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ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ  

И УЧИЛИЩАТА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ 

Уважаеми г-жо/ г-н Директор,  

Екипът на издателство „Бит и техника“ има удоволствието да Ви предложи за учебната 2022–

2023 година отново пълните комплекти познавателни книжки за 2. възрастова група, 3. и 4. 

подготвителни групи в детската градина и в училището от програмна система „Златно ключе“. 

Пълните електронни варианти на познавателните книжки за всички възрастови групи може да 

разгледате на адрес www.e-uchebnici.com или през сайта на издателството www.bititechnika.com, 

като използвате временния бърз достъп след регистрация без код. 

Електронните варианти на познавателните книжки могат да се ползват на всички електронни 

устройства – лаптопи/ десктопи, таблети, смартфони, интерактивни дъски, без да е необходимо 

да се инсталира допълнителен софтуер. 

Годишните тематични разпределения в различни формати, бонусите и допълнителните помагала 

за детeто и всички ресурси за учителя можете да видите на сайта на издателството:  

www.bititechnika.com. 

Ако проявявате интерес и желание да работите с нашите издания, но не са Ви доставени 

рекламни екземпляри на книжките, искане за получаване на такива можете да направите на e-mail: 

office@bititechnika.com. 

 

1. Заявка на познавателни книжки за 2., 3. и 4. възрастови групи 

 

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 сключването на договора за доставка. 

При подаването на заявката и на посочения от Вас имейл ще получите линк за изтегляне 

на заявката и на подписания и подпечатан от нас договор, обединени в общ файл. 

Необходимо е да принтирате файла с договора и заявката, да го подпишете, подпечатате и 

да изпратите сканирано копие на посочения в заявката наш имейл адрес 

zaiavki@bititechnika.com 

И/ИЛИ хартиен екземпляр на посочения в заявката наш пощенски адрес: 

Издателство „Бит и техника“ ООД, ул. „Капитан Райчо Николов“ № 101, 9009 гр. Варна. 

 

Цените на познавателните книжки в предложения от нас формуляр на заявка са съобразени с 

предвидените средства в ПМС. 

С избора на програмната система „Златно ключе“ всяко дете получава безплатно: 

• комплект познавателни книжки по всички образователни направления; 

• комплект материали за практическа работа по конструиране и технологии; 

• портфолио, включващо тестова батерия със задачи по всяко образователно направление и чек 

лист за проследяване на индивидуалните постижения на детето (входно и изходно ниво), картони за 

отбелязване на индивидуалните особености, предпочитания, впечатления, интереси и желания на 

детето, папка за събиране на материали от практическата дейност – фотографии, рисунки, картички, 

апликации и други. 

 

Всяка група получава безплатно: 

• комплект познавателни книжки по всички образователни направления; 

• електронни варианти на познавателните книжки; 

• портфолио, включващо тестова батерия със задачи по всяко образователно направление и чек 

лист в удобен табличен вид за нанасяне на резултатите от проследяване постиженията на детето 

(входно и изходно ниво), картони за отбелязване на индивидуалните особености, предпочитания, 

впечатления, интереси и желания на детето, папка за събиране на материали от практическата 

дейност на детето – фотографии, рисунки, картички, апликации и други; 
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• комплект материали за практическа работа по конструиране и технологии; 

• развиващи книжки „Загадките на Щурчо“ – на 2., 3. и 4. групи; 

• развиващи книжки „Послушното моливче“ – на 2., 3. и 4. групи; 

• развиваща книжка „Буквичките аз познавам, с думички се забавлявам“ – на 3. група; 

• развиваща книжка „Буквичките подреди, думички прочети“ – на 4. група; 

• развиващи книжки „Мога, зная с думи да играя“ – на 3. и 4. група; 

• развиваща книжка „Мога да режа хартия“ – на 2. група; 

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

методически разработки за провеждането на всички педагогически ситуации; 

• христоматия по български език и литература; 

• примерно годишно тематично разпределение по седмици и по образователни направления в 

различни електронни формати; 

• книга за учителя по музика с подробни методически разработки на ситуациите със съвременни 

интерактивни методи, игри по ТРИЗ педагогика, игрови елементи по музикална система „Шулверк“, 

