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ДО Г-ЖА/Г-Н ДИРЕКТОР 

 НА ЦДГ/ОДЗ 
 

 

ОТНОСНО: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване през 

учебната 2017/ 2018 г. в съответствие с ПМС № 79/ 13.04.2016 г.. 

 

 Уважаеми г-жо/г-н Директор, 

За учебната 2017/2018 г. издателство „Бит и техника“ ООД предлага на Вашето 

внимание учебни помагала по Конструиране и технологии за подготвителните групи 

съответно за 5-6 и 6-7 годишни деца съгласно приложените заявка и рекламна брошура. 

Цените на предложените от нас учебни помагала са съобразени с предвидените за всяко дете 

средства.  

1. Заявка на учебни помагала 

Формуляр на заявка за учебни помагала може да бъде изтеглен и от интернет 

страницата на издателството www.bititechnika.com. 

Изпратете подписаната и подпечатана заявка в 2 (два) екземпляра на посочения по-

горе адрес за кореспонденция или сканирани по електронната поща или факса! 

Ако детското заведение не е на делегиран бюджет, заявката се съгласува с общината/ 

района. 

В случай, че от общината/ района се изисква сключване на договор за доставка, 

формуляр на договор ще намерите на интернет страницата на издателството. В този случай 

следва да ни изпратите по 3 (три) екземпляра на подписания и подпечатан договор и на 

заявката или сканирани по електронната поща или факса! 

След като получим договор и заявка или само заявка, ще Ви върнем обратно по 

пощата по 2 (два) екземпляра на изведения, подписан  и подпечатан от издателството 

договор и на заявката. 

2. Доставка 

Издателството гарантира доставката на учебните помагала във всяко детско заведение 

или в определената от съответната община база съобразно графика на МОН. 

3. Плащане 

Плащането се извършва в 10 (десет) дневен срок след получаване на доставката и 

представяне на фактура оригинал по банкова сметка, посочена в заявката и във фактурата, 

като в платежното нареждане задължително се вписват номерът и датата на фактурата, името 

на детското заведение, населеното място и общината.. 

4. Заявка на допълнителни бройки учебни помагала 
При необходимост можете да ни изпратите по пощата, факса или електронната поща 

заявка за допълнителни бройки учебни помагала като приложение към основната заявка. 
 

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. 
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