
Общ брой групи 5 – 6 години: 

Общ брой деца 5 – 6 години: 

Лице за контакт: ...........................................................................................................................................................................................................................................

Мобилен телефон на лице за контакт:  ................................................................................................................................................................................

ИЗДАТЕЛСТВО „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД
www.prosveta.bg

ФОРМУЛЯР  ЗАЯВКА
за закупуване на комплект учебни помагала за 5 – 6-годишни деца в подготвителна група, живеещи в чужбина,

за учебната 2016/2017 г., съгласно ПМС № 334/2011 г.,
по програма „Роден език и култура зад граница“ и ПМС № 79/2016 г.

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

Община/район: ..............................................................................................................................................................................................................................................

Град/село: ............................................................................................................................................................................................................................................................

Служебен телефон на лице за контакт:  ...............................................................................................................................................................................

E-mail на лице за контакт:  ...............................................................................................................................................................................................................

Наименование на заявителя: .....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Булстат:  .................................................................................................................................................................................................................................................................

Пощенски код: ...............................................................................................................................................................................................................................................

Улица, №: .............................................................................................................................................................................................................................................................

Директор: ..............................................................................................................................................................................................................................................................

МОЛ: .........................................................................................................................................................................................................................................................................
Плащането се извършва в брой

при получаване на помагалата или по сметка
на издателството. 
Банкови сметки: 

Райфайзенбанк ЕАД
BGN - IBAN: BG68RZBB91551061225408

BIC: RZBBBGSF
EUR - IBAN: BG18RZBB91551461225402

BIC: RZBBBGSF
USD - IBAN: BG10RZBB91551161225401

BIC: RZBBBGSF

Заявка може да се изтегли и попълни 
в удобен за вас формат на адрес: 

www.prosveta.bg

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
тел.: 02/483 00 96; 0884 110 414, факс: 02/945 61 84

e-mail: realizacia@prosveta.bg

АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ 
НА ЗАЯВКАТА: 
гр. София 1839,

бул. „Ботевградско шосе“ № 234
Отдел „Реализация“
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№ Наименование на помагалото

1 „АБВ☺игри“. Книжка 1 – есен

2 „АБВ☺игри“. Книжка 2 – зима

3 „АБВ☺игри“. Книжка 3 – пролет

4 „АБВ☺игри“. Книжка 4 – лято

Броя

Сума

Автори

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

Цена на комплект в лева
с 30% търговска отстъпка 

31,00 лв.

Учебните помагала за 5 – 6-годишни деца са със срок на ползване 1 година и се поръчват за всяко дете.

Л. Спиридонова и др.

Л. Спиридонова и др.

М. Стоянова и др.

Д. Коларска и др.

Наименование на помагалото

Броя

 „АБВ☺игри“ – комплект за детето в папка        

Заявено количество

Сума

Автори

Цена на комплект в лева
с 30% търговска 

отстъпка 
31,00 лв.

Програмна система „АБВ☺игри“ Вариант 1

Програмна система „АБВ☺игри“ Вариант 2

Заявено количество
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При заявка за не по-малко от 15 комплекта:

● Пъзел с българската азбука

При заявка за не по-малко от 30 комплекта:

При заявка за не по-малко от 50 комплекта:

● Два пъзела с българската азбука

● Куклен театър

● Учебен комплект за учителя                 бр.

● Книга за учителя                 бр.

● Компактдиск „Светът е чудесен с музика и песен“

● Два пъзела за съотнасяне на количество към цифра

● Два пъзела с българската азбука

● Компактдиск с интерактивни ресурси и материали за отпечатване

● Два пъзела с действията събиране и изваждане

● Два пъзела за съотнасяне на количество към цифра

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

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

● Пъзел за съотнасяне на количество към цифра

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

Ако вече работите с комплекти на „Просвета“, моля отбележете желанието си да получите допълнително и:
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№ Наименование на помагалото

1 Вълшебства от думи

2 Слънчева люлка

3 Колко и защо?

4 Здравейте, приятели!

5 Слънчице, изгрей!

6 Хайде да рисуваме!

