ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН

УВАЖАЕМА Г-ЖО/УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,
Училищата вече могат да направят своите заявки за учебната 2018/2019 година. Съгласно
графика на МОН, крайният срок за подаване на заявки за учебници и учебни помагала до
общините, МОН и издателствата е 30.07.2018 г.
Крайният срок за сключване на договори е 03.08.2018 г.
Заявки се правят онлайн от сайта на издателска група „Просвета“: www.prosveta.bg
Упътването за попълване на електронния формуляр вижте ТУК
Сега се заявяват:
– учебни комплекти и учебници за всеки ученик по всички предмети за 3. клас;
– учебници за всеки ученик по всички предмети за 7. клас.
„Просвета“ предлага за посочените класове пълни комплекти учебници и тетрадки по
всички предмети – одобрени от МОН и от българските учители.
В заявката са включени и дължимите от училището средства за осигуряване на достъп до
електронночетими учебници в съответствие с разпоредбите на Постановление № 79 на МС от
13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и
учебни комплекти.
За всеки учител в 3. и 7. клас, който работи по издателска група „Просвета“, сме
осигурили: съответния учебник, тетрадки, книга за учителя, помагала, както и неоценим
помощник – новите ни електронни учебници от 3D поколение.
При поръчка на пълен комплект за 3. клас от издателска група „Просвета“ (независимо
дали на „Просвета – София“, „Просвета Плюс“, или смесено) всеки учител ще получи
допълнителни образователни материали и книга за учителя по физическо възпитание и спорт за
3. клас, както и Бележник на третокласника за кореспонденция с родителите за всички деца от
класа.
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Издателство „Просвета – София“ АД има право да сключва договори и да доставя
учебници и учебни помагала от името на:
– Издателство „Просвета – София“ АД;
– Издателство „Просвета Плюс“ ЕООД;
– Издателство „Просвета АзБуки“ ЕООД.
За улеснение при попълване и изпращане на формулярите с избраните заглавия
използвайте нашата електронна система. Тя пресмята автоматично стойността на поръчката и
ускорява процеса на подаване на заявка и подписване на договор с издателство „Просвета –
София“ АД.
ЗАЯВКИТЕ ЩЕ НАМЕРИТЕ НА НАШИЯ САЙТ:
http://www.prosveta.bg/zaqvki-za-uchebnata-2018-2019
Издателство „Просвета – София“ АД гарантира изпълнението на графика на МОН. След
подписването на договора на посочената по-долу банкова сметка преведете в указания срок
аванс в размер на 40% от сумата по договора. В платежното нареждане задължително трябва да
бъдат посочени номерът на договора, името на училището, населеното място, общината/района.
Доплащането на останалите 60% от сумата се извършва в срок до 28.09.2018 г.
Банкова сметка:
IBAN: BG68RZBB91551061225408 BGN
BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк ЕАД
„Просвета – София“ АД
Издателска група „Просвета“ ще организира доставката на заявените количества в
определения от МОН срок след получаване на дължимата авансова сума. Както винаги, можете
да разчитате на нашата коректност и точност.

ЕКИПЪТ НА ИЗДАТЕЛСКА ГРУПА „ПРОСВЕТА“
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