
До Директора на
ДГ/ОУ/СУ.........................................................

Уважаеми/а/ господин /госпожо/ Директор,

Във връзка с осигуряването на учебни помагала за безвъзмездно ползване на децата от ІІІ
подготвителна  група  (5–6 г.)  и  ІV подготвителна  група  (6–7 г.)  за  предстоящата  2017/2018
учебна година издателство „Слово“ предлага за избор от учителите комплектите на Дидактична
система „Моливко“.

Съгласно ПМС 79/13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни
книжки,  учебници  и  учебни  комплекти,  обн.,  ДВ,  бр.  31 от  19.04.2016 г.,  средствата  за
закупуването  на  помагалата  за  5–6-годишните и  на  6–7-годишните деца  се  осигуряват  от
централния  републикански  бюджет  по  бюджетите  на  първостепенните  разпоредители  с
бюджетни кредити.

Съгласно § 4(1) от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 6 на МОН от
30.11.2015 г. до одобряване на нови познавателни книжки, учебници или учебни комплекти по
съответното  образователно  направление,  учебен  предмет  или  модул  в  системата  на
предучилищното  и  училищното  образование  продължават  да  се  използват  учебниците  и
учебните помагала, одобрени при условията и по реда на Наредба № 4/1995 г., Наредба № 5/
2000 г., Наредба № 3/2002 г. и Наредба № 5/2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и
учебни помагала.

Приложено  Ви  изпращаме  формуляри  заявка  за  комплекти и  формуляри  заявка за
отделни учебни помагала.

Всички формуляри можете да намерите и на интернет страницата на издателство „Слово“
на адрес www.izdatelstvo-slovo.com.

Помагалата  са одобрени  от  МОН  и  цените  им  са  съобразени  с  нормативните
изисквания.

Заявките за помагалата можете да направите по предпочетения от вас начин:
 като попълните формуляра на ръка и го изпратите по пощата или по факса;
 като попълните формуляра в сайта на издателството и го изпратите по e-mail;
 устно на някой от посочените телефони.

Формуляр за договора за доставка (съставен по образец на МОН) ще намерите на интернет
страницата на издателството или при поискване ще  Ви изпратим незабавно такъв по пощата
или по мейла. 

Разходите за доставка на помагалата с куриер до детските градини, училищата и
общинските администрации са за сметка на издателството!

Господин /госпожо/ Директор,
Възползваме се от случая да предложим учебни помагала и за І и ІІ възрастова група, които

не се финансират от държавата.  При заявка директно в издателството  се ползва  значителна
отстъпка от цената.

Разходите за доставка на помагалата са за сметка на издателството!
Надяваме  се  коректното  и ползотворно  сътрудничество  между  издателство  „Слово“  и

педагозите да продължи и през тази учебна година.

За контакти: тел. 062/ 614 185; 062/ 627 990; 062/ 600 508; тел./факс 062/620 350
      e-mail: slovo_vt@abv.bg; slovo_vt@mail.bg

С уважение:

              ДИРЕКТОР: .............................................
/Марин Крусев/


