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 първостепенния разпоредител – общини или
МОН, и до издателствата е 23.02.2018 г. Крайният срок за сключване на договори
е 16.03.2018 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 1. клас;
– тетрадки по всички предмети за 2. и 4. клас;
– допълнителни бройки за попълване на наличностите: учебници за 2. и 4. клас;
– допълнителни бройки за попълване на наличностите: учебници за 5. и 6. клас.
Изберете най-доброто за Вашите деца. Комплект „Голямото приключение“ на
издателска група „Просвета“ бе обявен за най-добър в Европа на най-голямото
книжно изложение в света – Международния панаир във Франкфурт. Другият ни нов
комплект – „Чуден свят“, е със същото качество, но в конкурса можеше да участва само
един от двата.
Тези два комплекта за първи път влязоха в клас през учебната 2017/2018 година.
Хиляди учители, които сега преподават на 1. и 2. клас, вече работят по тях и постигат
отлични резултати. Освен учебниците от двете ни нови поредици Вашите учители
могат да изберат и любимите утвърдени заглавия от марката „Просвета АзБуки“.
За всеки учител, който работи по издателска група „Просвета“, сме осигурили:
съответния учебник, тетрадки, книга за учителя, както и неоценим помощник – новите
ни електронни учебници от 3D поколение.

При поръчка на пълен комплект от издателска група „Просвета“ (независимо
дали на „Просвета – София“, „Просвета Плюс“, „Просвета АзБуки“, или смесено) всеки
учител ще получи и Книга за учителя по физическо възпитание и спорт за 1. клас и
Бележник на първокласника за кореспонденция с родителите за всички деца от
класа.
За всички второкласници и четвъртокласници, които ще работят през
учебната 2018/2019 година по пълен комплект от издателска група „Просвета“, също
сме предвидили бележниици.
Какво още получават учителите, които изберат „Просвета“, вижте ТУК.
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.
Заявки за подготвителните групи ще качим на сайта след одобрението на
познавателните книжки от МОН.
Издателство „Просвета – София“ АД гарантира изпълнението на графика на
МОН. След подписването на договора моля в указания срок да преведете на посочената
банкова сметка аванс в размер на 40% от сумата по договора. Обърнете внимание в
платежното нареждане задължително да бъдат попълнени: номер на договора; име на
училището; населено място; община/район. Доплащането на останалите 60% от сумата
се извършва до 5 (пет) дни след доставката.
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.
Благодарим Ви, че избирате заглавията на „Просвета“!
С уважение,

Й. ТОМОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

