ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА Г-ЖО/УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
Вече може да заявите новите учебници по компютърно моделиране и информационни
технологии на „Просвета“ и „Просвета Плюс“ за 5. и 6. клас за учебната 2022/2023 година.
Учебниците са одобрени от министъра на образованието и науката със заповеди от 10 юни 2022 г.
Съгласно графика на МОН срокът за подаване на заявките до издателствата е от 23 юни
до 11 юли 2022 г. Крайният срок за сключване на договорите е 15 юли 2022 г.
За всеки учител, избрал да преподава по нашите учебници по компютърно моделиране и
информационни технологии, сме осигурили: съответния учебник, работни листове, книга за учителя
и CD с ресурсни файлове към задачите в учебниците. Учителят получава и достъп до платформата
е-просвета (e-prosveta.bg), отличена през 2021 г. със Специалната награда на журито на най-големия
европейски конкурс за учебници и учебни материали BELMA на Франкфуртския панаир на книгата.
В уроците в електронните учебници са добавени разнообразни интерактивни ресурси: видеоуроци с
учител; задачи с практически приложим резултат; видеоматериали, показващи поетапното
изпълнение на дадена задача; заготовки на проекти по компютърно моделиране; примерни проекти
за изпълнение; електронни инструменти; тестове за самопроверка и игри.
Изберете най-доброто за Вашите деца!
Заявките се попълват и подават с онлайн формуляр от сайта на Издателска група „Просвета“.
Електронната ни система пресмята автоматично стойността на поръчката и ускорява процеса на
подписването на договор. В заявката са включени и дължимите от училището средства за
осигуряване на достъп до е-четими учебници в съответствие с разпоредбите на Постановление №
79 на МС от 13 април 2016 г.
Упътване за попълването им вижте ТУК.
Заявките ще намерите в нашия сайт на следния линк:
https://www.prosveta.bg/zayavki-za-uchebnata-2022-2023-g
Издателство „Просвета – София“ АД има право да сключва договори и да доставя учебници
и учебни комплекти и от името на „Просвета Плюс“ ЕАД.
Заплащането на учебниците се извършва в петдневен срок след изпълнението на поръчката
и представянето на фактура оригинал. Обърнете внимание в платежното нареждане задължително
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да бъдат попълнени: номер и дата на фактура, ЕИК (Булстат), номер на договора (определен от
изпълнителя), наименование на училището, населено място и община/район.
Банкова сметка:
IBAN: BG68RZBB91551061225408 BGN
BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк ЕАД
„Просвета – София“ АД
Издателска група „Просвета“ гарантира, че ще организира доставката на заявените
количества в определения от МОН срок съгласно сключения договор.
Благодарим Ви, че избирате заглавията на „Просвета“!

С уважение,
ЙОАНА ТОМОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД
„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД
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