
        ИЗДАТЕЛСТВО                                                    9009 гр. Варна, ул. „Капитан Райчо Николов“ №101 

   БИТ И ТЕХНИКА                                    тел.: 052/ 363 274, 0888/502278, 0888/502279 

      www.bititechnika.com                                                            e-mail: ananiev@izdatelstvobititechnika.dir.bg 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ  

Уважаеми г-жо/ г-н Директор, 

Издателство „Бит и техника“ има честта и удоволствието да Ви предложи за учебната 2019–
2020 година ОДОБРЕНИТЕ ОТ МОН пълни комплекти познавателни книжки за всички 
възрастови групи по новата програмна система „Златно ключе“. Поредицата е разработена от 
действащи детски учители и университетски преподаватели по предучилищна и начална училищна 
педагогика под ръководството на проф. дпн М. Терзиева, доц. д-р В. Ванева, доц. д-р Св. Петкова и 
доц. д-р Ив. Ковачева. 

Програмната система „Златно ключе“ включва: 
 комплект познавателни книжки с приложения (за всяко дете и за групата) 

 комплект материали за практическа работа по конструиране и технологии (за всяко дете и за 

групата) 

 порфолио за проследяване на постиженията на детето (за всяко дете и за групата) 

 електронни варианти на познавателните книжки (за групата) 

 книга за учителя по всички образователни направления (вкл. по физическа култура) с 

методически разработки на всички педагогически ситуации (за групата) 

 примерно годишно тематично разпределение с допълнение по БДП (за групата) 

 книга за учителя по музика и два музикални диска с аудио и видеозаписи (за детската градина) 

 книжка със задачи за развиване на паметта, вниманието, въображението и мисленето 

(допълнително помагало за детето) 

 флашкарти за развиване на паметта (допълнително помагало за детето) 

 нагледни дидактични табла (допълнително помагало за детето) 

 автодидактични игри по български език и литература и по математика (допълнително помагало 

за детето) 

 христоматия по български език и литература (допълнителен ресурс за учителя) 

 сборник с приказки на различни етноси и народи (допълнителен ресурс за учителя) 

 спортноподготвителни игри за детската градина (допълнителен ресурс за учителя) 

 утринна гимнастика за детската градина (допълнителен ресурс за учителя) 

 музикални игри за детската градина (допълнителен ресурс за учителя) 

 музикални драматизации за детската градина (допълнителен ресурс за учителя) 

 сценарии за празници в детската градина (допълнителен ресурс за учителя) 

Електронните варианти на познавателните книжки могат да се ползват на всички 
електронни устройства – лаптопи/ десктопи, таблети, интерактивни дъски, без да е 
необходимо да се инсталира допълнителен софтуер. 

Демоверсии на печатните и електронните варианти на книжките с приложения, 
допълнителните помагала за децата, книгите за учителя, годишните тематични разпределения, 
бонусите и методическите ресурси за учителя можете да видите на сайта на издателството  
http://www.bititechnika.com/pages/preduchilishtno-obrazovanie.html. 

Ако проявявате интерес и желание да работите с нашите издания, но не са Ви доставени 
рекламни екземпляри на книжките, запитване за получаване на такива можете да направите на 
имейл office@bititechnika.com. 
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1. Заявка на познавателни книжки и допълнителни помагала 

 

Заявка може да направите по телефона или по пощата и на имейл 

zaiavki@bititechnika.com , като изтеглите, попълните и изпратите формуляр за 

ОФЛАЙН заявка от сайта на издателството www.bititechnika.com. 

 

Заявка може бързо и лесно да попълните и изпратите ОНЛАЙН 

на сайта на издателството www.bititechnika.com , като проследите връзката  

ЗАЯВКИ И ДОГОВОРИ, където ще видите указания за попълването й. 

Електронният формуляр пресмята автоматично всички суми, улеснява 

и ускорява подаването на заявката и доставката на изданията. 

При подаването на заявката и на посочения от Вас имейл ще получите 

линк за изтегляне на заявката. 

Необходимо е да принтирате копие на заявката, да го подпишете, подпечатате, 

сканирате и да го изпратите на посочения в заявката наш имейл адрес 

zaiavki@bititechnika.com и/или един хартиен екземпляр на посочения в заявката 

наш пощенски адрес. 

 

2. Цени 
Цените са отразени във формулярите за онлайн и офлайн заявки. При заявка над 10 броя 

комплекти и/ или отделни познавателни книжки са предоставя 20% търговска отстъпка от цената и 

още до 20% под формата на бонуси – допълнителни помагала за децата и ресурси за учителите. 

Предвидени са възможности за договаряне на допълнителни отстъпки за детската градина 

при организирана обща заявка на комплекти познавателни книжки за всички групи.  

Всеки учител, който работи с познавателните книжки на издателство Бит и техника, ще 

получи предвидените безплатни ресурси: пълен комплект познавателни книжки, електронен вариант 

на книжките, портфолио за детето, книга за учителя, годишно разпределение, материали за 

практическа работа, допълнителни помагала за детето и методически ресурси за учителя. 

 

3. Доставка 
Издателството гарантира доставката на познавателните книжки и безплатните ресурси на 

място в детската градина. При заявка на стойност над 100 лв. доставката е за сметка на 

издателството. 

 

4. Коригираща заявка и заявка за допълнителни бройки познавателни     

книжки 
При необходимост можете да направите онлайн или офлайн киригираща заявка или 

заявка за допълнителни бройки познавателни книжки. 
 

Надяваме се, че в интерес на децата и образованието ще гарантирате правото на учителите на 

свободен избор и Ви уверяваме, че ще осигурим заявените към нас познавателни книжки в 

необходимия срок и качество. 

Като Ви благодарим предварително за направения избор, изразяваме готовност да обсъдим 

всички възникнали въпроси и се надяваме се да продължим дългосрочното сътрудничество. 
   

 
      С уважение, 

 

Екипът на издателство „БИТ И ТЕХНИКА“ 
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