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ОТНОСНО: доставка на учебници за 7 клас

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Вече може да направите своите заявки за 7. клас за учебната 2018/2019 година. Съгласно
графика на МОН крайният срок за подаване на заявки за учебници до първостепенния
разпоредител – общини или МОН, и до издателствата е 30.07.2018 г. Крайният срок за сключване
на договори е 03.08.2018 г.
Уведомяваме Ви, че за да заявите одобрените със заповед на Министъра на
образованието и науката учебници на издателство „Педагог 6“ по
1. „География и икономика за 7. клас“ – Милка Мандова-Русинчовска, Цветана Заркова,
Мариан Върбанов, Борис Колев, Силвия Манова

2. „Физика и астрономия за 7. клас“ – Маргарита Градинарова, Евгения Бенова и Никола
Велчев

3. „Химия и опазване на околната среда за 7. клас“ –Митка Павлова, Милена Кирова, Елена
Бояджиева, Валентина Иванова и Александър Кръстев

4. „Биология и здравно образование за 7. клас“ – Наташа Цанова и Снежана Томова
5. „Изобразително изкуство за 7. клас“ – Мариета Савчева, Елена Панайотова и Благомир
Папазов

е необходимо да попълните 3 броя договори и 3 броя заявки. Можете да ползвате
изпратените по e-mail от нас образци или при необходимост да ги изтеглите от интернет
сайта ни www.pedagog6.com.
Договорите и заявките трябва да бъдат подписани, подпечатани и изпратени по
пощата на адрес: 1408 гр. София, Издателство „Педагог 6“, п.к. 82.
Доставката на заявените количества ще се извърши веднага за сметка на издателството до
уточнената от Вас база заедно с предаване на фактура оригинал. Плащането трябва да се
извърши в петдневен срок след изпълнение на доставката и представяне на фактурата. Моля, в
платежните нареждания, освен другите данни, да вписвате номера и датата на фактурата,
населеното място и общината.
Допълнителните заявки за доставка на учебници и помагала за учениците от 5. и 6.
клас трябва да се изпращат на посочения адрес за кореспонденция на издателството.
Както винаги можете да разчитате на бързо, точно и коректно изпълнение на
договореностите от наша страна.
Можем да изпълним всяка Ваша заявка за учебници, помагала, методическа литература
и училищни пособия, за които можете да се информирате от сайта ни www.pedagog6.com.
Не се колебайте да се свържете с нас при допълнително възникнали въпроси.

С уважение,
Светла Луизова – управител
Банковата ни сметка
IBAN: BG64UNCR96601010526904

BIC: UNCRBGSF
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