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● чрез отдел „Реализация“: тел. 02/483 00 96, факс 02/945 61 84, имейл: realizacia@prosveta.bg
● чрез търговските обекти на издателството

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

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

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

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

ФОРМУЛЯР  ЗАЯВКА 

Община: ...............................................................................................................................................................
Район: .....................................................................................................................................................................
Град/село: ...........................................................................................................................................................

Служебен телефон: ........................................................ Факс: ..........................................................

за закупуване на учебни помагала за 2 – 3-годишни деца

НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКАТА:

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

Имейл: ...................................................................................................................................................................

Заявка може да се изтегли и попълни

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

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

Брой деца на 2 – 3 години: .................................................................................................................

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

 Национална информационна мрежа

Тел.: 02/923-18-49, 923-18-51

Имейл: marketing@prosveta.bg

Отдел „Реализация“

Тел.: 02/483-00-96, 0884 110 414
Имейл: realizacia@prosveta.bg

в удобен за вас формат на адрес:

www.prosveta.bg
Плащането се извършва в брой

 при получаване на помагалата

Райфайзенбанк ЕАД

 или по сметката на издателството.

Банкова сметка:

IBAN: BG68RZBB91551061225408BGN

BIC: RZBBBGSF

● чрез представителя на издателството за съответната област 

Брой групи: ......................................................................................................................................................

http://www.prosveta.bg/
http://www.prosveta.bg/
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Издателство „Просвета“ предлага на вниманието ви комплект учебни помагала за деца на 2 – 3 години.

№ Наименование на помагалото Автори

1 Играя и раста Весела Гюрова и др.

2 Раста и откривам Весела Гюрова и др.

 Броя
Цена на комплeкта в 
лева с включена 
търговска отстъпка   

                                                                

8,96 лв.

СУМА  

№ Наименование на помагалото Автори Ед. цена с ДДС Брой СУМА

1 Играя и раста В. Гюрова и др. 5,90 лв.

2 Раста и откривам В. Гюрова и др. 6,90 лв.

Обща сума

            

Заявено количество комплекти

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

Помагала за децата*

УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ

Заявка за отделни помагала

● „Цветовете“
● „Цветна градинка“ – христоматия

Всеки учител, избрал „Ръка за ръка“ ще получи:
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1 Книга за учителя - електронен вариант В. Гюрова и др. 6,00 лв.

2 Цветна градинка – христоматия Т. Бинчев 5,88 лв.

3 Книга за игри и занимания с малкото дете Р. Маклър 9,80 лв.

4 501 занимания за деца Дай Ходжис 22,00 лв.

5 Да възпитаваме правилно малкото дете Сандра Уолков и др. 14,00 лв.

Първи книжки за моята библиотека

6 Цветовете К. Гънзи 8,90 лв.

7 Моето тяло К. Гънзи 8,90 лв.

8 Зоологическа градина К. Гънзи 8,90 лв.

9 Числата К. Гънзи 8,90 лв.

10 Костенурка 10,00 лв.

11 Калинка 10,00 лв.

12 Автомобил 10,00 лв.

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

(дата)

№ Наименование на помагалото СУМААвтори  Ед. цена с ДДС 

** При поръчка на 5 и повече броя от отделно заглавие издателството предоставя 24% отстъпка от цената им.

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

Брой

Обща сума

 играчки книжки:

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