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Уважаеми учители,

С всяка нова учебна година животът ни все повече забързва ход. 
В класните стаи влиза ново поколение ученици – веселите, лю-
бознателни и динамични деца на XXI век. И ние пак сме заедно в 
благородната мисия да им дадем модерно, качествено и родолю-
биво образование. Да им дадем шанс за успех в живота.

Българското училище все повече се превръща в дом на иноватив-
ните технологии. И в него печатните и електронните учебници 
и помагала на „Просвета“ вършат чудесна работа. Поредното 
признание за техните качества дойде на Франкфуртския панаир 
на книгата, където през 2019 г. бяха наградени нашите учебници 
по английски език Hello! New edition за начален етап, както и по 
история и цивилизации за 5., 6. и 7. клас.

Не по-малко успешни са и другите ни учебни комплекти и помага-
ла за 5., 6. и 7. клас. Ще ги откриете в този каталог и на нашите 
сайтове www.prosveta.bg и www.e-uchebnik.bg.

Скъпи ученици!
На добър час през новата учебна година!
Нека тя Ви донесе радост и много успехи!

Йоана Томова, 
Председател на Съвета на директорите 
на издателска група „Просвета“

БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА – 
С НАЙ-ДОБРИТЕ  
УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ  
В ЕВРОПА!



1. Край на тежките раници на учениците – 
всички учебници се побират на екрана  
на компютъра или лаптопа.

2. Вградените видеоклипове, звукозаписи,  
игри и упражнения превръщат електронните 
уроци в приключение.

3. Електронните учебници на „Просвета“  
постоянно се допълват с нови ресурси.  
Всяка актуализация автоматично се зарежда 
при потребителя.

4. Всеки учител, който преподава по учебници-
те на издателска група „Просвета“, получава 
електронен учебник по съответния предмет.

Препоръчайте ги на Вашите ученици.  
Те могат да ги закупят от нашата 
електронна книжарница 
www.e-uchebnik.bg.

Примерно годишно разпределение и книги 
за учителя по чужди езици за 5., 6. и 7. клас 
може да изтеглите безплатно от сайтовете 
на „Просвета“ www.prosveta.bg 
и www.e-uchebnik.bg (Безплатни ресурси/ 
За учителя).

КАКВО ПОЛУЧАВА УЧИТЕЛЯТ
Когато избере да работи по „Просвета“, 
всеки учител получава съответния 
учебник, неговия електронен вариант, 
тетрадки, аудиодискове и книга  
за учителя.

Освен това учителят получава  
и табло „Граматични таблици“  
по съответния език.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ
ЕЛЕКТРОННИТЕ УЧЕБНИЦИ  

НА „ПРОСВЕТА“
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УЧЕБНИК ПО  
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
HELLO! NEW EDITION  
ЗА 5. КЛАС 
Автори: Емилия Колева, 
Десислава Петкова
Размери: 21x29 см 
144 страници
ISBN 978-954-01-3167-2

АУДИОДИСКОВЕ ПО 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК HELLO! 
NEW EDITION ЗА 5. КЛАС
Автори: Емилия Колева, 
Десислава Петкова

Учебникът Hello! New edition за 5. клас включва: 1 уводен урок, 12 урока за нови знания, 
12 преговорни урока, 4 обобщителни урока, 2 урока „Забавни страници“, 6 проекта 
и английско-български речник. Учебното съдържание се въвежда чрез постоянните 
рубрики: Let’s get started, Words in action, Listening and reading, Grammar spot, Practice, 
Vocabulary, Mind the prepositions!, Mind the spelling!, Culture corner, Communication, 
Writing и Pronunciation.

Учебникът предлага:
• доказано успешни модели на обучение от предишното издание на едноименната ези-
кова система;
• добре балансирано учебно съдържание, което осигурява нужните часове преговор и 
затвърдяване на знанията, работа над проекти, оценяване и самооценяване на пос-
тигнатите резултати;
• ясно и последователно въвеждане на граматичния материал чрез таблици и гради-
рани по трудност упражнения;
• изграждане на устойчив лексикален запас;
• употреба на езика в реални комуникативни ситуации стъпка по стъпка и с много 
опори;
• разнообразни текстове и упражнения за трениране на слушане и четене с разбиране;
• развиване на умението писане чрез ясни модели и опори;
• системна работа над произношението, интонацията и правописа;
• интересна информация за различни аспекти от живота и културата на Обединено-
то кралство, Съединените щати и Австралия. Страноведските текстове подгот-
вят учениците за съставяне на аналогични текстове за България.

Аудиодисковете съдържат записи на всички диалози, 
текстове, упражнения и песни, отбелязани със знак за 
слушане. Записите са направени от носители на езика 
и представят правилни образци на фонетични и инто-
национни модели. Аудиодисковете съдържат и запис на 
текстовете към задачите за слушане в тестовите 
задачи.

Учебен комплект  
по английски език Hello! New edition 
за 5. клас

Електронният учебник предлага:
• интерактивни ресурси и задачи, свързани с четирите 
основни умения и преподаваната граматика и лексика;
• възможност за работа в час и за самостоятелна 
работа вкъщи;
• по-добро усвояване на материала и повишена мотива-
ция у учениците;
• анимирани граматични и правописни правила;
• допълнителна културологична рубрика Mind your 
manners!;
• изграждане на междупредметни връзки и обогатяване 
на знанията за англоезичната култура и света като 
цяло;
• всички аудиозаписи на текстове и упражнения;
• отговори към интерактивните упражнения и възмож-
ност за самооценка.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
HELLO! NEW EDITION ЗА 5. КЛАС



А
Н

ГЛ
И

Й
С

К
И

 Е
З

И
К

 |
 5

. 
К

Л
А

С

5

РАБОТНА ТЕТРАДКА № 1 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
HELLO! NEW EDITION  
ЗА 5. КЛАС
Автори: Емилия Колева, 
Десислава Петкова
Размери: 21х29 см 
56 страници
ISBN 978-954-01-3168-9

HELLO! NEW EDITION. 
EASY GRAMMAR FOR  
THE 5TH GRADE
Автори: 
Десислава Петкова, 
Кина Андреева
Размери: 21х29 см 
96 страници
ISBN 978-954-01-3526-7 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК HELLO! 
NEW EDITION ЗА 5. КЛАС
Автори: Емилия Колева, 
Десислава Петкова
Размери: 21х29 см 
172 страници
ISBN 978-954-01-3170-2

РАБОТНА ТЕТРАДКА № 2 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
HELLO! NEW EDITION  
ЗА 5. КЛАС
Автори: Емилия Колева, 
Десислава Петкова
Размери: 21х29 см 
52 страници
ISBN 978-954-01-3169-6

Работните тетрадки съдържат:
• разнообразни упражнения за затвърдяване на изуча-
вания материал и за разширяване на отделни негови 
аспек ти. Включените задачи са: за попълване на пропус-
нати думи, за свързване на думи в изречения, за ограж-
дане/подчертаване на верен отговор, за работа върху 
словореда, за попълване на отговори на въпроси, за сис-
тематизиране на думи в лексикални мрежи, за свързване 
на думи и дефиниции, кръстословици, за четене с много-
вариантен избор и попълване на информация, за подреж-
дане на фрази в диалози, за упражняване на правописа, 
за съставяне на кратки свързани текстове по модел/
опора, за трениране на произношението и т.н.;
• осем постоянни рубрики: Words in action, Grammar spot, 
Vocabulary, Reading, Communication, Mind the spelling!, 
Writing и Pronunciation;
• полезни съвети за учене;
• обяснения на граматичните понятия на български език;
• два кратки оригинални разказа, съобразени с изучена-
та граматика и лексика, написани специално от писате-
ля Дейвид А. Хил;
• езиково портфолио.
• системна работа над произношението, интонацията 
и правописа;
• интересна информация за различни аспекти от жи-
вота и културата на Обединеното кралство, Съедине-
ните щати и Австралия. Страноведските текстове 
подготвят учениците за съставяне на аналогични тек-
стове за България.

