателство Издателска 
къща „Рива" АД- за нуждите на учениците от 5 и 6 клас. По обособена 
позиция 6 - доставка от издателство „Архимед 2” ЕООД- за нуждите на 
учениците от 5 и 6 клас. По обособена позиция 7 -,,БГ Учебник” ЕООД - за 
нуждите на учениците от 5 и 6 клас. Необходимите количества са подробно
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описани в конкретни заявки към всяко издателство . Мястото на изпълнение 
на доставката е на адрес: гр. Елин Пелин, бул . Витоша № 3____________________

IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на 
околната среда

Да □  Не К

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете брой)
техническата спецификация ( брой)
критериите за подбор (брой)
показателите за оценка на офертите (брой)
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи (брой)
договорни условия)
IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не ЕЗ
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта:

IV. 6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да ЕЗ Не □
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:______________357 61.10_______________ Валута:_____________ BGN
ГУ.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:_________ Да □  Не ЕЗ
Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС:_______________________________________ Валута:_____________ BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ____________________________________________________________
V.i) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)
Учебниците, учебните комплекти и учебните помагала представляват обект на 
авторско право по смисъла на чл .З ,  ал .2  т .З  от Закона за авторското право 
и сродните му права /ЗАППС/. Мотивите за избора на процедура по реда на 
чл .79 , ал .1 ,  т .З  от ЗОП са свързани с факта, че обществената поръчка може 
да бъде изпълнена само от определен изпълнител, поради наличие на 
изключителни права, включително на права на интелектуална собственост. 
Познавателните книжки, учебниците и учебните помагала представляват обект 
на авторско право по смисъла на чл .З ,  а л .2 ,  т .3 от ЗАПСП. Съгласно чл.
18, ал. 1 от същия закон, авторът има изключителното право да използва 
създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други 
лица. Тези авторски права са предоставени от автора на издателя 
посредством издателски или друг договор, от който произтича правото на 
възпроизвеждане/отпечатване и разпространение, необходим за участие в
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процедурата за оценяване и одобряване, съгласно Наредба № 10 от 
19.12.2017 г .  за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. 
Съгласно чл. 162 от ЗПУО министърът на образованието и науката утвърждава 
списък на познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, които 
може да се използват в системата на предучилищното и училищното 
образование за съответната учебна година, като списъкът се публикува на 
официалната интернет страница на Министерството на образованието и 
науката преди началото на учебната година. Предвид уредената в Наредба № 
10 от 19.12.2017 г .  процедура за оценяване и одобряване на проектите на 
познавателни книжки, учебници и учебни помагала и на промените в тях, 
притежанието на разглежданите авторски права се изследва в рамките на 
процедурата, в резултат на която съответният учебник/книжка/помагало се 
одобрява, т . е .  щом съответното издателство е посочено в утвърдения на 
основание чл. 162 от ЗПУО списък, то е безспорно, че същото притежава 
авторски и изключителни права за издаване и разпространение на 
съответните познавателни книжки, учебници и учебни помагала, като тези 
права са признати по законоустановения ред от Министъра на образованието 
и науката. Със Заповед № РД 09-48/13.01.2020 г .  министърът на 
образованието и науката е утвърдил списък на познавателните книжки, 
учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата 
на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 
година. Съгласно чл.164, ал .2  от Закона за предучилищното и училищното 
образование познавателните книжки,учебниците и учебните комплекти за 
безвъзмездно ползване от децата и учениците, се избират от учителите, 
които преподават по образователното направление в съответния етап от 
степента на образование в дадена образователна институция от утвърдения 
от Министъра на образованието и науката списък, след съгласуване с 
обществения съвет. В съответствие с посочените законови изисквания е 
направен избор на познавателни книжки,учебници и учебни памагала за 
учебната 2020/2021 година, одобрен с Протокол с вх.№ 7 от 13.03.2020 г .  
на Педагогическия съвет. Предвид гореизложеното провеждането на друг вид 
процедура по реда на ЗОП би довело до нарушаване на авторски и други 
права на интелектуалната собственост или на изключителни права, придобити 
по силата на закон или на административен акт (Заповед на министъра на 
образованието и науката, с която се утвърждава Списъкът на познавателните 
книжки,учебниците и учебните комплекти за безвъзмездно ползване от 
учениците от 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4 -ти ,5 -ти  и б-ти к ла с ) ,  както и до 
нарушаване правото на отделните преподаватели да избират познавателните 
книжки,учебниците и учебните комплекти за безвъзмездно ползване от 
учениците от 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти, 5-ти и б-ти клас, по които ще 
преподават през съответната учебна година, предвид извършения и 
впоследствие съгласуван избор, реализиран при стриктно съблюдаване на 
нормативните изисквания.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без 
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне 
без пу бликуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е приложимо)
На основание чл .65 , а л .1 ,  т. 1 от ППЗОП възложителят не следва да изпраща 
покана, а директно ще заяви на съответните издателства нужните 
количества, както следва: по обособена позиция 1 -  издателство "Клет"ООД 

по обособена позиция 2 - издателство Просвета-София"АД и „Просвета- 
Плюс" ; по обособена позиция 3 - издателство "Пиърсън Едюкейшън- 
Лонгман", представлявано от "С .А .Н . -ПРО"ООД, по обособена позиция 4 - 
издателство "Бит и техника"ООД, по обособена позиция 5- издателство ИК 
„Рива" АД, по обособена позиция б -  с издателство -„Архимед 2" ЕООД, по 
обособена позиция 7 -  издателство -  „БГ Учебник" ЕООД.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена 
поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):__________________________________
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открита с решение № от дата дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 
__________ - ___________(nnnnn-yyyy-xxxx)

V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е 
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:_______________________________________ Валута:________ BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
^обявлението за оповестяване откриването на процедура 
□  поканата за участие
[""[документацията_____________________________________
РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII. 1) Допълнителна информация (когато е приложимо)
При подписване на договора всяко издателство представя, освен документите 
по чл.112 ал .1 ,  т . 2 от ЗОП, и декларация за липсата на обстоятелства по 
чл. 54 ал.1  т .7  от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща
cpcadmin@cpc. bg

Факс
02 9807315

Интернет адрес (URL):
h t t p : I Iwww. c p c . bg

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред комисия 
за защита на конкуренцията в 10 дневен срок от публикуването му, на 
основание чл. 197, ал. 1 т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
30/03/2020 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VIII. 1) Трите имена^Ясшр
Мариета Филипр^ь Х®*иЬг]
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