
12 СУ “Цар Иван Асен ІІ“ 

Адрес : гр. София , жк.“Яворов“, ул.“Цар Иван Асен ІІ“ № 72 

 

До  

                     „Изкуства“ ЕООД 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   

 

Във връзка с обявена процедура по реда на чл. 79, ал.1 т.3 от ЗОП  с 

предмет „Доставка на  учебници, учебни комплекти и електронно четими 

варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците на 12 -то 

Средно училище "Цар Иван Асен 2" за учебната 2020/2021г. по обособени 

позиции“, Ви отправям покана за сключване на договор на 30.03.2020г. С 

оглед на обявеното извънредно положение в страната, моля да подготвите 

и изпратите на ел.поща на учебното заведение документите посочени в чл. 

112 от ЗОП, като същите следва да бъдат заверени с гриф « Вярно с 

оригинала»,  а именно :   

- Свидетелство за съдимост на управляващият и представляващ 

дружеството ;  

- Удостоверение от НАП за липса на задължения към държавата и 

Столична община; 

- Удостоверение от Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по 

труда“ за наличие или липса на установени с влезли в сила 

наказателни постановления или съдебни решения нарушения на 

трудовото законодателство; 

- Декларация по чл.54, ал.1,т.7 от ЗОП. 

 

                                                                С уважение :  

                                                                   Вера Захариева  

                                                                   Директор 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 СУ “Цар Иван Асен ІІ“ 

Адрес : гр. София , жк.“Яворов“, ул.“Цар Иван Асен ІІ“ № 72 

 

До  

                             „Булвест 2000“ ЕООД 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   

 

Във връзка с обявена процедура по реда на чл. 79, ал.1 т.3 от ЗОП  с 

предмет „Доставка на  учебници, учебни комплекти и електронно четими 

варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците на 12 -то 

Средно училище "Цар Иван Асен 2" за учебната 2020/2021г. по обособени 

позиции“, Ви отправям покана за сключване на договор на 30.03.2020г. С 

оглед на обявеното извънредно положение в страната, моля да подготвите 

и изпратите на ел.поща на учебното заведение документите посочени в чл. 

112 от ЗОП, като същите следва да бъдат заверени с гриф « Вярно с 

оригинала»,  а именно :   

- Свидетелство за съдимост на управляващият и представляващ 

дружеството ;  

- Удостоверение от НАП за липса на задължения към държавата и 

Столична община; 

- Удостоверение от Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по 

труда“ за наличие или липса на установени с влезли в сила 

наказателни постановления или съдебни решения нарушения на 

трудовото законодателство; 

- Декларация по чл.54, ал.1,т.7 от ЗОП. 

 

                                                                С уважение :  

                                                                   Вера Захариева  

                                                                   Директор 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 СУ “Цар Иван Асен ІІ“ 

Адрес : гр. София , жк.“Яворов“, ул.“Цар Иван Асен ІІ“ № 72 

 

До  

                       „Сан-ПРО“ ООД 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   

 

Във връзка с обявена процедура по реда на чл. 79, ал.1 т.3 от ЗОП  с 

предмет „Доставка на  учебници, учебни комплекти и електронно четими 

варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците на 12 -то 

Средно училище "Цар Иван Асен 2" за учебната 2020/2021г. по обособени 

позиции“, Ви отправям покана за сключване на договор на 30.03.2020г. С 

оглед на обявеното извънредно положение в страната, моля да подготвите 

и изпратите на ел.поща на учебното заведение документите посочени в чл. 

112 от ЗОП, като същите следва да бъдат заверени с гриф « Вярно с 

оригинала»,  а именно :   

- Свидетелство за съдимост на управляващият и представляващ 

дружеството ;  

- Удостоверение от НАП за липса на задължения към държавата и 

Столична община; 

- Удостоверение от Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по 

труда“ за наличие или липса на установени с влезли в сила 

наказателни постановления или съдебни решения нарушения на 

трудовото законодателство; 

- Декларация по чл.54, ал.1,т.7 от ЗОП. 

 

                                                                С уважение :  

                                                                   Вера Захариева  

                                                                   Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 СУ “Цар Иван Асен ІІ“ 

Адрес : гр. София , жк.“Яворов“, ул.“Цар Иван Асен ІІ“ № 72 

 

До  

                         „БГ Учебник“ ЕООД 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   

 

Във връзка с обявена процедура по реда на чл. 79, ал.1 т.3 от ЗОП  с 

предмет „Доставка на  учебници, учебни комплекти и електронно четими 

варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците на 12 -то 

Средно училище "Цар Иван Асен 2" за учебната 2020/2021г. по обособени 

позиции“, Ви отправям покана за сключване на договор на 30.03.2020г. С 

оглед на обявеното извънредно положение в страната, моля да подготвите 

и изпратите на ел.поща на учебното заведение документите посочени в чл. 