Книгата за учителя съдържа:
• представяне на учебната система;
• подробни поурочни разработки и отговори на упраж-
ненията;
• текстове на звукозаписите;
• примерно годишно тематично разпределение;
• шест варианта на тестови задачи (входно и изходно 
ниво, текущ контрол) с отговори.

Преработената Easy Grammar for the 5th Grade към Hello! 
New edition e единствената практическа граматика по 
английски език, предназначена специално за 5. клас. Тя е 
лесна и удобна за ползване и включва целия граматичен 
материал от учебната програма.

Easy Grammar съдържа:
• обяснения на български език на всички граматични кон-
струкции;
• много примери, които илюстрират тяхната употреба;
•  допълнителни упражнения за правилно прилагане на 
граматичните правила;
• три преговорни урока за затвърдяване на наученото;
• отговори на всички упражнения.

Помагала към комплекта
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Учебен комплект  
по английски език Hello! New edition 
за 6. клас

УЧЕБНИК ПО  
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
HELLO! NEW EDITION 
 ЗА 6. КЛАС 
Автори: Емилия Колева, 
Десислава Петкова
Размери: 21x29 см 
144 страници
ISBN 978-954-01-3292-1

Учебникът Hello! New edition за 6. клас включва: 1 въвеждащ урок, 12 урока за нови 
знания, 2 урока за нови знания FUN TIME, 12 преговорни урока, 4 обобщителни урока, 
4 проекта и английско-български речник. Учебното съдържание се въвежда чрез по-
стоянните рубрики: Let’s get started, Words in action, Listening and reading, Grammar 
spot, Practice, Vocabulary, Mind the prepositions!, Mind the spelling!, Culture corner, 
Communication, Writing и Pronunciation.

Учебникът предлага:
• доказано успешни модели на обучение от предишното издание на едноименната ези-
кова система;
• добре балансирано учебно съдържание, което осигурява нужните часове преговор и 
затвърдяване на знанията, работа над проекти, оценяване и самооценяване на пос-
тигнатите резултати;
• ясно и последователно въвеждане на граматичния материал чрез таблици и гради-
рани по трудност упражнения;
• изграждане на устойчив лексикален запас;
• употреба на езика в реални комуникативни ситуации стъпка по стъпка и с много 
опори;
• разнообразни текстове и упражнения за трениране на слушане и четене с разби-
ране;
• развиване на умението писане чрез ясни модели и опори;
• системна работа над произношението, интонацията и правописа;
• интересна информация за различни аспекти от живота и културата на Обединено-
то кралство, Съединените щати и Австралия. Страноведските текстове подгот-
вят учениците за съставяне на аналогични текстове за България.

Електронният учебник предлага:
• интерактивни ресурси и задачи, свързани с чети-
рите основни умения и преподаваната граматика и 
лексика;
• възможност за работа в час и за самостоятелна 
работа вкъщи;
• по-добро усвояване на материала и повишена моти-
вация у учениците;
• анимирани граматични и правописни правила;
• всички аудиозаписи на текстове и упражнения;
• отговори към интерактивните упражнения и въз-
можност за самооценка.

АУДИОДИСКОВЕ ПО 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК HELLO! 
NEW EDITION ЗА 6. КЛАС
Автори: Емилия Колева, 
Десислава Петкова

Аудиодисковете съдържат записи на всички диалози, 
текстове, упражнения и песни, отбелязани със знак за 
слушане. Записите са направени от носители на езика 
и представят правилни образци на фонетични и инто-
национни модели. Аудиодисковете съдържат и запис на 
текстовете към задачите за слушане в тестовите ма-
териали.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
HELLO! NEW EDITION ЗА 6. КЛАС
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РАБОТНА ТЕТРАДКА № 1 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
HELLO! NEW EDITION  
ЗА 6. КЛАС
Автори: Емилия Колева, 
Десислава Петкова
Размери: 21x29 см 
52 страници
ISBN 978-954-01-3346-1

РАБОТНА ТЕТРАДКА № 2 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
HELLO! NEW EDITION  
ЗА 6. КЛАС
Автори: Емилия Колева, 
Десислава Петкова
Размери: 21x29 см 
52 страници
ISBN 978-954-01-3349-2

Работните тетрадки съдържат:
• разнообразни упражнения за затвърдяване на изучава-
ния материал и за разширяване на отделни негови аспек-
ти. Включените задачи са: за попълване на пропуснати 
думи, за свързване на думи в изречения, за ограждане/
подчертаване на верен отговор, за работа върху слово-
реда, за попълване на отговори на въпроси, за свързване 
на думи и дефиниции, кръстословици, за четене с много-
вариантен избор и попълване на информация, за подреж-
дане на фрази в диалози, за упражняване на правописа, за 
съставяне на кратки свързани текстове по модел/опо-
ра, за трениране на произношението и т.н. Упражнения-
та, означени със символ ракета, са с по-висока трудност 
и са подходящи за учениците, които работят по-бързо. 
Всеки урок съдържа и обяснение на граматичните поня-
тия на български език, което улеснява учениците при из-
пълнението на домашната работа;
• Девет постоянни рубрики: Words in action, Grammar 
spot, Vocabulary, Reading, Mind the prepositions!, 
Communication, Mind the spelling!, Writing и Pronunciation;
• полезни съвети за учене;
• обяснения на граматичните понятия на български език;
• два кратки оригинални разказа, съобразени с изучената 
граматика и лексика, написани специално от писателя 
Дейвид А. Хил.

HELLO! NEW EDITION. 
EASY GRAMMAR FOR  
THE 6TH GRADE
Автори: 
Десислава Петкова, 
Кина Андреева
Размери: 21х29 см 
76 страници
ISBN 978-954-01-3527-4

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК HELLO! 
NEW EDITION ЗА 6. КЛАС
Автори: Емилия Колева, 
Десислава Петкова
Размери: 21х29 см 
164 страници
ISBN 978-954-01-3348-5

Книгата за учителя съдържа:
• представяне на учебната система;
• подробни поурочни разработки и отговори на упраж-
ненията;
• текстове на звукозаписите;
• примерно годишно тематично разпределение;
• шест варианта на тестови задачи (входно и изходно 
ниво, текущ контрол) с отговори*.

