1164 София, пк 37
мобилен: 0898 670 640, e-mail: arhimed_2@abv.bg
website: arhimedbg.com

ДО
КМЕТА
НА .................................................
ДО
ДИРЕКТОРА
НА .................................................
Относно: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване в
съответствие с ПМС № 79/13.04.2016 г.
Уважаема/и госпожо/господин Кмет/Директор,
Издателство „Архимед” Ви предлага учебници по

математика за 1., 2., 3., 5., 6. и 7. клас, по информационни технологии за 5., 6. и 7.
клас,
география и икономика за 5.,6. и 7. клас, както и учебни помагала към тях.

Издателство "Институт за образователни политики" Ви предлага учебници по
история и цивилизации за 5. и 6. клас.
Съгласно публикувания от Министерство на образованието и науката график срокът за сключване
на договорите за доставка на учебници е до 30.04.2019 г.
Приемане на заявки и подписване на договори
Очакваме да получим заявка (по образец, публикуван на нашия сайт: www.arhimedbg.com),
заедно с 3 екземпляра попълнен, подписан и подпечатан от Вас договор (по образeц, публикуван на
нашия сайт: www.arhimedbg.com, изпратени по пощата на адрес: 1164 София, пк 37, издателство
„Архимед” или e-mail: arhimed_2@abv.bg
Моля да не дублирате документите, а да използвате само единия начин за подаване на
заявка и договор. След подписване от наша страна два екземпляра от договора ще Ви бъдат върнати по
пощата.

Юридическа консултация
В чл. 20 ал. 4 от ЗОП е записано, че възложителите могат да възлагат директно обществени
поръчки с прогнозна стойност по-малка от 30 000 лева при доставки и услуги.
Съгласно Чл. 79, ал. 1, т. 3, а. и в. и Чл. 182, ал. 1 от ЗОП възложителите практикуват пряко
договаряне при цел на поръчката: да се придобие уникален творчески продукт, с наличие на

изключителни авторски права, без предварително обявление. Редът за това договаряне е посочен в
правилника за прилагане на ЗОП.
Обявяване на процедура с основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП не е правилно. Въпросният чл.
191 е в глава 26, която сама по себе си не би могла да бъде основание за обявяване на обществена
поръчка - тя дава указания само за един детайл от нея, а именно начина за събиране на оферти. От чл.
191, ал. 1, т. 2 става единствено ясно, че възложителите могат да изпратят покана до определено лице,
когато възлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно по дадена причина, примерно
уникални авторски права. Глава 26 важи само при условията на Чл. 20. ал. 3: Възложителите прилагат
реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, когато
обществените поръчки имат прогнозна стойност: при доставки и услуги, от 30 000 лв. до 70 000 лв.
Плащане
Дължимата сумата се заплаща в десетдневен срок след изпълнение на доставката. Моля, в
платежното нареждане да впишете „Съгласно договор №“ и булстат на възложителя.
Бих желал да обърна внимание, че през миналите години имаше случаи на училища, платили два
пъти сумата, което наложи връщането й и доведе до допълнителни усложнения в работата на
издателството и училищата. При грешки от такъв род издателството ще възстановява сумите по банков
път в срок до 4 месеца, а при възможност и своевременно.
Банковите сметки на издателство „Архимед 2” ЕООД към настоящия момент са
IBAN: BG96STSA93000023735135 в Банка ДСК и
IBAN: BG75BUIN95611000340565 в Алианц Банк България
Моля, преди извършването на парични преводи изрично да се убедите, че сметката е правилно изписана
и актуална!
Статистика и рекламни материали
Издателство„Архимед” е доказан лидер при учебниците и учебните помагала по математика за 5.,
6. и 7. клас. Между 50 и 53 % от всички ученици в България и техните преподаватели през последните 8
години работят по нашите учебници. Форматът, дизайнът и методическата им философия са образец за
подражание и догонване от всички конкурентни фирми в страната. Всички останали учители, които биха
желали да се запознаят сега с нашите модерни учебни комплекти и учебни помагала,могат да ги получат
припоискване в офиса на издателството или от неговите търговски представители.
Издателство „Архимед” работи активно върху нови проекти за учебници по математика в 3, 7 и 9
клас, по география за 7 и 9 клас и по информационни технологии за 7 клас. От една година то е част от
новия Институт за образователни политики "Архимед и Диоген". Институтът провежда активно семинари,
обучения и конференции с учителите от цялата страна. Има 19 одобрени (на 25. януари 2017 г.) от МОН
програми за обучение на учители по различни предмети и теми, подбрани извън скуката и с поглед в
бъдещето. Повечето са разчетени за присъждане на 1 квалификационен кредит плюс консултации, които
дават възможност за създаване на публикация, водеща до втори квалификационен кредит. Има и други
варианти. Цената на обучение, включващо 8 присъствени и 8 неприсъствени учебни часа, е 39 лв. на човек за
групи от и над 20 човека. Всяка група под 20 човека, независимо от нейната численост, трябва да заплати 750
лв. Наемът на залата, ако има такъв, се заплаща отделно. Лично присъствие на лектора на презентации на
реферати, открити уроци и дискусии към открити уроци в рамките на неприсъствените учебни часове е
възможно след заплащане на допълнителни командировъчни разходи за пътуване, храна и хотел 3 звезди.
Най-удобно е обученията на Института за образователни политики "Архимед и Диоген" да бъдат
организирани съвместно с регионалните управления на образованието в служебни или училищни зали.
Присъствието на учители от цял регион предполага по-лесно осигуряване на обичайната за едно обучение
средна численост от около 35 човека (допустимо от 10 до 50). Разбира се, обучения ще се организират и от
отделни директори и от самите нас при контакти с училищата и детските градини.

Нашите програми за обучение можете да разгледате подробно на адрес:
http://iropk.mon.bg/Supplier/ProgramList. Информация, организация и записвания при Виктория Десова, 0898
670 640, 02 963 28 90. Наименованията на програмите ви представяме и тук:

математиката
и атестиране на учителите (в светлината на новите
нормативни документи). Теория и практика
училищното образование в професионални гимназии и техникуми с икономическа насоченост

предприемчивост сред ученици от начална степен на училищното образование по програмата „Парите и
светът около мен: Първи стъпки“ /Допълваща обучението по „Технологии и предприемачество” 1 - 4 клас/
грамотност, инициативност и предприемчивост по програмата „За парите и други важни неща”
в областта на гражданско и финансово
образование в „Часа на класа”

а създаване на текст
самосъзнание на общността
грамотност в началната степен на училищното образование
– компоненти и компетентности.

18.03.2019 г.
София

С уважение:
Пламен Г. Паскалев–управител на изд. „Архимед” и
управляващ директор на Институт за образователни политики "Архимед и Диоген"

