
30 СУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – СОФИЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ РД-12-826/10.04.2020 г. 

за определяне на изпълнители на обществена поръчка 

 

Във връзка с отразени резултати в протокол от 10.04.2020 г. на комисия, назначена със 

заповед № РД-12-793/30.03.2020 г. за получаване, разглеждане и оценяване на оферти за 

възлагане на обществена поръчка по чл.191, ал.1, т. 2 от ЗОП чрез покана до определени лица 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  

 

ОБЯВЯВАМ 

1. Класиране на участници за възлагане на обществена 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  

следните издателства: 

 

• „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. 

 

2. Участниците да бъдат уведомени от председателя на комисията за получаване, 

разглеждане и оценяване на офертите за настоящото решение. Председателят на 

комисията да покани представляващите издателствата за сключване на договор. 

 

 

                                                                   Възложител: д-р Атанаска Рейха-директор на 30.СУ 

 