________________________
*Аудиофайловете към тестовете в книгата за учителя може да бъ-
дат изтеглени безплатно от www.e-uchebnik.bg. Необходимо е да има-
те регистрация в сайта.

Преработената Easy Grammar for the 6th Grade към Hello! 
New edition e единствената практическа граматика по 
английски език, предназначена специално за 6. клас. Тя е 
лесна и удобна за ползване и включва целия граматичен 
материал от учебната програма.
Easy Grammar съдържа:
• обяснения на български език на всички граматични кон-
струкции;
• много примери, които илюстрират тяхната употреба;
•  допълнителни упражнения за правилно прилагане на 
граматичните правила;
• три преговорни урока за затвърдяване на наученото;
• отговори на всички упражнения.

Помагала към комплекта
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Учебен комплект  
по английски език Hello! New еdition  
за 7. клас

УЧЕБНИК ПО АНГЛИЙСКИ 
ЕЗИК HELLO! NEW EDITION 
ЗА 7. КЛАС 
Автори: 
Десислава Петкова,  
Яна Спасова
Размери: 21x29 см 
144 страници
ISBN 978-954-01-3562-5

РАБОТНА ТЕТРАДКА № 1 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
HELLO! NEW EDITION  
ЗА 7. КЛАС
Автори: 
Десислава Петкова, 
Яна Спасова
Размери: 21x29 см 
48 страници
ISBN 978-954-01-3559-5

РАБОТНА ТЕТРАДКА № 2 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
HELLO! NEW EDITION  
ЗА 7. КЛАС
Автори: 
Десислава Петкова, 
Яна Спасова
Размери: 21x29 см 
48 страници
ISBN 978-954-01-3560-1

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
HELLO! NEW EDITION ЗА 7. КЛАС

Работните тетрадки са неразделна част от работата 
в клас и вкъщи. Те съдържат упражнения за затвърдява-
не на лексиката и граматиката и за разширяване на от-
делни аспекти от изучавания материал. Всеки урок от 
тетрадките съдържа пет постоянни рубрики: Words in 
action, Grammar spot, Vocabulary, Mind the prepositions!, 
Reading. 

Учениците изпълняват задачи за:
• попълване на пропуснати думи; 
• свързване на думи в изречения;
• ограждане/подчертаване на верен отговор;
• работа върху словореда;
• попълване на отговори на въпроси;
• свързване на думи и дефиниции;
• решаване на кръстословици;
• четене с многовариантен избор и свободен отговор. 

Упражненията в рубриката Reading дават възможност 
на учениците да тренират и подобрят уменията си за 
четене с разбиране и включват задачи с три варианта 
на избор, както и със свободен отговор. Упражненията, 
означени със символ ракета, са с по-висока трудност и 
са подходящи за учениците, които работят по-бързо. 
Всеки урок съдържа и обяснение на граматичните поня-
тия на български език.
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КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК HELLO! 
NEW EDITION ЗА 7. КЛАС
Автори: 
Десислава Петкова, 
Яна Спасова
Размери: 21x29 см 
104 страници
ISBN 978-954-01-3561-8

АУДИОДИСК № 1  
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  
HELLO! NEW EDITION ЗА 7. КЛАС
Автори: Десислава Петкова,  
Яна Спасова

АУДИОДИСК № 2  
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
HELLO! NEW EDITION ЗА 7. КЛАС
Автори: Десислава Петкова,  
Яна Спасова

HELLO! NEW EDITION. 
EASY GRAMMAR FOR  
THE 7th GRADE
Автори: 
Десислава Петкова, 
Кина Андреева
Размери: 21х29 см 
84 страници
ISBN 978-954-01-3804-6

Преработената Easy Grammar for the 7th Grade към Hello! 
New edition e единствената практическа граматика по 
английски език, предназначена специално за 7. клас. Тя е 
лесна и удобна за ползване и включва целия граматичен 
материал от учебната програма. 

Easy Grammar е ценен помощник и справочник за всеки 
ученик, който иска да научи добре английски език. Гра-
матиката е полезна и за учителите, защото им пре-
доставя богат избор от допълнителни упражнения за 
усвояване на граматичния материал. С нея родителите 
могат лесно да проверят знанията на своите деца.

Easy Grammar съдържа:
• обяснения на български език на всички граматични кон-
струкции;
• много примери, които илюстрират тяхната употреба;
•  допълнителни упражнения за правилно прилагане на 
граматичните правила;
• четири преговорни урока за затвърдяване на науче-
ното;
• отговори на всички упражнения.

Книгата за учителя съдържа:
• концепцията на авторите и конкретни препоръки за 
работа;
• поурочни разработки и отговори на упражненията;
• текстове на звукозаписите;
• примерно годишно тематично разпределение;
• 6 теста в два варианта с отговорите (входно и из-
ходно ниво, текущ контрол) в Word формат, готови за 
ползване.

________________________
*Аудиофайловете към тестовете в книгата за учителя може да бъ-
дат изтеглени безплатно от www.e-uchebnik.bg. Необходимо е да има-
те регистрация в сайта.

Аудиодисковете съдържат записи на всички диалози, 
текстове и упражнения, отбелязани със знак за слушане. 
Записите са направени от носители на езика и предста-
вят правилни образци на фонетични и интонационни 
модели.

Помагала към комплекта
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Учебен комплект по немски език
Gemeinsam за 5. клас

УЧЕБНИК ПО НЕМСКИ 
ЕЗИК GEMEINSAM  
ЗА 5. КЛАС
Автори: 
Димитрина Гергова,  
Искра Лазарова
Размери: 21x29 см 
116 страници
ISBN 978-954-01-3193-1 

РАБОТНА ТЕТРАДКА  
ПО НЕМСКИ ЕЗИК 
GEMEINSAM ЗА 5. КЛАС
Автори: 
Димитрина Гергова,  
Искра Лазарова
Размери: 21x29 см 
92 страници
ISBN 978-954-01-3194-8

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО НЕМСКИ ЕЗИК 
GEMEINSAM ЗА 5. КЛАС
Автори: 
Димитрина Гергова,  
Искра Лазарова
Размери: 21x29 см 
104 страници
ISBN 978-954-01-3195-5

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО НЕМСКИ ЕЗИК 
GEMEINSAM ЗА 5. КЛАС

Учебникът предлага:
• седем учебни единици, всяка от които обединява че-
тирите елемента, които определят езиковата компе-
тентност: слушане, четене, писане, говорене;
• интересни, актуални и информативни текстове от 
различни тематични области, близки до света на учени-
ците, чрез които се въвеждат новият лексически мате-
риал и граматичните структури;
• системно развиване на комуникативната компетент-
ност чрез трениране на уменията слушане и четене с 
разбиране, интегриране на граматиката в езикови дей-
ности, творчески задачи за писане и работа по проекти; 
• рубриките „Преговор и обобщение“, „Аз мога…“ и 
„Спирка“, които чрез допълнителни упражнения систе-
матизират граматиката и лексиката и помагат на 
учениците да преценят до каква степен са подобрили 
своите езикови знания и умения. Работната тетрадка предлага:

• подходящи упражнения към отделните елементи на 
учебната единица за затвърдяване и задълбочаване на 
наученото;
• задачи за развиване на умението за писане на кратки 
текстове на чуждия език;
• упражнения за произношение и правопис;
• тестове за самооценяване;
• портфолио.