112 от ЗОП, като същите следва да бъдат заверени с гриф « Вярно с 

оригинала»,  а именно :   

- Свидетелство за съдимост на управляващият и представляващ 

дружеството ;  

- Удостоверение от НАП за липса на задължения към държавата и 

Столична община; 

- Удостоверение от Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по 

труда“ за наличие или липса на установени с влезли в сила 

наказателни постановления или съдебни решения нарушения на 

трудовото законодателство; 

- Декларация по чл.54, ал.1,т.7 от ЗОП. 

 

                                                                С уважение :  

                                                                   Вера Захариева  

                                                                   Директор 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

12 СУ “Цар Иван Асен ІІ“ 

Адрес : гр. София , жк.“Яворов“, ул.“Цар Иван Асен ІІ“ № 72 

 

До  

        „Рива“АД 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   

 

Във връзка с обявена процедура по реда на чл. 79, ал.1 т.3 от ЗОП  с 

предмет „Доставка на  учебници, учебни комплекти и електронно четими 

варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците на 12 -то 

Средно училище "Цар Иван Асен 2" за учебната 2020/2021г. по обособени 

позиции“, Ви отправям покана за сключване на договор на 30.03.2020г. С 

оглед на обявеното извънредно положение в страната, моля да подготвите 

и изпратите на ел.поща на учебното заведение документите посочени в чл. 

112 от ЗОП, като същите следва да бъдат заверени с гриф « Вярно с 

оригинала»,  а именно :   

- Свидетелство за съдимост на управляващият и представляващ 

дружеството ;  

- Удостоверение от НАП за липса на задължения към държавата и 

Столична община; 

- Удостоверение от Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по 

труда“ за наличие или липса на установени с влезли в сила 

наказателни постановления или съдебни решения нарушения на 

трудовото законодателство; 

- Декларация по чл.54, ал.1,т.7 от ЗОП. 

 

                                                                С уважение :  

                                                                   Вера Захариева  

                                                                   Директор 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



12 СУ “Цар Иван Асен ІІ“ 

Адрес : гр. София , жк.“Яворов“, ул.“Цар Иван Асен ІІ“ № 72 

 

До  

                                  „Просвета –София“ЕООД 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   

 

Във връзка с обявена процедура по реда на чл. 79, ал.1 т.3 от ЗОП  с 

предмет „Доставка на  учебници, учебни комплекти и електронно четими 

варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците на 12 -то 

Средно училище "Цар Иван Асен 2" за учебната 2020/2021г. по обособени 

позиции“, Ви отправям покана за сключване на договор на 30.03.2020г. С 

оглед на обявеното извънредно положение в страната, моля да подготвите 

и изпратите на ел.поща на учебното заведение документите посочени в чл. 

112 от ЗОП, като същите следва да бъдат заверени с гриф « Вярно с 

оригинала»,  а именно :   

- Свидетелство за съдимост на управляващият и представляващ 

дружеството ;  

- Удостоверение от НАП за липса на задължения към държавата и 

Столична община; 

- Удостоверение от Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по 

труда“ за наличие или липса на установени с влезли в сила 

наказателни постановления или съдебни решения нарушения на 

трудовото законодателство; 

- Декларация по чл.54, ал.1,т.7 от ЗОП. 

 

                                                                С уважение :  

                                                                   Вера Захариева  

                                                                   Директор 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

12 СУ “Цар Иван Асен ІІ“ 

Адрес : гр. София , жк.“Яворов“, ул.“Цар Иван Асен ІІ“ № 72 

 

До  

                               „Клет България“ ООД 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   

 

Във връзка с обявена процедура по реда на чл. 79, ал.1 т.3 от ЗОП  с 

предмет „Доставка на  учебници, учебни комплекти и електронно четими 

варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците на 12 -то 

Средно училище "Цар Иван Асен 2" за учебната 2020/2021г. по обособени 

позиции“, Ви отправям покана за сключване на договор на 30.03.2020г. С 

оглед на обявеното извънредно положение в страната, моля да подготвите 

и изпратите на ел.поща на учебното заведение документите посочени в чл. 

112 от ЗОП, като същите следва да бъдат заверени с гриф « Вярно с 

оригинала»,  а именно :   

- Свидетелство за съдимост на управляващият и представляващ 

дружеството ;  

- Удостоверение от НАП за липса на задължения към държавата и 

Столична община; 

- Удостоверение от Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по 

труда“ за наличие или липса на установени с влезли в сила 

наказателни постановления или съдебни решения нарушения на 

трудовото законодателство; 

- Декларация по чл.54, ал.1,т.7 от ЗОП. 

 

                                                                С уважение :  

                                                                   Вера Захариева  

                                                                   Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 СУ “Цар Иван Асен ІІ“ 

Адрес : гр. София , жк.“Яворов“, ул.“Цар Иван Асен ІІ“ № 72 

 

До  

                           „Бит и техника“ ООД 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   

 

Във връзка с обявена процедура по реда на чл. 79, ал.1 т.3 от ЗОП  с 

предмет „Доставка на  учебници, учебни комплекти и електронно четими 

варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците на 12 -то 

Средно училище "Цар Иван Асен 2" за учебната 2020/2021г. по обособени 

позиции“, Ви отправям покана за сключване на договор на 30.03.2020г. С 

оглед на обявеното извънредно положение в страната, моля да подготвите 

и изпратите на ел.поща на учебното заведение документите посочени в чл. 

