
● чрез отдел „Реализация“: тел. 02/483 00 96, факс 02/945 61 84, e-mail: realizacia@prosveta.bg

● чрез търговските обекти на издателството

Град/село: ................................................................................................................................
Пощенски код: ........................................................................................................................
Улица №: .................................................................................................................................

МОЛ: ........................................................................................................................................
Лице за контакти: ..................................................................................................................
Мобилен телефон: .................................................................................................................

● чрез представителя на издателството за съответната област 

Служебен телефон: .......................................... Факс:..................................................
E-mail: .......................................................................................................................................
Брой деца на 4 – 5 години: ....................................................................................................
Брой групи: .............................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................
Област: .....................................................................................................................................

Булстат: ...................................................................................................................................
www.prosveta.bg

Плащането се извършва в брой при 

За информация:
Национална информационна мрежа

Факс: 02/923-18-50, 923-18-55

Наименование на заявителя: ………………………………………………………………………………………………

Община: ...................................................................................................................................
Район: .......................................................................................................................................

● сканирани на e-mail: marketing@prosveta.bg

получаване на помагалата или по

сметка на издателството.

Заявка може да се изтегли и попълни

в удобен за вас формат на адрес:

Тел.: 02/923-18-47, 923-18-51, 923-18-52

ИЗДАТЕЛСТВО „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД

Банкова сметка:
IBAN: BG68RZBB91551061225408BGN

E-mail: marketing@prosveta.bg

BIC: RZBBBGSF

Райфайзенбанк ЕАД

НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКАТА:

www.prosveta.bg

ФОРМУЛЯР  ЗАЯВКА 
за закупуване на учебни помагала за 4 – 5-годишни деца
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Броя

СУМА

● Два пъзела "Домашни животни"

Всеки учител, избрал програмната система „АБВ☺игри“, ще получи:
● Компактдиск с интерактивни ресурси и материали за отпечатване

……………... бр.
……………... бр.

      

Наименование на помагалото Автори

● Два пъзела "Морски животни"

Ако вече работите с комплекти на „Просвета“, моля отбележете желанието си
да получите допълнително и:

Всеки, който за ПЪРВИ ПЪТ избира програмната система „АБВ☺игри“, ще получи
екземпляр от учебния комплект и книгата за учителя.

Програмна система „АБВ☺игри“

При заявка за не по-малко от 30 комплекта:

● Два пъзела "Морски животни"

При заявка за не по-малко от 50 комплекта:

● Компактдиск „Светът е чудесен с музика и песен“

● Два пъзела "Насекоми"
● Куклен театър

24,50 лв.

Л. Спиридонова, М. Стоянова, Д. Коларска, 
Е. Витанова, И. Иванов, С. Бошнакова

При заявка за не по-малко от 15 комплекта:

Цена на комплект в лева
с 30% търговска отстъпка

Заявено количество

„АБВ☺игри“ – комплект за детето в папка

● Два пъзела "Домашни животни"

●  Книга за учителя
●  Учебен комплект за учителя

Всеки учител, избрал „АБВ☺игри“, ще получи:

● Пъзел "Домашни животни"
● Пъзел "Морски животни"
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№ Наименование на помагалото
1 Вълшебства от думи

2 Колко и защо?

3 Здравейте, приятели!

4 Слънчице, изгрей!

5 Приказна люлка 

6 Хайде да рисуваме!

7 Весели игри 

8 На работа, ръчички!

Броя

Сума

● Два пъзела "Насекоми"

Румен Генков и др.

Весела Гюрова и др.

● Два пъзела "Домашни животни"

● Два пъзела "Морски животни"

Всеки учител, избрал „Ръка за ръка“, ще получи:

● Два пъзела "Морски животни"

● Пъзел "Домашни животни"
● Пъзел "Морски животни"

● Два пъзела "Домашни животни"

Заявено количество комплекти Цена на комплект в лева с
30%  търговска отстъпка 

При заявка за не по-малко от 50 комплекта:

При заявка за не по-малко от 30 комплекта:

При заявка за не по-малко от 15 комплекта:

Ирина Колева и др. 

Любен Витанов и др.

Весела Гюрова и др.

Димитър Гюров и др.

21,84 лв.

Програмна система „Ръка за ръка“
Автори

Ирина Колева и др.

Виолета Ванева и др. 
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……………... бр.

……………... бр.

● Куклен театър

Всеки учител, избрал програмната система „Ръка за ръка“, ще получи:

●  Учебен комплект за учителя

●  Книга за учителя

● Компактдиск "Музикална приказка"

Всеки, който за ПЪРВИ ПЪТ избира програмната система „Ръка за ръка“,
ще получи екземпляр от учебния комплект и книгата за учителя.

Ако вече работите с комплекти на „Просвета“, моля отбележете желанието си
да получите допълнително и:

● „Знам и мога!“ Диагностични задачи за 4-5 години
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№ Наименование на помагалото Автори Ед. цена с ДДС Брой Сума

1 „АБВ☺игри“ – комплект за детето в папка М. Стоянова и др. 35,00 лв. 0,00 лв.

2 Вълшебства от думи И. Колева и др. 3,90 лв. 0,00 лв.
3 Колко и защо? В. Ванева и др. 3,90 лв. 0,00 лв.
4 Здравейте, приятели! В. Гюрова и др. 3,90 лв. 0,00 лв.
5 Слънчице, изгрей! Д. Гюров и др. 3,90 лв. 0,00 лв.
6 Приказна люлка И. Колева и др. 3,90 лв. 0,00 лв.
7 Хайде да рисуваме! Р. Генков и др. 3,90 лв. 0,00 лв.
8 Весели игри В. Гюрова и др. 3,90 лв. 0,00 лв.
9 На работа, ръчички! Л. Витанов и др. 3,90 лв. 0,00 лв.