7 На работа, ръчички!

8 Весели игри

Броя

Сума

● Два пъзела с българската азбука

● Два пъзела с действията събиране и изваждане

● Куклен театър

● Два пъзела за съотнасяне на количество към цифра

● Пъзел с българската азбука

При заявка за не по-малко от 50 комплекта:

И. Колева и М. Натина

Р. Генков и О. Занков

Автори

С. Витанова и К. Семизорова

Заявено количество

● Два пъзела с българската азбука

При заявка за не по-малко от 15 комплекта:

Учебните помагала за 5 – 6-годишни деца са със срок на ползване 1 година и се поръчват за всяко дете.

Програмна система „Ръка за ръка“

● Два пъзела за съотнасяне на количество към цифра

Д. Гюров и др.

При заявка за не по-малко от 30 комплекта:

Л. Витанов и Г. Иванов

● Пъзел за съотнасяне на количество към цифра

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

В. Ванева и Т. Велинова

В. Гюрова и др.

31,00 лв

В. Гюрова и Л. Витанов

Цена на комплект в лева с
30% търговска 

отстъпка 
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● Учебен комплект за учителя                 бр.

● Книга за учителя                 бр.

№ Наименование на помагалото Ед. цена с ДДС Сума

1  „АБВ☺игри“ – комплект за дедето в папка 44,28 лв.

2  „АБВ☺игри“. Книжка 1 – есен 11,07 лв.

3  „АБВ☺игри“. Книжка 2 – зима 11,07 лв.

4  „АБВ☺игри“. Книжка 3 – пролет 11,07 лв.

5  „АБВ☺игри“. Книжка 4 – лято 11,07 лв.

6 Вълшебства от думи 5,21 лв.

7 Слънчева люлка 5,21 лв.

8 Колко и защо? 5,34 лв.

9 Здравейте, приятели! 5,34 лв.

10 Слънчице, изгрей! 5,34 лв.

11 Хайде да рисуваме! 5,21 лв.

Л. Спиридонова и др.

И. Колева и М. Натина

С. Витанова и К. Семизорова

В. Ванева и Т. Велинова

Автори

Л. Спиридонова и др.

Л. Спиридонова и др.

М. Стоянова и др.

● Електронен вариант на книжките за детето с допълнителни интерактивни ресурси и дидактични материали

В. Гюрова и др.

Д. Гюров и др.

Р. Генков и О. Занков

Заявки за отделни помагала за 5 – 6-годишни деца в подготвителна група*

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

Брой

● Компактдиск „Музикална приказка“

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

М. Стоянова и др.

Всеки, който за ПЪРВИ ПЪТ избира програмната система „Ръка за ръка“, ще получи екземпляр
от учебния комплект и книгата за учителя.
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12 На работа, ръчички! 7,40 лв.

13 Весели игри 5,21 лв.

14 Музикална приказка 4,68 лв.

15 Бягай, ще те стигна! 5,90 лв.

16 Моята безопасност 1,20 лв.

17 Знам и мога! – диагностични задачи за 5 – 6 г. 3,90 лв.

18 Концентрация за първа предучилищна група 3,90 лв.

19 „Играя и уча“. Концентрация за 5 – 6 години 4,90 лв.

20 „Играя и пиша“. Книжка 1 за 5 – 6 години 1,90 лв.

21 „Играя и пиша“. Книжка 2 за 5 – 6 години 1,90 лв.

22 „Играя и пиша“. Книжка 3 за 5 – 6 години 1,90 лв.

23 „Играя и пиша“. Книжка 4 за 5 – 6 години 1,90 лв.

24 „Броя и смятам“. Книжка 2. „Уча числата до 5“ 4,90 лв.

25 „Броя и смятам“. Книжка 3. „Уча се да 
разпознавам фигури и мерки“ 4,90 лв.

26 Математически вълшебства 3,90 лв.

27 От точка до точка 3,90 лв.

28 Моята книжка. Цифри и загадки 3,90 лв.

29 Моята книжка. Рисунки и загадки 3,90 лв.

30 Цветни загадки 4,90 лв.

