1700 София, Студентски град
ул. „Д-р Йордан Йосифов“ 8Б
тел. 02/943 4724, факс 02/943 4397
e-mail: izkustva@yahoo.com, www.izkustva.net

ЗАЯВКА
за доставка на учебници на издателство „Изкуства“
за 1.–7. клас за учебната 2018/2019 г.
ПОДАТЕЛ НА ЗАЯВКАТА:

ПОЛУЧАТЕЛ НА ЗАЯВКАТА:

У-ще

„Изкуства“ ЕООД

Област

София - град

Община

Студентски град

Град/Село, пощ. код

София 1700

Ул. №

„Д-р Йордан Йосифов“ 8Б

ЕИК по Булстат

BG 128 526 690

Директор:

МОЛ: Цеко Стайков

Лице за контакти

Търговски отдел

Тел./факс

тел: 02/9434724; 02/9434785 факс: 02/9434397

e-mail

izkustva@yahoo.com

Заявки и договори можете да изтеглите и попълните в електронен вид в удобен за вас формат на
адрес: www.izkustva.net. Заявки и договори се приемат със съответните подписи и печат:
• по пощата: София 1700, ул. „Д-р Йордан Йосифов“ 8Б;
• сканирани на e-mail: izkustva@yahoo.com.
№

Учебници, които се осигуряват от държавата

0B

Брой
учители

Брой
ученици

Ед. цена,
лв.

1.

Музика за 3. клас
/ М. Толедова, П. Запрянова, Л. Христова/

2.

Компютърно моделиране за 3. клас
/ Р. Папанчева, Кр. Димитрова, Т. Глушкова/

4,26

3.

Музика за 7. клас
/ М. Толедова, П. Запрянова, Л. Христова/

10,92

4.

Информационни технологии за 7. клас
/ Кр. Манев, Коста Гъров и колектив/

7,95

Обща
стойност

7,28

Забележка:

1. При заявка на учебници по Музика за 3. и 7. клас, учителите получават безплатно: екземпляр от
учебника, книга за учителя, комплект музикални дискове, достъп до електронно четим вариант на
учебника и е-учебник.
2. При заявка на учебници по Компютърно моделиране за 3. клас и Информационни технологии
за 7. клас, учителите получават безплатно: екземпляр от учебника, електронна книга за учителя,
ресурси, достъп до електронно четим вариант на учебника и е-учебник.
3. Учебниците за ТРЕТИ и СЕДМИ клас са със срок на ползване 3 учебни години. Учебната 2018/2019
година ще бъде първа година на ползването им.
4. В колоната „Брой ученици” попълнете необходимите за училището брой учебници.
5. В колоната „Брой учители“ попълнете броя на учителите на съответния клас.
6. Единичната цена на всеки учебник е формирана на база цени за хартиен вариант и електронно
четим вариант, съгласно Постановление №48/05.04.2018 г. и допълнение на Постановление №79
на МС от 2016 г.

Дата:

Заявил:
(име, фамилия, длъжност, подпис, печат)