10 Музикална приказка Е. Андреева и др. 4,90 лв. 0,00 лв.
11 Знам и мога! Диагностични задачи В. Гюрова и др. 5,90 лв. 0,00 лв.
12 Рисувам стъпка по стъпка Издателство „Tessloff“ 3,90 лв. 0,00 лв.
13 Броя и смятам. Уча се да групирам и сравнявам Бев Дънбар 4,90 лв. 0,00 лв.
14 „Играя и уча“. Концентрация за 4 – 5 години Издателство „Loewe“ 4,90 лв. 0,00 лв.
15 На улицата безопасно пеш с прилепчето Миши  Издателство GRAFALCO  4,90 лв. 0,00 лв.
16 На улицата безопасно на колела с жабка Шляпка  Издателство GRAFALCO  4,90 лв. 0,00 лв.
17 „Играя и пиша“. Книжка 1 за 4 – 5 години Изд. „Cuadernos Rubio“ 1,90 лв. 0,00 лв.
18 „Играя и пиша“. Книжка 2 за 4 – 5 години Изд. „Cuadernos Rubio“ 1,90 лв. 0,00 лв.
19 „Играя и пиша“. Книжка 3 за 4 – 5 години Изд. „Cuadernos Rubio“ 1,90 лв. 0,00 лв.
20 „Играя и пиша“. Книжка 4 за 4 – 5 години Изд. „Cuadernos Rubio“ 1,90 лв. 0,00 лв.

Книжки за моята библиотека
21 Цветовете К. Гънзи 8,90 лв. 0,00 лв.
22 Моето тяло К. Гънзи 8,90 лв. 0,00 лв.
23 Зоологическа градина К. Гънзи 8,90 лв. 0,00 лв.
24 Числата К. Гънзи 8,90 лв. 0,00 лв.

0,00 лв.

* При поръчка на 10 и повече броя от отделно заглавие издателството предоставя 24% отстъпка от цената им.

Помагала за 4 – 5-годишни деца в подготвителна група*

Обща сума

Заявка за отделни помагала 
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№ Наименование на помагалото Автори Ед. цена с ДДС Брой Сума
1 Книга за учителя „АБВ☺игри“ М. Стоянова и др. 14,00 лв. 0,00 лв.

2 Книга за учителя „Ръка за ръка“ –
хартиен вариант Д. Гюров и др. 6,00 лв. 0,00 лв.

3 Книга за учителя „Ръка за ръка“ –
електронен вариант Д. Гюров и др. 5,00 лв. 0,00 лв.

4 Книга за учителя „Ръка за ръка“ –
примерно годишно разпределение В. Гюрова 2,28 лв. 0,00 лв.

5 Модели на педагогическо взаимодействие Д. Гюров и др. 7,90 лв. 0,00 лв.
6 Цветна градинка – христоматия Т. Бинчев 5,88 лв. 0,00 лв.
7 Календар на природата Д. Гюров и др. 8,00 лв. 0,00 лв.
8 Календар на празниците В. Гюрова и др. 8,00 лв. 0,00 лв.
9 Всеки ден да е неделя Я. Петров/Чичо Чичопей 3,90 лв. 0,00 лв.

10 Слънчо гледа слънчогледа Я. Петров/Чичо Чичопей 3,90 лв. 0,00 лв.
11 501 занимания за деца Дай Ходжис 22,00 лв. 0,00 лв.
12 Животни А. Казалис 20,00 лв. 0,00 лв.
13 Книга за игри и занимания с малкото дете Р. Маклър 9,80 лв. 0,00 лв.
14 Уча се на добри обноски Р. ван Дицхьойзен 6,90 лв. 0,00 лв.
15 Да възпитаваме правилно малкото дете Сандра Уолков и др. 14,00 лв. 0,00 лв.
16 Карти „Животни. Диви и домашни животни“ С. Витанова 12,00 лв. 0,00 лв.
17 Карти „Превозни средства“ Издателство „Просвета“ 14,00 лв. 0,00 лв.
18 Табло „Магическият свят на цветовете“ Prodesign Lernspiel GmbH 7,90 лв. 0,00 лв.
19 Табло „Магическият свят на фигурите“ Prodesign Lernspiel GmbH 7,90 лв. 0,00 лв.
20 Табло „Годишните времена“ Издателство „Просвета“ 10,00 лв. 0,00 лв.
21 Табло „Числата до десет“ Издателство „Просвета“ 10,00 лв. 0,00 лв.
22 Табло „Общувам и играя“ Издателство „Просвета“ 10,00 лв. 0,00 лв.
23 Табло „Всички деца по света“ Издателство „Просвета“ 10,00 лв. 0,00 лв.
24 Табло „Превозни средства“ Издателство „Просвета“ 10,00 лв. 0,00 лв.

0,00 лв.

......................................................
                 (дата)                                

Допълнителни помагала за работа в екип и материали за учителя**

Обща сума

Изготвил заявката ........................................................................................................................................................................................
(трите имена, длъжност)

** При избор на 5 и повече броя от всички предложени заглавия издателството предоставя 24% отстъпка от цената им.
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