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1. Край на тежките раници на учениците – 
всички учебници се побират на екрана  
на лаптопа, таблета или смартфона.

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 география  и икономика от 5. до 7. 
клас може да изтеглите безплатно от сайтове-
те на „Просвета“ www.prosveta.bg  
и www.e-uchebnik.bg  
(Безплатни ресурси/За учителя).

КАКВО ПОЛУЧАВА УЧИТЕЛЯТ
Когато избере да работи в 5. и в 6. клас 
по „Просвета – София“ или по „Просвета 
Плюс“, всеки учител получава съответния: 

• учебник;

• неговия електронен вариант;

• тетрадка; 

• книга за учителя.

А какво още получава учителят  
при избор на конкретен учебник, вижте  
в следващите страници при 
помагалата, отбелязани с 
този знак. 

В комплекта 
за учителя

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ
ЕЛЕКТРОННИТЕ УЧЕБНИЦИ  

НА „ПРОСВЕТА“
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География и икономика за 5. клас

Учебникът е създаден от авторитетни преподавате-
ли по методика на обучението по география и икономи-
ка, по природна и социално-икономическа география и 
от учител с дългогодишен опит. Текстовете, с които 
петокласниците правят първи стъпки в географията, 
са увлекателни, научно издържани, написани на достъ-
пен език и в оптимален обем. 

Уроците за дейности, разнообразните въпроси и зада-
чи дават възможност за прилагане на интерактивни 
методи на работа. Допълнителни текстове в рубрика-
та „Географска мозайка“ стимулират познавателните 
интереси на учениците, задълбочават и обогатяват 
знанията им. Графичното оформление е атрактивно и 
улеснява ученето. 

Електронната версия на печатното издание съдържа 
разнообразни ресурси, които учителите могат да из-
ползват в различни дидактически ситуации в клас, а 
учениците – при самоподготовката си. Електронни-
ят учебник подпомага онагледяването при изучаване 
на сложни географски понятия, процеси и явления и в 
същото време е ценен източник на учебна информа-
ция. В него са вградени над 160 допълнителни ресурса. 
Част от тях са различни задачи: 

• от затворен тип;

• с множествен отговор;

• за свързване; за подреждане по алгоритъм;

• за откриване на грешки;

• за попълване на пропуснати думи в текст;

• за локализиране на географски обекти.

Платформата дава възможност за отчитане на ре-
зултата, като се показват верните, сгрешените или 
пропуснатите отговори.  

Електронният учебник непрекъснато се обогатява с 
нови ресурси и актуална информация.

Учебната тетрадка предлага система от въпроси и 
задачи към всяка тема за нови знания. Тя дава възмож-
ност да се формират и развият знанията и уменията 
на петокласниците, както и да се усвоят различни тех-
ники за работа с текст, карти, изображения, тестови 
задачи и др. Въпросите и задачите в тетрадката са 
свързани с: усвояване на новите понятия, работа с 
географска карта, разпознаване на из ображения, по-
пълване на таблици, съставяне на текст по зададени 
опори или ключови думи и др. С помощта на трениро-
въчните тестове учениците могат да установят ни-
вото си на подготовка.

Книгата представя модела на обучение в 5. клас и пред-
лага насоки и методически разработки на уроците за 
нови знания, за дейности, за обобщение и контрол. 
Разработените уроци за дейности са в два варианта. 
В книгата са включени тестове за установяване на 
входното и изходното ниво на учениците (в два вари-
анта) и тест „Африка“ за тематичен контрол.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ГЕОГРАФИЯ 
И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС

ТЕТРАДКА ПО ГЕОГРАФИЯ 
И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС
Автори: Стела 
Дерменджиева,  Петя 
Събева,  Петър Стоянов,  
Надежда Николова, 
Цветелина Пейкова 
Размери: 21х29 см
72 страници 
ISBN 978-954-01-3197-9 

ГЕОГРАФИЯ И 
ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС, 
„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“
Автори: Стела 
Дерменджиева,  Петър 
Стоянов, Петя Събева, 
Надежда Николова, 
Цветелина Пейкова
Размери: 21x29 см
116 страници
ISBN 978-954-01-3235-8

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО 
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 
ЗА 5. КЛАС
Автори: Петя Събева, 
Стела Дерменджиева,  
Надежда Николова,  
Петър Стоянов, 
Цветелина Пейкова
Размери: 21x29 см
132 страници
ISBN 978-954-01-3258-7 
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ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ГЕОГРАФИЯ  
И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС

