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 Уважаеми г-н/г-жо Директор, 
 

 Съгласно Заповед № РД 09-1671/21.01.2018 г. на министъра на образованието и науката 
безвъзмездно се осигуряват учебници и учебни помагала за децата и учениците от 
подготвителните групи и от 1. до 7. клас.  
 

 Средствата за закупуването им могат да се предоставят на детските градини и учили щата 
за самостоятелно сключване на договори с издателствата за доставка на необходимите учебници 
и учебни помагала за определен учебен предмет и клас. Учителите свободно избират одобрени 
учебници и помагала от различни издателства с оглед осигуряване на възможно най-качествено 
обучение.  
 

 Ако Вашето училище е Възложител, следва да ни изпратите заявка и попълнен, подписан и 
подпечатан договор за доставка в два екземпляра, единият от които ще върнем парафиран от нас. 
Учебниците и помагалата за подготвителна група и първи клас се поръчват 100% ежегодно за 
всички деца и остават за тяхно ползване след приключване на учебната година.  
 

 Моля, подавай заявките си към нас на е-мейл info@danielaubenova.com. Подписаните и 
под печатани заявки и договор моля да изпратите в 2 екземпляра на адрес: Издателство „Даниела 
Убенова”, гр. София 1582, жк Цариградски комплекс, бл. 280, вх. Г-1.  
 

 Доставката на заявените към нас учебници и учебни помагала е изключително улеснена. 
Извършва се директно на място в училището Ви в периода 15 май 2018 г. – 14 август 2018 г.  
 

 Заедно с договорираните за децата бройки предоставяме безплатно работни комплекти 
на всеки учител, който преподава по нашите издания.  
  
 За всички допълнителни групови заявки на учебни помагала извън бюджетните плащания 
Ви предлагаме 22% отстъпка и безплатна доставка.  
 

 Желаем на екипа Ви успешен избор на най-добрите образователни продукти за 2018/2019 
учебна година. За нас винаги е удоволствие да работим заедно за грамотна и образована 
България в крак с най-модерните методически подходи и дигитални иновации!      

 
С уважение,  

     Даниела Биланска – управител 
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