31 На улицата безопасно пеш с прилепчето Миши 4,90 лв.

32 На улицата безопасно на колела с жабка Шляпка 4,90 лв.

33 Диск Lettergеtter 15,00 лв.

Издателство „Cuadernos Rubio“/„Просвета“

В. Гюрова и Л. Христова

К. Мерле 

Р. Генков

Б. Дънбар

Б. Дънбар

К. Мерле и др.

Издателство „Tessloff“/„Просвета“

Издателство „Tessloff“/„Просвета“

Издателство „Grafalko“/„Просвета“

Издателство „Grafalko“/„Просвета“

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

Издателство „Award Publishing“/„Просвета“

Издателство „Cuadernos Rubio“/„Просвета“

Издателство „Cuadernos Rubio“/„Просвета“

В. Гюрова и др.

Издателство „Loewe“/„Просвета“

В. Гюрова и Л. Витанов

Издателство „Loewe“/„Просвета“

Е. Андреева и А. Бошнакова

Р. Пенев и М. Глушкова

Издателство „Loewe“/„Просвета“

Л. Витанов и Г. Иванов

Обща сума
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№ Наименование на помагалото Ед. цена с ДДС Сума

1 Книга за учителя „АБВ☺игри“ – книжки 14,00 лв.

2 Книга за учителя „АБВ☺игри“ – папка 14,00 лв.

3 Книга за учителя „Ръка за ръка“ 6,00 лв.

4 Книга за учителя „Примерно годишно 
разпределение“ 2,28 лв.

5 Цветна градинка – христоматия 5,88 лв.

6 Модели на педагогическо взаимодействие.
Семейство – детска градина 7,90 лв.

7 Да възпитаваме правилно малкото дете 14,00 лв.

8 Книга за игри и занимания с малкото дете 9,80 лв.

9 Уча се на добри обноски 6,90 лв.

10 501 занимания за деца 22,00 лв.

11 Чудна азбука 12,00 лв.

12 Животни 20,00 лв.

13 Голяма книга за животни 39,00 лв.

14 Всеки ден да е неделя 3,90 лв.

15 Слънчо гледа слънчогледа 3,90 лв.

16 Календар на природата 8,00 лв.

17 Календар на празниците 8,00 лв.

18 Табло „Магическият свят на цветовете“ 7,90 лв.

19 Табло „Магическият свят на фигурите“ 7,90 лв.

20 Табло „Моят дневен режим“ 10,00 лв.

21 Табло „Моята България“ 10,00 лв.

22 Табло „Годишните времена“ 10,00 лв.

Издателство „Prodesign Lernspiel GmbH“/„Просвета“

Издателство „Prodesign Lernspiel GmbH“/„Просвета“

Издателство „Просвета“

Издателство „Просвета“

Издателство „Просвета“

В. Гюрова и др.

А. Казалис

Я. Петров/Чичо Чичопей

Я. Петров/Чичо Чичопей

Р. Маклър

М. Манси 

Н. Радулова и др.

В. Гюрова

Т. Бинчев

Дай Ходжис

С. Уолкоф и др.

Р. ван Дицхьойзен

Д. Гюров и др.

Автори

М. Стоянова и др.

Допълнителни помагала за работа в екип и материали за учителя*

Брой

Л. Спиридонова и др.

Д. Гюров и др.

Д. Гюров и др.
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23 Табло „Числата до десет“ 10,00 лв.

24 Табло „Общувам и играя“ 10,00 лв.

25 Табло „Всички деца по света“ 10,00 лв.

26 Табло „Превозни средства“ 10,00 лв.

27 Флашкарти „Превозни средства“ 14,00 лв.

28 Табло „Домашни животни“ 7,00 лв.

29 Карти „Животни. Диви и домашни животни“ 12,00 лв.

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

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

С. Витанова и др.

Издателство „Просвета“

Издателство „Просвета“

Издателство „Просвета“

Издателство „Просвета“

Издателство „Просвета“

Издателство „Просвета“

Обща сума

............................................................................................
Изготвил заявката – Директор (име, фамилия) (подпис, печат)

.....................................
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