Електронният учебник предлага:
• интерактивни ресурси и задачи, свързани с четирите 
основни умения и преподаваната граматика и лексика;
• възможност за работа в час и за самостоятелна ра-
бота вкъщи;
• по-добро усвояване на материала и повишена мотива-
ция у учениците.
• интересни факти от живота в немскоезичните стра-
ни, представени в разнообразни интерактивни задачи;
• всички аудиозаписи на текстове и упражнения;
• отговори към интерактивните упражнения и възмож-
ност за самооценка.

АУДИОДИСК ПО НЕМСКИ ЕЗИК 
GEMEINSAM ЗА 5. КЛАС
Автори: Димитрина Гергова, 
Искра Лазарова

Съдържа всички упражнения за слушане (текстове, диа-
лози, интервюта, песни) от учебника, както и задачите 
за работа върху произношението в работната тет-
радка. Записите са направени от носители на езика, 
което осигурява високо качество на обучението чрез 
правилно произношение и интонация. Учениците имат 
възможност да слушат автентична немска реч с норма-
лен темп на говорене. 

Книгата за учителя съдържа:
• представяне на учебната система;
• съвети и варианти за провеждане на уроците;
• допълнителна страноведска и методическа информа-
ция;
• всички текстове за слушане;
• отговори на упражненията в учебника и тетрадката;
• примерно годишно тематично разпределение;
• тестове за проверка на знанията и уменията след вся-
ка учебна единица.



11

Н
Е

М
С

К
И

 Е
З

И
К

 |
 6

. 
К

Л
А

С

Учебен комплект по немски език
Gemeinsam за 6. клас

УЧЕБНИК ПО НЕМСКИ 
ЕЗИК GEMEINSAM  
ЗА 6. КЛАС
Автори: 
Димитрина Гергова,  
Искра Лазарова
Размери: 21x29 см 
116 страници
ISBN 978-954-01-3293-8

РАБОТНА ТЕТРАДКА  
ПО НЕМСКИ ЕЗИК 
GEMEINSAM ЗА 6. КЛАС
Автори: 
Димитрина Гергова,  
Искра Лазарова
Размери: 21x29 см 
84 страници
ISBN 978-954-01-3294-5

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО НЕМСКИ ЕЗИК 
GEMEINSAM ЗА 6. КЛАС
Автори: 
Димитрина Гергова,  
Искра Лазарова
Размери: 21x29 см 
96 страници
ISBN 978-954-01-3295-2

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО НЕМСКИ ЕЗИК 
GEMEINSAM ЗА 6. КЛАС

Учебникът предлага:
• седем учебни единици, всяка от които обединява чети-
рите езикови умения: слушане, четене, писане, говорене;
• интересни, актуални и информативни текстове от 
различни тематични области, свързани с немската и 
родната култура, чрез които се въвеждат новият лек-
сикален материал и граматичните структури;
• визуално отделяне на новия лексикален материал и на 
граматичните структури;
• системно развиване на комуникативната компетент-
ност чрез трениране на уменията слушане и четене с 
разбиране, интегриране на граматиката в езикови дей-
ности, творчески задачи за писане и работа по проекти 
в края на всеки раздел;
• рубриките „Преговор и обобщение“, „Аз мога…“ и 
„Спирка“, които чрез допълнителни упражнения систе-
матизират граматиката и лексиката. Работната тетрадка предлага:

• подходящи упражнения към отделните елементи на 
учебната единица за затвърдяване и задълбочаване на 
наученото;
• задачи за развиване на умението за писане на кратки 
текстове на чуждия език;
• упражнения за произношение и правопис;
• тестове за самооценяване;
• портфолио.

Електронният учебник предлага:
• интерактивни ресурси и задачи, свързани с четирите 
основни умения и преподаваната граматика и лексика;
• възможност за работа в час и за самостоятелна ра-
бота вкъщи;
• по-добро усвояване на материала и повишена мотива-
ция у учениците;
• интересни факти от живота в немскоезичните стра-
ни, представени в разнообразни интерактивни задачи;
• всички аудиозаписи на текстове и упражнения;
• отговори към интерактивните упражнения и възмож-
ност за самооценка.

АУДИОДИСК ПО НЕМСКИ ЕЗИК 
GEMEINSAM ЗА 6. КЛАС
Автори: Димитрина Гергова, 
Искра Лазарова

Съдържа всички упражнения за слушане (текстове, диа-
лози, интервюта, песни) от учебника, както и задачите 
за работа върху произношението в работната тет-
радка. Записите са направени от носители на езика, 
което осигурява високо качество на обучението чрез 
правилно произношение и интонация. Учениците имат 
възможност да слушат автентична немска реч с норма-
лен темп на говорене. 

Книгата за учителя съдържа:
• представяне на учебната система;
• съвети и варианти за провеждане на уроците;
• допълнителна страноведска и методическа информа-
ция;
• всички текстове за слушане;
• отговори на упражненията в учебника и тетрадката;
• примерно годишно тематично разпределение;
• тестове за проверка на знанията и уменията.
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Учебен комплект по немски език
Gemeinsam за 7. клас

УЧЕБНИК ПО НЕМСКИ 
ЕЗИК GEMEINSAM  
ЗА 7. КЛАС
Автори: 
Димитрина Гергова,  
Искра Лазарова
Размери: 21x29 см 
108 страници
ISBN 978-954-01-3613-4

РАБОТНА ТЕТРАДКА  
ПО НЕМСКИ ЕЗИК 
GEMEINSAM ЗА 7. КЛАС
Автори: 
Димитрина Гергова,  
Искра Лазарова
Размери: 21x29 см 
80 страници
ISBN 978-954-01-3615-8

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО НЕМСКИ ЕЗИК 
GEMEINSAM ЗА 7. КЛАС
Автори: 
Димитрина Гергова,  
Искра Лазарова
Размери: 21x29 см 
64 страници
ISBN 978-954-01-3614-1

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО НЕМСКИ ЕЗИК 
GEMEINSAM ЗА 7. КЛАС

Работната тетрадка е необходима част от учебния 
комплект. Тя следва структурата на учебника и пред-
лага:
• разнообразни упражнения за затвърдяване на лексика-
та и граматиката;
• допълнителни текстове за развиване на умението че-
тене;
• разнообразни поводи за говорене;
• упражнения за произношението и правописа във всяка 
учебна единица.
• възможности за самостоятелно учене, самоконтрол и 
самооценка.

Книгата за учителя въвежда в учебния комплект, раз-
крива неговите цели, прогресия, приемственост и 
структура. Специално внимание е отделено на практи-
ческите указания за провеждане на учебния процес: 
• подробно съдържание на всяка отделна единица;
• коментиране на различните видове упражнения;
• предложения как да се организира учебният процес.
Добавени са ключ с отговори на задачите в работната 
тетрадка, текстовете за слушане с разбиране и за ра-
бота върху произношението. Включено е примерно го-
дишно тематично разпределение.