112 от ЗОП, като същите следва да бъдат заверени с гриф « Вярно с 

оригинала»,  а именно :   

- Свидетелство за съдимост на управляващият и представляващ 

дружеството ;  

- Удостоверение от НАП за липса на задължения към държавата и 

Столична община; 

- Удостоверение от Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по 

труда“ за наличие или липса на установени с влезли в сила 

наказателни постановления или съдебни решения нарушения на 

трудовото законодателство; 

- Декларация по чл.54, ал.1,т.7 от ЗОП. 

 

                                                                С уважение :  

                                                                   Вера Захариева  

                                                                   Директор 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

12 СУ “Цар Иван Асен ІІ“ 

Адрес : гр. София , жк.“Яворов“, ул.“Цар Иван Асен ІІ“ № 72 

 

До  

                  „Анубис“ ООД 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   

 

Във връзка с обявена процедура по реда на чл. 79, ал.1 т.3 от ЗОП  с 

предмет „Доставка на  учебници, учебни комплекти и електронно четими 

варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците на 12 -то 

Средно училище "Цар Иван Асен 2" за учебната 2020/2021г. по обособени 

позиции“, Ви отправям покана за сключване на договор на 30.03.2020г. С 

оглед на обявеното извънредно положение в страната, моля да подготвите 

и изпратите на ел.поща на учебното заведение документите посочени в чл. 

112 от ЗОП, като същите следва да бъдат заверени с гриф « Вярно с 

оригинала»,  а именно :   

- Свидетелство за съдимост на управляващият и представляващ 

дружеството ;  

- Удостоверение от НАП за липса на задължения към държавата и 

Столична община; 

- Удостоверение от Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по 

труда“ за наличие или липса на установени с влезли в сила 

наказателни постановления или съдебни решения нарушения на 

трудовото законодателство; 

- Декларация по чл.54, ал.1,т.7 от ЗОП. 

 

                                                                С уважение :  

                                                                   Вера Захариева  

                                                                   Директор 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



12 СУ “Цар Иван Асен ІІ“ 

Адрес : гр. София , жк.“Яворов“, ул.“Цар Иван Асен ІІ“ № 72 

 

До  

                       „СД Педагог -6“  

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   

 

Във връзка с обявена процедура по реда на чл. 79, ал.1 т.3 от ЗОП  с 

предмет „Доставка на  учебници, учебни комплекти и електронно четими 

варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците на 12 -то 

Средно училище "Цар Иван Асен 2" за учебната 2020/2021г. по обособени 

позиции“, Ви отправям покана за сключване на договор на 30.03.2020г. С 

оглед на обявеното извънредно положение в страната, моля да подготвите 

и изпратите на ел.поща на учебното заведение документите посочени в чл. 

112 от ЗОП, като същите следва да бъдат заверени с гриф « Вярно с 

оригинала»,  а именно :   

- Свидетелство за съдимост на управляващият и представляващ 

дружеството ;  

- Удостоверение от НАП за липса на задължения към държавата и 

Столична община; 

- Удостоверение от Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по 

труда“ за наличие или липса на установени с влезли в сила 

наказателни постановления или съдебни решения нарушения на 

трудовото законодателство; 

- Декларация по чл.54, ал.1,т.7 от ЗОП. 

 

                                                                С уважение :  

                                                                   Вера Захариева  

                                                                   Директор 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

12 СУ “Цар Иван Асен ІІ“ 



Адрес : гр. София , жк.“Яворов“, ул.“Цар Иван Асен ІІ“ № 72 

 

До  

                                    „Нова звезда 2000“ЕООД 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   

 

Във връзка с обявена процедура по реда на чл. 79, ал.1 т.3 от ЗОП  с 

предмет „Доставка на  учебници, учебни комплекти и електронно четими 

варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците на 12 -то 

Средно училище "Цар Иван Асен 2" за учебната 2020/2021г. по обособени 

позиции“, Ви отправям покана за сключване на договор на 30.03.2020г. С 

оглед на обявеното извънредно положение в страната, моля да подготвите 

и изпратите на ел.поща на учебното заведение документите посочени в чл. 

112 от ЗОП, като същите следва да бъдат заверени с гриф « Вярно с 

оригинала»,  а именно :   

- Свидетелство за съдимост на управляващият и представляващ 

дружеството ;  

- Удостоверение от НАП за липса на задължения към държавата и 

Столична община; 

- Удостоверение от Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по 

труда“ за наличие или липса на установени с влезли в сила 

наказателни постановления или съдебни решения нарушения на 

трудовото законодателство; 

- Декларация по чл.54, ал.1,т.7 от ЗОП. 

 

                                                                С уважение :  

                                                                   Вера Захариева  

                                                                   Директор 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 


