
1700 София, Студентски град, ул. „Д-р Йордан Йосифов“ 8Б 
тел. 02/943 4724, факс 02/943 4397 
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Уважаеми г-жо/ г-н директор, 
Във връзка с обезпечаването на задължителните подготвителни групи с познавателни 

книжки, издателство „Изкуства“ предоставя на Вашето внимание заявка за познавателни книжки АЗ 
ЩЕ БЪДА УЧЕНИК (четвърта ПГ група 6-7-години) (одобрена със заповед № РД 09-
593/28.03.2018 г. на Министъра на образованието и науката) за учебната 2019/2020 г. 

Молбата ни е да попълните и изпратите до издателството заявката, за да могат 
познавателните книжки да бъдат доставени преди започване на учебната година.  

 
 

 
за доставка на познавателни книжки на издателство „Изкуства“ 
за ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА/КЛАС (6-7-години) за учебната 2019/2020 г. 

 

ДГ/У-ще                                                         Булстат   
   

Ул. №      МОЛ     
   

Община      Тел./факс     
   

Област      Лице за контакти     
   

Град/Село      e-mail     
 

№ Заглавие Брой деца 
Единична 

цена 
Обща 

стойност 

1. 
Познавателна книжка за индивидуална работа на всяко 
дете (Книжка 1, Книжка 2, Книжка 3, Детско портфолио) 

 32,54 лв.  

 
При направена заявка за познавателни книжки за група/клас, получавате БЕЗПЛАТНО: 
 

№ Заглавие брой учители 

1. Методическо ръководство на учителя  

2. Методическо ръководство на учителя по музика  

№ Заглавие брой групи 

1. Комплект табла за всяка група  

2. Природен календар за всяка група  

3. Музикален албум – CD  

 
Издателството предлага допълнителни материали по предучилищно образование, за които може да се 

информирате на www.izkustva.net. 
 

№ Към комплекта се предлага брой ед. цена 
Обща 

стойност 

1. 
Тетрадка за упражнения – за развитие на фината моторика, 
наблюдателност и концентрация на вниманието 

 4,80 лв.  

2. 
„Хартиени вълшебства“ за четвърта група – задачи и материали 
за апликиране и конструиране 

 6,30 лв.  

3. „Пъстро календарче“ – занимателни игри, свързани с празниците  5,40 лв.  

4. 
Музиката в детския свят (6-7 години) –помагало по музика за 
индивидуална работа на всяко дете 

 5,40 лв.  

 
 
 
 

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

ПРОГРАМНА СИСТЕМА    АЗ ЩЕ БЪДА УЧЕНИК 

З А Я В К А 

http://www.izkustva.net/

