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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ПОКАНА

За участие за изработка, доставка и монтаж на оборудване по проект 
BG05M20P001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на образование“

От Държавна финансово -  стопанка гимназия „Интелект“

01.04.2022 г.

Във връзка с изпълнение на Дейност 3 по проекта каним фирми да подадат 
оферти за доставка на учебни помагала:

1. Учебна тетрадка по микроикономика за 9 клас- Екатерина Сотирова-15бр
2. Изкуствен интелект : Решаване на проблеми чрез търсене.-15 бр.
3. Работна тетрадка по право.-15 бр.
4. Ефективни продажби - Търговски техники-15 бр.
5. Икономика, организация и управление на търговията-15 бр.
6. Маркетинг на търговската фирма-15 бр.
7. Учебна тетрадка по програмата „Умения за успех“-15 бр.
8. „Ръководство за учителя“ по програма „Умения за успех“-2 бр.
9. Учебен диск по програмата „Умения за успех“-5 бр.
10. Наръчник на лидера за водене на преговори-3 бр.
11 .Бизнесът и платформите
12. Икономика- учебно помагало-3 бр.
13. Учебно помагало по търговия-1 бр.
14. Електронна търговия учебник+CD- 13 бр.
15. Стратегически мениджмънт на търговска фирма-2 бр.
16. Интерактивна тетрадка по икономика на предприятието-1 бр.
17. Маркетинг в търговията и международния бизнес-5 бр.
18. Ключови длъжности и компетенции на заетите в електронната търговия- 

1бр.
19. Дистрибуционна политика-2 бр
20. Икономическа информатика. Програмни продукти с общо 

предназначението учебната програма за 2021/2022 г.а търговията с думи 
прости-13 бр.

21 .За търговията с думи прости-1 бр.
22.Информационни технологии за 12. клас - профилирана подготовка Модул 3: 

Уеб дизайн.-13 бр.
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Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен раст еж “, сьфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските

структурни и инвестиционни фондове.



23. Информационни технологии за 12. клас - профилирана подготовка. Модул 
4: Решаване на проблеми с информационни и комуникационни технологии- 
13 бр.

24. Уеб дизайн с Adobe Photoshop СС-13 бр.

Срок за подаване на офертите до 15.04.2022 г. включително.

След разглеждане на постъпилите оферти, ще се избере фирма за закупуване 
на учебните помагала . ___

Настоящата покана да се качи на интернет страницата на гимназията.

гр. Плевен
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