Добре познатият и успешен учебник е преработен спо-
ред новата учебна програма. Написан е на достъпен за 
петокласниците език, като в същото време тексто-
вете са научно издържани. Уроците за дейности и за 
обобщение подпомагат усвояването на новите зна-
ния. Рубриката „Аз искам да знам и да мога повече“ дава 
възможност на най-любознателните ученици да разши-
рят своите познания. Пет от уроците са предвидени 
за тематичен контрол. За успешната подготовка на 
учениците за писмено изпитване в края на всеки раз-
дел е предложен тест за самостоятелна работа „Аз 
се оценявам“. След решаването на теста учениците 
могат да проверят своите отговори на посочената 
страница и да се оценят.

Електронният учебник предлага над 200 допълнителни 
ресурса (презентации и разнообразни интерактивни 
задачи). Те подпомагат усвояването на сложни геог-
рафски понятия и процеси. Платформата дава въз-
можност за мигновен контрол и самоконтрол.

Учебната тетрадка e основен компонент на учебния 
комплект по география и икономика за 5. клас. Тя съ-
държа система от въпроси и задачи, разнообразни по 
характер и сложност. Чрез тях се постигат по-задъл-
бочено разбиране и осмисляне на учебното съдържание, 
усвояване на понятията и водещите идеи, заложени в 
учебната програма, прилагане на знанията и уменията 
в сходни ситуации. Въпросите и задачите са със струк-
туриран, с полуструктуриран, със свободен отговор, 
за извличане на информация от схеми, климатограми, 
хидрограми, за работа с контурна карта, за изчерта-
ване на графични изображения и др. Тетрадката може 
да се използва както при работа в клас, така и при са-
мостоятелна работа на учениците у дома. Тя дава въз-
можност за прилагане на индивидуален подход в обуче-
нието. Чрез нея се постига методическо разнообразие 
в организирането и провеждането на уроците за нови 
знания. Въпросите и задачите покриват цялото учебно 
съдържание, като са организирани по раздели, теми и 
урочни единици. 

Книгата за учителя предлага насоки и методически 
разработки към всеки урок. Съдържа и примерно го-
дишно тематично разпределение. Учителят получава 
също тестове за входно ниво, шест теста за тема-
тичен контрол и тест за годишен контрол. Предоста-
вени са и ключ на верните отговори на задачите със 
затворен отговор и верните отговори на задачите с 
отворен отговор.

ТЕТРАДКА ПО ГЕОГРАФИЯ 
И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС
Автори: Люсила Цанкова, 
Нено Димов,  
Емилия Лазарова, 
Георги Коцев, 
Георги Бърдаров, 
Нели Гетова 
Размери: 21x29 см
60 страници 
ISBN 978-619-222-025-9 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО 
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА  
ЗА 5. КЛАС
Автори: Люсила Цанкова, 
Емилия Лазарова, Нели Гетова, 
Георги Коцев 
Размери: 17х24 см
168 страници 
ISBN 978-619-222-042-6 

ГЕОГРАФИЯ И 
ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС, 
„ПРОСВЕТА ПЛЮС“
Автори: Люсила Цанкова, 
Нено Димов,  
Емилия Лазарова,  
Георги Коцев, Георги 
Бърдаров, Нели Гетова 
Размери: 21x29 см
148 страници 
ISBN 978-619-222-043-3 
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ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ 
ПО ГЕОГРАФИЯ И 
ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС 
Автор: Нели Маринова, 
Цветелина Пейкова 
Размери: 21x29 см
40 страници 
ISBN 978-954-01-3764-3 

КОНТУРНИ КАРТИ 
ПО ГЕОГРАФИЯ И 
ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС
Автор: Цветелина Пейкова 
Размери: 21x29 см
24 страници
ISBN 978-954-01-3437-6 

* При избор на учебник на „Просвета – София“ или „Просвета Плюс“

В комплекта 
за учителя*В комплекта 

за учителя*

Препоръчани помагала

Помагалото включва 28 карти, разпределени в четири 
раздела: Карта на България (1 брой); Карти на света (18 
броя); Карти на Африка (7 броя); Карти на Антарктида 
(2 броя). Съдържанието на атласа е съобразено с но-
вата учебна програма по география и икономика за 5. 
клас. Информацията в картите е синхронизирана с те-
мите в учебниците по география и икономика. 