Аудиодискът съдържа всички задачи за слушане с разби-
ране от учебника и работната тетрадка, както и раз-
нообразни упражнения за подобряване на произношение-
то и интонацията.

АУДИОДИСК ПО НЕМСКИ ЕЗИК  
GEMEINSAM ЗА 7. КЛАС
Автори: Димитрина Гергова,  
Искра Лазарова
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Аудиодискът съдържа записи на всички диалози, тексто-
ве и упражнения, отбелязани със знак за слушане. Запи-
сите са направени от носители на езика и представят 
правилни образци на фонетични и интонационни модели.

Учебен комплект по френски 
език Arc-en-ciel за 5. клас

УЧЕБНИК ПО ФРЕНСКИ 
ЕЗИК ARC-EN-CIEL 
ЗА 5. КЛАС 
Автори:  
Маргарита Котева,  
Лилия Георгиева
Размери: 21x29 см 
84 страници
ISBN 978-954-01-3242-6 

РАБОТНА ТЕТРАДКА  
ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК  
ARC-EN-CIEL ЗА 5. КЛАС 
Автор: Маргарита Котева
Размери: 21x29 см 
68 страници
ISBN 978-954-01-3243-3 

АУДИОДИСК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК 
ARC-EN-CIEL ЗА 5. КЛАС 
Автори: Маргарита Котева, 
Лилия Георгиева

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК  
ARC-EN-CIEL ЗА 5. КЛАС
Автор: Маргарита Котева
Размери: 21x29 см 
92 страници
ISBN 978-954-01-3244-0 

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК 
ARC-EN-CIEL ЗА 5. КЛАС

Електронният учебник, създаден на основата на печатния, обогатява и раз-
ширява познанията на учениците с разнообразни интерактивни упражнения и 
видеоклипове. Подходящ е за разнообразяване на методите на работа в клас, 
а също и за самостоятелна работа на учениците вкъщи. 

Работната тетрадка следва всяка урочна единица, 
като допринася за задълбочаване на знанията и умени-
ята на учениците, както и за усвояване на правописа. 
Тя предлага разнообразни упражнения за работа в клас и 
вкъщи върху граматичните и лексикалните структури. 
Учебното съдържание се допълва с контролни упражне-
ния за четене с разбиране. В края на тетрадката учени-
ците попълват поурочен речник.

Книгата за учителя предоставя методически указания 
и допълнителни идеи за работа. Поместени са отгово-
рите на всички упражнения от учебника и тетрадката, 
дадени са тестове за оценка на знанията и уменията на 
учениците в края на всяка единица. 

Учебникът се състои от 10 модула: 1 за начален преговор, 6 за нови знания и 3 об-
общителни. Уроците са базирани върху реални диалози и интересни художествени 
текстове, които развиват четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и 
писане. Засегнати са следните основни теми по новата учебна програма на МОН: 
Лична информация, Моето семейство, Моят клас, Моето училище, Моето родно 
място, Моят дом, Моето всекидневие, Облекло, Моето тяло, Здраве, Дневен режим, 
В магазина (плодове, зеленчуци, хранителни продукти), Сезони и географски обекти, 
Растенията и животните в двора, Моята родина и Франция, Франкофонски страни, 
Празници и традиции. Граматичният материал е поднесен достъпно, а лексикалният 
е представен в контекст. Новият материал се овладява и затвърдява чрез разно-
образни упражнения, подкрепени с илюстрации, интересни комуникативно ориенти-
рани задачи и проекти. Осигурява се многократно повторение на новата лексика и 
граматичните структури, което води до трайното им запаметяване. Работи се 
усилено над правилното произношение, интонация и правопис. В учебника е включен и 
двуезичен речник. 
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Учебен комплект по френски 
език Arc-en-ciel за 6. клас

УЧЕБНИК ПО ФРЕНСКИ 
ЕЗИК ARC-EN-CIEL 
ЗА 6. КЛАС 
Автор:  
Маргарита Котева,  
Размери: 21x29 см 
108 страници
ISBN 978-954-01-3362-1 

РАБОТНА ТЕТРАДКА 
ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК  
ARC-EN-CIEL ЗА 6. КЛАС 
Автор: Маргарита Котева
Размери: 21x29 см 
60 страници
ISBN 978-954-01-3363-8 

АУДИОДИСК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК 
ARC-EN-CIEL ЗА 6. КЛАС 
Автор: Маргарита Котева

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК  
ARC-EN-CIEL ЗА 6. КЛАС
Автор: Маргарита Котева
Размери: 21x29 см 
92 страници
ISBN 978-954-01-3361-4 

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК 
ARC-EN-CIEL ЗА 6. КЛАС

Електронният учебник, създаден на основата на печатния, обогатява и раз-
ширява познанията на учениците с разнообразни интерактивни упражнения и 
видеоклипове. Подходящ е за разнообразяване на методите на работа в клас, 
а също и за самостоятелна работа на учениците вкъщи. 

Работната тетрадка следва всяка урочна единица, 
като допринася за задълбочаване на знанията и умени-
ята на учениците, както и за усвояване на правописа. 
Тя предлага разнообразни упражнения за работа в клас и 
вкъщи върху граматичните и лексикалните структури. 
Учебното съдържание се допълва с контролни упражне-
ния за четене с разбиране. В края на тетрадката учени-
ците попълват поурочен речник.

Книгата за учителя представя системата. Поурочните 
разработки и допълнителните идеи за учителя в кни-
гата следват хронологично учебното съдържание от 
учебника и тетрадката. Включени са методически ука-
зания за усвояване на новите знания от учебника и от-
говорите на упражненията от учебника, а след това – и 
отговорите на упражненията от учебната тетрадка. 
Съдържа и тестове за оценка на знанията и уменията 
на учениците в края на всяка методическа единица, как-
то и техните отговори. 

Учебникът се състои от 10 модула: 1 за начален преговор, 6 за нови знания и 3 об-
общителни. Уроците са базирани върху реални диалози и интересни художествени 
текстове, които развиват четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и 
писане. Засегнати са следните основни теми по новата учебна програма на МОН: 
Лична информация, Моето училище, Моите учители и съученици, Моето родно място, 
Животът в града и селото, Транспортни средства, Преса, Интернет и комуникации, 
Професии, Околна среда, Диви животни и растения, Хранене, Опазване на природата, 
Свободно време, Хобита и интереси, Характер, Междуличностни отношения, Моята 
родина и Франция, Франкофонски страни, Празници и традиции. 
Граматичният материал е поднесен достъпно, лексикалният е представен в кон-
текст. Новият материал се овладява и затвърдява чрез разнообразни упражнения, 
подкрепени с илюстрации, интересни комуникативно ориентирани задачи и проекти. 
Осигурява се многократно повторение на новата лексика и на граматичните струк-
тури, което води до трайното им запаметяване. Работи се усилено над правилното 
произношение, интонация и правопис. Рубриката Projet в преговорните уроци допри-
нася за развитието на творческите умения на учениците. В учебника е включен и 
двуезичен речник.

