ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА Г-ЖО/УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
С промяната на Постановление № 79 на Министерския съвет от 13 април 2016 г., са
осигурени средства за закупуване на познавателни книжки за всяко дете и в 1. възрастова група.
Вече може да направите заявки за познавателни книжки в 1. възрастова групаза
учебната 2022/2023 година. Съгласно графика на МОН крайният срок за подаване на заявки е
до 15.06.2022 г., а за сключване на договори – 22.06.2022 г.
Учителите в 1. възрастова група (3 – 4 г.) ще могат да избират познавателни книжки
между трите ни поредици: „Чуден свят“, „АБВ@игри“ и „Ръка за ръка“. Книжките от
поредицата „Чуден свят“ са обогатени с „Игри по всички образователни направления“, които
включват и Портфолио за детето и чеклистове за проследяване на постиженията му. И трите
поредици включват всички образователни направления.
За всеки учител, който работи с познавателните книжки на „Просвета“, сме осигурили
съответните тематични разпределения (в електронен вид), книги за учителя, табла и други
допълнителни полезни образователни материали, както и свободен достъп до цялата
образователна платформа е-просвета. Работата с електронните варианти на познавателните
книжки улеснява, подпомага и разнообразява подготовката на децата и е част от модерна и
иновативна визия за предучилищно образование.
Ако избирате да работите за първи път с поредица от познавателни книжки на Издателска
група „Просвета“, имате възможност да актуализирате разработената във Вашата детска
градина програмна система, като използвате примерните ни годишни тематични
разпределения (вижте ТУК).
Изберете най-доброто за Вашите деца!
И тези заявки се правят чрез нашата електронна система, което ускорява процеса на
обработване и подписване на договор с издателство „Просвета – София“ АД.
Упътване за попълването им вижте ТУК.
Заявките ще намерите в нашия сайт на следния линк:
http://www.prosveta.bg/zayavki-za-uchebnata-2022-2023-g
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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 следните реквизити: номер и дата на проформа
фактурата, ЕИК (Булстат), номер на договора (определен от изпълнителя), наименование на
детската градина, населеното място и общината/района. Доплащането на останалите 60% от
сумата се извършва до 5 (пет) дни след получаването на познавателните книжки.
Банкова сметка:
IBAN: BG68RZBB91551061225408 BGN
BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк ЕАД
„Просвета – София“ АД
Издателство „Просвета – София“ АД Ви гарантира изпълнението на доставката съгласно
графика на МОН.
Благодарим Ви, че избирате заглавията на „Просвета“!

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