Помагалото може да се използва от всички пето-
класници, без значение по кой учебник се обучават. То 
е съ образено с учебното съдържание и дейностите, 
предвидени от учебната програма по география и ико-
номика за 5. клас. Включва карти и задачи, които имат 
за цел да помогнат на учениците лесно да запомнят 
разположението и имената на основни географски 
обекти от света и континентите Африка и Антар-
ктида, да затвърдят и приложат знанията си. С пома-
галото учителите могат да направят начален и годи-
шен преговор, а учениците – да се самооценят.

Учебното помагало включва 11 комплекта с общо 275 
тестови задачи. То е универсално и може да се използва 
без значение по кой учебник се извършва обучението, 
защото задачите са изцяло съобразени с актуалната 
учебна програма по география и икономика.
С помощта на тестовете може да се проверяват зна-
нията на учениците в началото и в края на учебната 
година, както и след всеки изучен раздел. Предложена е 
точкова система за оценяване на всяка задача, а в края 
на всеки комплект има скала за превръщане на сбора 
от точки в оценка.

Таблото представя по изключително атрактивен начин 
природата на ледения континент. Може да се използва 
както при изучаване на природните зони в света, така и 
в темите за Антарктида.

АТЛАС ПО ГЕОГРАФИЯ И 
ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС
Автор: Цветелина Пейкова 
Размери: 21x29 см
36 страници 
ISBN 978-954-01-3196-2 

ТАБЛО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА  
„ГРАДУСНА МРЕЖА“
Размери: 50х70 см
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География и икономика за 6. клас

Учебникът се отличава с кратки, увлекателно написа-
ни и разбираеми за ученика уроци и с прецизно графично 
оформление. Постигнат е баланс между географското 
познание и нормативните изисквания за обема, обхва-
та и структурата на учебника. Всяка методична еди-
ница е разработена на две страници, разположени вър-
ху един разтвор. 

В началото и в края на учебника са предложени вари-
анти на тестови задачи за проверка на входното и 
изходното равнище на учениците. Ключовите думи и 
новите понятия са обозначени в основния текст и са 
обяснени в речника в края на учебника. 

Допълнителната информация е отделена в рубриката 
„Географска мозайка“. Въпросите и задачите в края 
на всеки урок за нови знания са с различна степен на 
сложност. Те стимулират самостоятелното мислене и 
творческата дейност на учениците. 

Илюстрациите в учебника подпомагат усвояването на 
новите знания и разбирането на понятията, процеси-
те и явленията. В началото и в края има две карти на 
света – природогеографска и политическа.

В електронния учебник за 6. клас са вградени над 150 
допълнителни ресурса. Повечето от тях са различни 
видове задачи: от затворен тип; с множествен отго-
вор; за свързване; за подреждане по алгоритъм; за от-
криване на грешки; за попълване на пропуснати думи 
в текст; за локализиране на географски обекти и др. 
Платформата дава възможност за отчитане на ре-
зултата, като се показват верните, сгрешените или 
пропуснатите отговори. Електронният учебник неп-
рекъснато се обогатява с нови ресурси и актуална ин-
формация.

Тетрадката допълва учебника по география и иконо-
мика за 6. клас. Работата с нея гарантира учебен про-
цес на съвременно равнище. Тя съдържа задачи, които 
са групирани по теми, съответстващи на уроците за 
нови знания в учебника. Разработени са и два трениро-
въчни теста – за начален и за годишен преговор. 

За всяка тема са предложени от 4 до 6 задачи, които 
са свързани с обясняване на нови понятия, работа с 
ге ографски карти, разпознаване на изображения, по-
пълване на таблици, съставяне на текст по зададени 
опори или ключови думи, кръстословици и др. Това поз-
волява на учителя да прецени как да ги използва – в 
хода на урока, за домашна работа, за индивидуализация 
на обучението и др. 

Книгата за учителя се състои от 4 части. 

В първата част са представени концептуални рамки 
на учебния предмет география и икономика в 6. клас. 
Потърсени са опори и предпоставки за реализиране на 
ключовите компетентности в учебната програма. 

Във втората част са разкрити значението, функции-
те и структурата на учебния комплект.

Третата част обхваща методическата вариатив-
ност на отделните типове уроци – за дейност, за нови 
знания, за преговор и обобщение. 

В четвъртата част са предложени тестови варианти 
за входно и изходно ниво и техните отговори.

