ИЗДАТЕЛСТВО

БИТ И ТЕХНИКА
www.bititechnika.com

9009 гр. Варна, ул. „Капитан Райчо Николов“ №101
тел.: 052/ 363 274, 0882/829 135, 0884/053 690
e-mail: office@bititechnika.com

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА НУ, ОУ И СУ

Уважаеми г-жо/г-н Директор,
Екипът на издателство „Бит и техника“ има удоволствието да Ви предложи за
учебната 2022–2023 година отново учебниците и учебните комплекти за 1., 2., 3., 4., 5.,
6. и 7. клас.
Пълните електронни варианти на учебниците с всички мултимедийни ресурси може
да разгледате на адрес www.e-uchebnici.com или през сайта на издателството
www.bititechnika.com, като използвате временния бърз достъп след регистрация без
код.
Книгите за учителя, годишните тематични разпределения в различни формати,
бонусите и допълнителните помагала за ученика и всички ресурси за учителя можете да
видите на сайта на издателството www.bititechnika.com.
Ако проявявате интерес и желание да работите с нашите издания, но не са Ви
доставени рекламни екземпляри на учебниците и учебните комплекти, искане за
получаване на такива можете да направите на e-mail: office@bititechnika.com.
1. Заявка на учебници и учебни комплекти за 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас
Заявка може бързо и лесно да попълните и изпратите ОНЛАЙН
на сайта на издателството www.bititechnika.com, като проследите връзката
ЗАЯВКИ И ДОГОВОРИ, където ще видите указания за попълването й.
Електронният формуляр пресмята автоматично всички суми, улеснява
и ускорява подаването на заявката и сключването на договора за доставка.
При подаването на заявката и на посочения от Вас имейл ще получите
линк за изтегляне на заявката и на подписания и подпечатан от нас договор,
обединени в общ файл.
Необходимо е да принтирате файла с договора и заявката, да го подпишете,
подпечатате и да изпратите сканирано копие на посочения в заявката
наш имейл адрес zaiavki@bititechnika.com
И/ИЛИ хартиен екземпляр на посочения в заявката наш пощенски адрес:
Издателство „Бит и техника“ ООД
ул. „Капитан Райчо Николов“ № 101
9009 гр. Варна
Достъпът до електронно четимите учебници за всички ученици от 1. до 7. клас е
осигурен на адрес www.bititechnika.com.

При заявка на учебници и учебни комплекти се предоставят безплатно под
формата на отстъпка следните ресурси за учителя:
• учебен комплект за съответния предмет и клас;
• електронен вариант на учебника с примерни решения на задачите, анимации и
други мултимедийни ресурси;
• електронен вариант на тетрадките, включващ последователност и варианти за
решаване на задачите и техните отговори;
• книга за учителя с подробни методически разработки;
• достъп до интерактивна книга за учителя
• примерно годишно разпределение в различни формати;
• нагледни печатни и електронни мултимедийни дидактични табла;
• сборник „Упражнения по математика в училище и вкъщи“;
• сборник „Математически тренировки и блицтурнири“;
• сборник задачи по математика „Знаеш ли как?“;
• сборник задачи „Математиката около нас“;
• комплект материали за практическа работа към албумите по технологии и
предприемачество;
2. Доставка
Издателството гарантира доставката на учебниците и учебните помагала на адреса на
училището или в определената от съответната община база в срок съгласно графика на
МОН при своевременно подаване на заявката и сключване на договора.
3. Коригираща заявка и заявка на допълнителни бройки учебници и учебни
помагала
При необходимост можете да направите коригираща заявка или заявка за
допълнителни бройки учебници и учебни помагала.
„Коригираща заявка“ отменя подадените количества в предходната заявка. Ще
получите на имейл адреса си заявка и договор с новите количества. Запазва се
регистрационният номер на договора на първоначалната заявка.
Ако изберете „Заявка за допълнителни бройки“, ще получите на имейл адреса
си заявка за допълнителни бройки и анекс към договора.
В интерес на учениците и образованието се надяваме, че ще гарантирате правото на
учителите на свободен избор и Ви уверяваме, че ще осигурим заявените към нас учебници
и учебни помагала в необходимия срок и качество.
Като Ви благодарим предварително за направения избор, изразяваме готовност да
обсъдим всички възникнали въпроси. Надяваме се да продължим дългосрочното
сътрудничество.

С уважение,
Екипът на издателство „БИТ И ТЕХНИКА“

