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Забележка: 

 Отстъпка:  от 10 до 15 бр. (от вид) – 15% 
                                    над 16 бр. (от вид) – 20% 

                                    над 80 бр. – 25% 

 При избор за работа с нашите помагала представяме на учителите за всяка група над 10 бр. 

безплатно помагало и книга за учителя, а за група под 10 бр. – книга за учителя 

 Заявки може да правите чрез нашите представители или по телефон , факс, е-mail или сайта 

на издателството. 

 Доставките ще се извършват по най-бърз начин (количествата са налични) от нашите 

представители или с колет по пощата. 

       

           Дата …………………………                                   Изготвил заявката: ………………………………….. 

№ Учебно помагало Автори 

Корична 

цена, лв. 

(с ДДС) 

Заявка 

брой 

Отстъпка 

% 

Обща цена 

без отстъпка 

лв. 

Обща цена 

с отстъпка 

лв. 

1. 

Помагало по конструктивно-технически и 

битови дейности за деца на 3-4 години     
(албум с щанцовани приложения от хартия и 

картон, комплект с материали) 
  Одобренo със заповед РД 09-346/02.03.2011 г. на МОНМ 

Св. Петкова, 

В. Ананиев 
6,25     

2. 

Помагало по конструктивно-технически и 

битови дейности за деца на 4-5 години     
(албум с щанцовани приложения от хартия и 

картон, комплект с материали) 
  Одобренo със заповед РД 09-346/02.03.2011 г. на МОНМ 

Св. Петкова, 

В. Ананиев 
6,25     

3. 

Помагало по конструктивно-технически и 

битови дейности за деца на 5-6 години     
(албум с щанцовани приложения от хартия и 

картон, комплект с материали) 
  Одобренo със заповед РД 09-346/02.03.2011 г. на МОНМ 

Св. Петкова, 

В. Ананиев 
6,80     

4. 

Помагало по конструктивно-технически и битови 

дейности „Малчугани майсторани” за 

подготвителна група – деца на 6-7 години 
(книжка за детето, албум с щанцовани приложения  

от хартия и картон, комплект с материали) 
  Одобрено със заповед РД 09-698/26.08.2003 г. на МОМН 

Св. Петкова, 

В. Ананиев 
7,55     

 Обща цена на цялата заявка, лв.:   

ПОДАТЕЛ  
Детска градина ........................................................ 

Община .................................................................. 

Област .................................................................... 

Адрес (гр., с.) ......................................................... 

(ул., №) ................................................................... 

Булстат ................................................................... 

МОЛ ....................................................................... 

Лице за контакти ................................................... 

тел., факс ................................................................ 

e-mail ...................................................................... 

ПОЛУЧАТЕЛ 

Издателство „Бит и техника“ ООД 

9009 гр. Варна 

ул. „Капитан Райчо Николов“ № 101 

тел.: 052/ 363 274  

GSM 0888/502278, 0888/502279 

e-mail: ananiev@izdatelstvobititechnika.dir.bg 

www.bititechnika.com 

IBAN: BG96UBBS80021019455920 

BIC: UBBS BGSF 

Обединена Българска Банка – клон Колони 
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