
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 

 

 
 

Уважаеми г-жо/ г-н Директор, 
Talk and Write with Echo е програмна система по английски език за първи клас 

на началното училище. Системата има за цел да осъществи прехода между детската 
градина и втори клас, когато започва изучаванетo на чужд език, съгласно държавните 
образователни стандарти. Talk and Write with Echo съчетава естествения и комуникативен 
подход с последователното запознаване на учениците със специфичните звукове, за да им 
осигури необходимия комфорт в подготвителната фаза на изучаване на английски език. 

Молбата ни е да попълните и изпратите заявката, за да могат помагалата да 
бъдат доставени преди започване на занятията. 

 
 

 
за доставка на учебници на издателство „Изкуства“ 
по Английски език за 1. клас  за учебната 2020/2021 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: http://izkustva.net/requests.html. Заявки и договори се приемат със съответните подписи и 
печат: по пощата: София 1700, ул. „Д-р Йордан Йосифов“ 8Б или сканирани на e-mail: 
izkustva@yahoo.com. 
 

№ Заглавие 
ед. 

цена 
брой 
деца 

обща 
сума 

1. Play and Write with Echo – книга за ученика 16 лв.   .....      .....    

 
 

№ Заглавие брой групи 

1. Play and Write with Echo – книга за учителя   .....    

2. Play and Write with Echo – комплект табла   .....    

3. 
Play and Write with Echo – диск с кратки истории и 
песен 

  .....    

 
 
 
 

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

 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА     PLAY AND WRITE WITH ECHO 

З А Я В К А 

http://izkustva.net/requests.html

