
 

30 СУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – СОФИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

от 10.04.2020 г. 

Във връзка с публикувана покана до определени лица за участие в процедура за 

сключване на договор с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за 

безвъзмездно ползване от учениците в 30 СУ „Братя Миладинови”- гр. София, за 

учебната 2020/2021 год. по обособени позиции:  

Обособена позиция 1:Учебници и учебни помагала от издателство „Просвета 

София“ АД /в т.ч. „Просвета Плюс“ ЕООД/ 

Обособена позиция 2:Учебници и учебни помагала от издателство „Клет 

България“ ООД  

Обособена позиция 3: Учебници и учебни помагала от издателство „Домино“ 

ЕООД  

Обособена позиция 4:Учебници и учебни помагала от издателство „Нова звезда 

2000“ ЕООД  

Обособена позиция 5: Учебници и учебни помагала от издателство „Педагог 6“ СД 

Обособена позиция 6: Учебници и учебни помагала от издателство „Архимед 2“ 

ЕООД 

Обособена позиция 7: Учебници и учебни помагала от издателство „Бит и 

техника“ ООД  

комисия, назначена със заповед № РД-12-793/30.03.2020 г.  на директора на 30 СУ в 

състав: 

Председател: инж. Румяна Калчева – заместник директор административно-

стопанска дейност 

Членове: 

1. Йоана Чалъкова – заместник директор учебна дейност 

2. Екатерина Дамянова – технически изпълнител 

проведе заседание на 10.04.20 г. от 10,00 ч. в каб. 40 на сградата на 30.СУ „Братя 

Миладинови”, намираща се на бул. „Александър Стамболийски” № 125 А, гр. София 



 

Резултати от работата на комисията: 

Комисията констатира, че в срока, определен за подаване на оферти са постъпили 

предложения от: 

• „Просвета София“АД/ в т. ч. „Просвета Плюс“ ЕООД/;  

• „Клет България“ООД ;  

• „Домино“ ЕООД;  

• „Нова звезда 2000“ ЕООД;  

• „Педагог 6“СД;  

• „Архимед 2“ ЕООД; 

• „Бит и техника“ООД. 

В 10,00 часа на 10.04.2020 г. председателят на комисията пристъпи към отваряне на 

предложенията на участниците в поръчката. 

След прегледа на документите, комисията констатира, че предложенията на 

участниците отговарят на изискванията на Възложителя. 

Предвид това, комисията, определена със заповед  № РД-12-793/30.03.2020 г.  на 

директора на 30. СУ предлага за изпълнители на поръчка с предмет: „Доставка на 

учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в 30 СУ 

„Братя Миладинови”- гр. София, за учебната 2020/2021 год. по обособени позиции:  

Обособена позиция 1:Учебници и учебни помагала от издателство „Просвета 

София“ АД /в т.ч. „Просвета Плюс“ ЕООД/;  

Обособена позиция 2:Учебници и учебни помагала от издателство „Клет 

България“ ООД ;  

Обособена позиция 3: Учебници и учебни помагала от издателство „Домино“ 

ЕООД;  

Обособена позиция 4: Учебници и учебни помагала от издателство „Нова звезда 

2000“ ЕООД;  

Обособена позиция 5: Учебници и учебни помагала от издателство „Педагог 6“ 

СД; Обособена позиция 6: Учебници и учебни помагала от издателство „Архимед 

2“ ЕООД; 

Обособена позиция 7: Учебници и учебни помагала от издателство „Бит и 

техника“ ООД;  

  да бъдат определени: 

  



• „Просвета София“АД/ в т. ч. „Просвета Плюс“ ЕООД/;  

• „Клет България“ООД ;  

• „Домино“ ЕООД;  

• „Нова звезда 2000“ ЕООД;  

• „Педагог 6“СД;  

• „Архимед 2“ ЕООД; 

• „Бит и техника“ООД. 

 

Комисия: 

Председател: инж. Румяна Калчева  

Членове: 

1. Йоанна Чалъкова  

 

2. Екатерина Дамянова  

 

  

 

 

 

 

 