Аудиодискът съдържа записи на всички диалози, тексто-
ве и упражнения, отбелязани със знак за слушане. Запи-
сите са направени от носители на езика и представят 
правилни образци на фонетични и интонационни модели.
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Учебен комплект по френски 
език Arc-en-ciel за 7. клас

УЧЕБНИК ПО ФРЕНСКИ 
ЕЗИК ARC-EN-CIEL 
ЗА 7. КЛАС 
Автор:  
Маргарита Котева,  
Размери: 21x29 см 
96 страници
ISBN 978-954-01-3576-2 

РАБОТНА ТЕТРАДКА  
ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК  
ARC-EN-CIEL ЗА 7. КЛАС 
Автор:  
Маргарита Котева
Размери: 21x29 см 
52 страници
ISBN 978-954-01-3577-9 

АУДИОДИСК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК 
ARC-EN-CIEL ЗА 7. КЛАС 
Автор: Маргарита Котева

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК  
ARC-EN-CIEL ЗА 7. КЛАС
Автор:  
Маргарита Котева
Размери: 21x29 см 
60 страници
ISBN 978-954-01-3578-6 

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК  
ARC-EN-CIEL ЗА 7. КЛАС

Работната тетрадка е неразделна част от учебния 
комплект по френски език за 7. клас Arc-en-ciel. След-
вайки точно структурата на учебника, тя предлага 
разнообразни упражнения за затвърдяване на предви-
дената за овладяване лексика и граматика. Проверява 
се и умението да се прилагат усвоените структури в 
нов контекст и в задачи с игрово и творческо съдържа-
ние. Упражненията в работната тетрадка допринасят 
за развиване на четирите езикови умения. Тя осигурява 
възможности за самостоятелно учене, самоконтрол и 
самооценка.

Книгата за учителя предоставя методически указания 
и допълнителни идеи за работа със системата. Освен 
това в нея ще намерите:
• отговорите на всички упражнения от учебника и тет-
радката;
• тестове за оценка на знанията и уменията на учени-
ците;
• примерно годишно тематично разпределение.

Аудиодискът съдържа записи на всички диалози, тексто-
ве и упражнения, отбелязани със знак за слушане. Запи-
сите са направени от носители на езика и представят 
правилни образци на фонетични и интонационни модели.
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Учебен комплект по руски език
Матрёшка за 5. клас

УЧЕБНИК ПО РУСКИ ЕЗИК 
МАТРЁШКА ЗА 5. КЛАС
Автори:  
Анна Деянова-Атанасова, 
Антония Радкова,  
Христина Грозданова
Размери: 21x29 см 
156 страници
ISBN 978-954-01-3239-6

РАБОТНА ТЕТРАДКА  
ПО РУСКИ ЕЗИК  
МАТРЁШКА ЗА 5. КЛАС
Автори:  
Анна Деянова-Атанасова, 
Антония Радкова,  
Христина Грозданова
Размери: 21x29 см 
84 страници
ISBN 978-954-01-3240-2

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО РУСКИ ЕЗИК  
МАТРЁШКА ЗА 5. КЛАС
Автори:  
Анна Деянова-Атанасова, 
Антония Радкова,  
Христина Грозданова
Размери: 21x29 см 
120 страници
ISBN 978-954-01-3241-9

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО РУСКИ ЕЗИК  
МАТРЁШКА ЗА 5. КЛАС

Учебникът предлага:
• четири модула с по четири урока, разработени чрез 
постоянни рубрики: Повторяем, Учим грамматику, Слу-
шаем, Читаем, Говорим, Пишем, Играем, Страна и люди; 
• обобщителен урок „Проверяем себя“ и проектна зада-
ча в края на всеки модул;
• структура на уроците, която осигурява преговор и 
разширяване на изучаваната в началния курс лексика;
• въвеждане на граматичните структури чрез кратки 
интересни текстове и усвояване с помощта на табли-
ци и упражнения;
• едновременно развиване на езиковите умения четене, 
слушане, говорене и писане; 
• задачи, които водят до постигане на основната цел 
на обучението: учениците да усвоят уменията, форму-
лирани в програмата, да се научат да говорят и пишат 
за себе си и своя свят, да общуват.

Работната тетрадка предлага:
• упражнения и задачи за затвърдяване на целевата лек-
сика и граматичния материал, развиване на уменията 
четене и писане чрез следните постоянни рубрики: Учим 
слова, Учим грамматику, Читаем, Пишем;
• обобщителен урок Проверяем себя в края на всеки раз-
дел за оценяване и самооценяване;
• рубрика Для тех, кто любит читать в края на всеки 
обобщителен урок, която съдържа тематично обвър-
зани кратки текстове, написани специално за учебния 
комплект от автора Олга Чубарова;
• обяснение на граматичните понятия и правила на бъл-
гарски език;
• тест за проверка или самопроверка на постигнато-
то, скала за самооценяване и портфолио в края на всеки 
раздел.

Електронният учебник съдържа интерактивни упраж-
нения за работа в час и за самостоятелна работа вкъ-
щи. В него са включени всички звукозаписи на текстове 
и упражнения, упражнения за затвърдяване на лексика-
та, граматиката, за изграждане на умения за работа с 
текст.

Аудиодискът съдържа записи на всички диалози, тексто-
ве и упражнения, отбелязани със знак за слушане. Запи-
сите са направени от носители на езика и представят 
правилни образци на фонетични и интонационни модели.

Книгата за учителя съдържа:
• подробни сценарии на уроците с методически препоръ-
ки за провеждането им, 
• обяснение на граматиката в уроците;
• отговори на тестовете; 
• текстовете на звукозаписите; 
• допълнителни тестове за оценяване, които може да 
бъдат ксерокопирани;
• примерно годишно тематично разпределение на учеб-
ния материал и др.

АУДИОДИСК ПО РУСКИ ЕЗИК 
МАТРЁШКА ЗА 5. КЛАС
Автори: Анна Деянова-Атанасова,  
Антония Радкова,  
Христина Грозданова
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Учебникът предлага:
• преговор и актуализация на знанията и уменията на 
учениците досега, както и тяхното надграждане;
• въвеждане на новите езикови явления чрез текст и 
във вид на схема или таблица, които подпомагат логи-
ческото осмисляне и структуриране на информацията;
• задачи за развиване на устната реч, които подготвят 
учениците за естествено общуване;
• развиване на уменията за писане въз основата на мо-
дели с ясна структура;
• разнообразни по жанр текстове за слушане и четене: 
диалози, научнопопулярни и художествени текстове, 
обяви и други;
• информация за Русия, за живота на тийнейджърите в 
Русия, за известни личности, градове, обичаи и др.; 
• преговорни уроци, които съдържат тестове за оценя-
ване и самооценяване. 
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Учебен комплект по руски език
Матрёшка за 6. клас

УЧЕБНИК ПО РУСКИ ЕЗИК 
МАТРЁШКА ЗА 6. КЛАС
Автори:  
Антония Радкова, 
Анна Деянова-Атанасова, 
Олга Чубарова 
Размери: 21x29 см 
148 страници
ISBN 978-954-01-3401-7