нотно приложение на народни и популярни песни, авторски и други музикално-дидактични, 

музикално-подвижни и фолклорни игри, сценарии за тържества; 

• музикални компактдискове с песни за изпълнение, съпроводи на песни за изпълнение и 

музикални произведения за възприемане 

• интерактивни работни листи по български език и литература и по математика 

• кукла „Щурчо“ за нови заявители 

 

Възможност за допълнителна отстъпка в началото на учебната година при заявка на 

познавателни книжки за всички  възрастови групи под формата на: 

А. Помагала за детето и ресурси за учителя по избор от издателство „Бит и техника“: 

• развиващи книжки „Загадките на Щурчо“ за 1., 2., 3. и 4. групи; 

• развиващи книжки „Мога, зная с думи да играя“ за 3. и 4. групи; 

• развиващи книжки „Послушното моливче“ за 1., 2., 3. и 4. групи; 

• развиваща книжка „Буквичките аз познавам, с думички се забавлявам“ за 3. група; 

• развиваща книжка „Буквичките подреди, думички прочети“ за 4. група; 

• развиваща книжка „Мога да лепя хартия“ за 1. група; 

• развиваща книжка „Мога да режа хартия“ за 2. група; 

• развиваща книжка „Мога да сгъвам хартия“ за 3. и 4. групи; 

• развиваща книжка „Мога да сгъвам хартия. Оригами“ за 4. група; 

• развиваща книжка „Мога да конструирам с хартия“ за 3. и 4. групи; 

• развиваща книжка „Мога да моделирам с хартия“ за 3. и 4. групи; 

• поредица автодидактични игри по български език и литература и математика: „Магически кръг на 

буквите“; „Магически кръг на думите“; „Магически кръг на числата“; „Магически кръг на 

смятането“; „Магически кръг на цветовете“; „Магически кръг на фигурите и формите“; 

• поредица флашкарти: „Плодове“, „Зеленчуци“, „Домашни животни“, „Диви животни“, 

„Транспортни средства“, „Професии“, „Музикални инструменти“; 

• поредица дидактични игри с карти: „Моите чувства, твоите чувства“, „В безопасност на улицата“, 

„В безопасност при игра“, „В безопасност у дома и сред природата“, „Искам приказка 3+“, „Искам 

приказка 5+“, „Сега щи ви разкажа“, „Аз и ти приятели добри“, „Цифрите познавам, мога да броя“, 

„Математически задачки - закачки“; 

• поредица тематични и дидактични табла по български език и литература, математика, околен свят 

и конструиране и технологии; 

• сборник приказки на различни етноси и народи; 

• сборник музикални игри; 

• сборник сценарии за празници и тържества; 

• сборник сценарии за спортни празници; 

• сборник музикални драматизации; 

• сборник празнични сценарии с игри на открито за цялата детска градина; 

• сборник спортно-подготвителни игри; 

• сборник упражнения за утринна гимнастика. 



 Б. Ваучери за образователните продукти на наши партньори: мултимедийни интерактивни тъчскрийн 

екрани, обзавеждане и оборудване за детски градини, спортни принадлежности, спомагателни учебни 

канцеларски и други материали при заявка на познавателни книжки за всички  възрастови групи. 

 

2. Доставка 

Издателството гарантира доставката на познавателните книжки и безплатните ресурси във всяка 

детска градина и училище или в определената от съответната община база в срок съгласно графика 

на МОН при своевременно подаване на заявката и сключване на договора. 

 

3. Заявка на допълнителни бройки познавателни книжки 

При необходимост можете да направите онлайн заявка или да ни изпратите по пощата или на 

електронната поща офлайн заявка за допълнителни бройки познавателни книжки като приложение 

към вече сключения договор за доставка. 

 

В интерес на децата и образованието се надяваме, че 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. Надяваме се да продължим дългосрочното сътрудничество. 

   

Важна информация: Очаква се на по-късен етап да бъдат осигурени средства от бюджета и за 

познавателните книжки в 1. възрастова група. След утвърждаване на график и образец на заявки за 1. 

група от МОН ще Ви уведомим своевременно за подаването на заявки към нас. 

 

      С уважение, 

Екипът на издателство „БИТ И ТЕХНИКА“ 