РАБОТНА ТЕТРАДКА  
ПО РУСКИ ЕЗИК  
МАТРЁШКА ЗА 6. КЛАС
Автори: Антония Радкова,  
Анна Деянова-Атанасова
Размери: 21x29 см 
76 страници
ISBN 978-954-01-3403-1

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО РУСКИ ЕЗИК  
МАТРЁШКА ЗА 6. КЛАС
Автори: Антония Радкова,  
Анна Деянова-Атанасова
Размери: 21x29 см 
52 страници
ISBN 978-954-01-3454-3

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО РУСКИ ЕЗИК  
МАТРЁШКА ЗА 6. КЛАС

Работната тетрадка предлага:
• упражнения и задачи за затвърдяване на целевата ле-
ксика и граматичния материал, развиване на уменията 
четене и писане чрез следните постоянни рубрики: Учим 
слова, Учим грамматику, Читаем, Пишем;
• обяснение на граматичните понятия и правила на бъл-
гарски език;
• разнообразни по жанр текстове за четене с разбира-
не: диалози, научнопопулярни и художествени текстове, 
обяви и други;
• тест за проверка или самопроверка на постигнато-
то, скала за самооценяване и портфолио в края на все-
ки раздел.

Електронният учебник предоставя разнообразни до-
пълнителни интерактивни дейности, с които препо-
даваното съдържание се затвърдява, обобщава и сис-
тематизира. Интерактивните задачи имат за цел да 
представят преподавания материал в различен кон-
текст, пренасят учениците в динамична мултимедийна 
среда, в която преговорът е интересен, а новият мате-
риал се усвоява, затвърдява и обобщава по атрактивен 
начин чрез различни типове упражнения. Електронният 
учебник съдържа и всички аудиозаписи към учебника.

Аудиодискът съдържа записи на всички диалози, тексто-
ве и упражнения, отбелязани със знак за слушане. Запи-
сите са направени от носители на езика и представят 
правилни образци на фонетични и интонационни модели.

Книгата за учителя съдържа:
• подробни сценарии на уроците с методически препоръ-
ки за провеждането им; 
• обяснение на граматиката в уроците;
• отговори на тестовете; 
• текстовете на звукозаписите; 
• допълнителни тестове за оценяване, които може да 
бъдат ксерокопирани;
• примерно годишно тематично разпределение на учеб-
ния материал и др.

АУДИОДИСК ПО РУСКИ ЕЗИК 
МАТРЁШКА ЗА 6. КЛАС
Автори: Анна Деянова-Атанасова,  
Антония Радкова, Олга Чубарова
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Учебен комплект по руски език
Матрёшка за 7. клас

УЧЕБНИК ПО РУСКИ ЕЗИК 
МАТРЁШКА ЗА 7. КЛАС
Автори:  
Анна Деянова-Атанасова, 
Антония Радкова, 
Николина Нечаева
Размери: 21x29 см 
148 страници
ISBN 978-954-01-3664-6

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО РУСКИ ЕЗИК  
МАТРЁШКА ЗА 7. КЛАС

РАБОТНА ТЕТРАДКА  
ПО РУСКИ ЕЗИК  
МАТРЁШКА ЗА 7. КЛАС
Автори:  
Анна Деянова-Атанасова, 
Антония Радкова,  
Николина Нечаева
Размери: 21x29 см 
76 страници
ISBN 978-954-01-3725-4

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО РУСКИ ЕЗИК  
МАТРЁШКА ЗА 7. КЛАС
Автори: Антония Радкова,  
Анна Деянова-Атанасова, 
Николина Нечаева
Размери: 21x29 см 
52 страници
ISBN 978-954-01-3454-3

АУДИОДИСК ПО РУСКИ ЕЗИК  
МАТРËШКА ЗА 7. КЛАС
Автори: Антония Радкова,  
Анна Деянова-Атанасова,  
Николина Нечаева

Работната тетрадка предлага:
• упражнения за затвърдяване на лексиката и грамати-
ката, за четене и за писане; 
• четири постоянни рубрики във всеки урок: Учим сло-
ва, Учим грамматику, Читаем, Пишем;
• обяснение на граматичните понятия и правила на 
български език;
• разнообразни по жанр текстове за четене с разбира-
не: диалози, научнопопулярни и художествени тексто-
ве, обяви и др., както и съвременни жанрове: инфогра-
фики, анкети, диаграми;
• тестове за проверка или самопроверка на постигна-
тото, скала за самооценяване и портфолио, което уче-
ниците може да изрежат и съхраняват в папка.

Аудиодискът съдържа записи на всички упражнения, ди-
алози и текстове за слушане в учебника. Записите са 
направени от носители на езика и дават правилните 
образци на фонетични и интонационни модели.

Книгата за учителя съдържа:
• подробни сценарии на уроците с методически препо-
ръки за провеждането им; 
• отговори на тестовете;
• текстовете на звукозаписите;
• допълнителни тестове със скала за оценяване, които 
може да бъдат ксерокопирани и използвани за провеж-
дане на контролни и класни работи;
• примерно годишно тематично разпределение на учеб-
ния материал и др.



ПРОДАЖБА НА УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ТЕТРАДКИ, УЧЕБНО-ПОМОЩНА И НАУЧНА ЛИТЕРАТУРA
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СКЛАД И ДОСТАВКИ 
„ПРОСВЕТА“

1839 София, бул. „Ботевградско шосе“ № 234
тел.: 02/483 00 96; 0884 110 414; факс 02/945 61 84
имейл: realizacia@prosveta.bg

КНИЖНА БОРСА 
„ИСКЪР“

1258 София, жк „Дружба 1“, ул. „Поручик Христо Топракчиев“ № 11
тел. 0884 110 415; имейл: kamelia.georgieva@prosveta.bg

КНИЖАРНИЦА 
„ПРОСВЕТА“ В СОФИЯ

1124 София, ул. „Цар Иван Асен II“ № 39
тел.: 02/944 20 64; 944 18 50; 0882 990 445; 0884 430 732; факс 02/944 18 50
имейл: ivan.asen@prosveta.bg

КНИЖАРНИЦА 
„ПРОСВЕТА“ В РУСЕ

7000 Русе, ул. „Воден“ № 12
тел. 082/845 860; 0884 430 978; имейл: russe@prosveta.bg

2. ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ
Свържете се с представителя на издателството за вашия регион. Данните 
за връзка можете да намерите на интернет страницата www.prosveta.bg, в 
рубриката „Информационни центрове“.

3. ЧРЕЗ ТЪРГОВЦИ Посетете сайта на издателство „Просвета“ www.prosveta.bg и вижте
списъка на търговците, чрез които можете да закупите нашите издания.

4. ОНЛАЙН
Влезте в сайтовете на издателство „Просвета“ www.prosveta.bg и e-uchebnik.bg 
и изберете търсените заглавия. Можете да ги поръчате директно и през 
посочените там е-книжарници.

ПОРЪЧКА НА УЧЕБНИЦИ  
И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА  

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
Безплатните учебници и учебни помагала за разпространение 
в системата на училищното образование съгласно 
ПМС № 79/13.04.2016 г. можете да поръчате: 

• ОНЛАЙН от сайта www.prosveta.bg на издателска група „Просвета”. 
Указание за попълване вижте в електронния формуляр.
Попълнете заявките и натиснете бутона „Изпрати”. След като ги обработим, 
на посочения от Вас имейл ще получите заявки с договор, подписан и подпечатан  
от издателство „Просвета“. 
Екземпляр от договора, подписан от директора и с печат на училището, изпратете  
сканиран на имейл: marketing@prosveta.bg, или на адрес: 
София 1618, ул. „Любляна” № 11,
Информационен център на издателство „Просвета”
• При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден  
от 09.00 до 17.00 ч. на тел.: 02/923 18 49, 923 18 51, 923 18 52, 
или на имейл: marketing@prosveta.bg.

И тази година можете да разчитате на нашите отстъпки при колективни заявки  
за учебни помагала. Научете повече за тях от нашите представители.
Формулярът за поръчка е общ за всички издателства от групата на „Просвета”.



www.prosveta.bg  
www.e-uchebnik.bg

ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Благоевград 2700

Информационен център „Просвета“
ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 24
тел.: 0884 110 402, 0884 110 807
имейл: blagoevgrad@prosveta.bg

Бургас 8000
Информационен център „Просвета“
ул. „Патриарх Евтимий“ № 53
тел.:  056/801 649,  

0884 110 382, 0882 641 935,  
0884 110 805, 0885 101 276

имейл: burgas@prosveta.bg
Варна 9000

Информационен център „Просвета“
ул. „Сава Доброплодни“ № 13
тел.:  052/640 047, 

0884 110 383, 0884 603 184, 
0884 110 803

имейл: varna@prosveta.bg
Велико Търново 5000

Информационен център „Просвета“
ул. „Симеон Велики“ № 7
тел.:  062/646 892, 

0884 110 384, 0882 632 601
имейл: v.tarnovo@prosveta.bg

Видин 3700
Информационен център „Просвета“
ул. „Търговска“ № 33
тел.:  094/600 039, 0884 110 385
факс 094/923 142
имейл: vidin@prosveta.bg

Враца 3000
Информационен център „Просвета“
ул. „Софроний Врачански“ № 34
тел.: 0884 110 386, 0884 430 852
имейл: vratsa@prosveta.bg

Габрово 5300
Информационен център „Просвета“
бул. „Стефан Караджа“ № 17
тел. 0884 110 387
имейл: gabrovo@prosveta.bg

Добрич 9300
Информационен център „Просвета“
ул. „Отец Паисий“ № 16
тел.: 0884 110 388
имейл: dobrich@prosveta.bg

Кърджали 6600
Информационен център „Просвета“
бул. „България“ № 47, 
комплекс „Орфей“, партер
тел. 0884 110 389, 0899 715 870
имейл: kardzhali@prosveta.bg

Кюстендил 2500
Информационен център „Просвета“
ул. „Любен Каравелов“ №  3, ет. 2, офис 1
тел.: 0884 429 833, 0884 110 804
имейл: kyustendil@prosveta.bg

Ловеч 5500
Информационен център „Просвета“
ул. „Оборище“ № 2, бл. „Цачо Сяров“
тел. 0884 110 391, 0882 450 509
имейл: lovech@prosveta.bg

Монтана 3400
Информационен център „Просвета“
Офис 1 – ул. „Климент Охридски“ № 16
тел. 096/588 744
Офис 2 – ул. „Трети март“ № 88
тел. 0884 110 392
имейл: montana@prosveta.bg

Пазарджик 4400
Информационен център „Просвета“
ул. „Алеко Константинов“ № 12
тел.:  034/918 963, 

0884 889 000, 0884 430 846
имейл: pazardzhik@prosveta.bg

Перник 2300 
Представители:
тел.: 0884 110 394, 0884 430 561
имейл: pernik@prosveta.bg

Плевен 5800
Информационен център „Просвета“
ул. „Дойран“ № 140
тел.:  064/807 662, 

0882 536 598, 0884 110 393,  
0884 430 918, 0887 383 643

имейл: pleven@prosveta.bg
Пловдив 4000

Информационен център „Просвета“
ул. „Свищов“ № 6
тел.:   032/650 998, 

0884 110 396, 0884 429 805, 
0884 110 800, 0884 429 608, 
0884 107 056

имейл: plovdiv@prosveta.bg
Разград 7200 

Информационен център „Просвета“
ул. „Велико Търново“ № 15, офис 1
тел. 0884 110 397, 0885 118 228
имейл: razgrad@prosveta.bg

Русе 7000
Информационен център „Просвета“
и книжарница
ул. „Воден“ № 12
тел.:  082/845 860, 

0884 110 398, 0884 430 978, 
0887 495 905

имейл: russe@prosveta.bg
Силистра 7500

Информационен център „Просвета“
ул. „Петър Вичев“ № 23 – Дом на 
учителя
тел.:  086/821 907, 0884 110 399
факс 086/588 503
имейл: silistra@prosveta.bg

Сливен 8800
Информационен център „Просвета“
бул. „Братя Миладинови“ № 18
тел.: 0884 110 400, 0884 110 808
имейл: sliven@prosveta.bg

Смолян 4700 
Представител:
тел. 0884 110 401
имейл: smolyan@prosveta.bg

София 1618
Информационен център „Просвета“
ул. „Любляна“ № 11
тел.:  02/923 18 49, 923 18 54, 

0884 429 830, 0884 110 809, 
0884 110 810, 0884 865 611, 
0889 309 931, 0884 110 419, 
0884 430 832

имейл: sofia@prosveta.bg
София 1124

Информационен център „Просвета“
и книжарница
ул. „Цар Иван Асен II“ № 39
тел.:  02/944 20 64, 

0884 131 126, 0884 110 408, 
0884 110 806, 0882 990 445,  
0884 430 736, 0882 884 615

факс 02/944 18 50
имейл: sofia@prosveta.bg

Стара Загора 6000 
Информационен център „Просвета“
ул. „Сава Силов“ № 72
тел.:  0884 110 395, 0884 430 698, 

0882 241 890, 0884 809 990 
имейл: s.zagora@prosveta.bg

Търговище 7700
Представител:
тел. 0884 110 404
имейл: targovishte@prosveta.bg

Хасково 6300
Информационен център „Просвета“
ул. „Васил Друмев“ № 13
тел.:  0885 888 287, 0884 110 405,  

0884 156 892
имейл: haskovo@prosveta.bg

Шумен 9700
Информационен център „Просвета“
бул. „Симеон Велики“ № 68
тел.:  054/802 235, 

0884 110 406, 0884 110 390
имейл: shumen@prosveta.bg

Ямбол 8600
Информационен център „Просвета“
ул. „Цар Самуил“ № 76
тел.:  0884 110 407
имейл: yambol@prosveta.bg

НАЦИОНАЛНА  
ИНФОРМАЦИОННА  
МРЕЖА „ПРОСВЕТА“

София 1618, ул. „Любляна“ № 11
тел.: 02/923 18 47, 923 18 49, 923 18 51, 923 18 52
имейл: nim@prosveta.bg, marketing@prosveta.bg