ГЕОГРАФИЯ И 
ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС, 
„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“
Автори: Стела 
Дерменджиева, 
Петя Събева, 
Надежда Николова, 
Петър Стоянов, 
Цветелина Пейкова 
Размери: 21х29 см
116 страници 
ISBN 978-954-01-3350-8

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ГЕОГРАФИЯ 
И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО 
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА  
ЗА 6. КЛАС
Автори: Стела Дерменджиева, 
Петя Събева, Петър Стоянов, 
Надежда Николова 
Размери: 21x29 см
140 страници 
ISBN 978-954-01-3513-7 

ТЕТРАДКА ПО ГЕОГРАФИЯ 
И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС
Автори: Стела 
Дерменджиева,  
Петя Събева,  
Надежда Николова, 
Цветелина Пейкова 
Размери: 21х29 см 
72 страници 
ISBN 978-954-01-3436-9 
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Проектираният в учебника модел на обучение гаран-
тира постигане на целите на обучение чрез дейност 
и на базата на мотиви. Новите образователни тех-
нологии, приложени в учебника, насочват към нов тип 
взаимодействие между учителя и ученика, осигуряват 
възможност за самоорганизиране на дейността, за са-
мостоятелно учене, критично мислене, творческа ак-
тивност, поемане на собствена отговорност.

Учебникът е разработен на основата на различни под-
ходи. Акцент е поставен върху системно-структурния 
и дейностния подход. Интегралният подход е пред-
ставен на две равнища: вътрешнопредметно (в хори-
зонтален план – обучението в 6. клас, и във вертикален 
план – обучението в 5. – 7. клас) и междупредметнo.

Електронният учебник по география и икономика за 
6. клас на „Просвета Плюс“ се отличава с висока функ-
ционалност, предоставя възможност за активно учене 
и преподаване, осигурява разнообразна по характер и 
сложност самостоятелна работа на учениците, пови-
шава емоционалната им готовност за участие в об-
разователния процес, предлага учене чрез забавление.

В него са разработени интерактивни дидактически 
ресурси: тестови задачи; упражнения; визуализации тип 
презентация.

Софтуерните решения позволяват бързо и лесно ори-
ентиране на учителя и учениците при работа с учеб-
ника, дават свобода на учителя при избора на ресур-
си съобразно локалните условия, целите и задачите 
на урока и достигнатото от учениците равнище на  
познание.

Учебната тетрадка съдържа система от въпроси и 
задачи, разнообразни по характер и сложност. Тя доп-
ринася за усвояването на знанията с разбиране, за 
формирането на заложените в учебната програма уме-
ния и компетентности. 

Въпросите и задачите са със структуриран, с полус-
труктуриран, със свободен отговор, за извличане на 
информация от различни източници, за работа с кон-
турна карта, занимателни задачи и др. Организирани 
са по раздели, теми и урочни единици за нови знания, 
като следват логиката на учебното съдържание. Чрез 
тях се отчитат равнището на усвоеност на знания-
та, степента на формираност на уменията и компе-
тентностите на учениците. 

Тет радката може да се използва от учителя при про-
веждане на текущ контрол – урочен и тематичен, за-
щото предоставя възможност за избор на задачи съо-
бразно целите на контрола.

Книгата за учителя има теоретична и практико-при-
ложна насоченост. Тя представя модела на обучение 
по география и икономика в 6. клас с неговите основ-
ни компоненти и ресурси за осъществяване. В нея са 
представени методически разработки на всички уроци 
за нови знания, на избрани уроци за дейност, за обобща-
ване, за контрол. 

Всички типове уроци са представени като системи, с 
акцент върху техните особености, методика и тех-
нология. Системата за контрол включва тестови за-
дачи за входно и изходно ниво в два варианта, както и 
тестови задачи за тематичен контрол. Приложено е 
годишно тематично разпределение.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ГЕОГРАФИЯ  
И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС

ГЕОГРАФИЯ И 
ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС, 
„ПРОСВЕТА ПЛЮС“
Автори: Люсила Цанкова, 
Емилия Лазарова, 
Нели Гетова, 
Георги Бърдаров, 
Георги Коцев 
Размери: 21х29 см
160 страници 
ISBN 978-619-222-090-7

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО 
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 
ЗА 6. КЛАС
Автори: Люсила Цанкова,
Емилия Лазарова, Нели Гетова 
Размери: 17х24 см
160 страници 
ISBN 978-619-222-130-0 

ТЕТРАДКА ПО ГЕОГРАФИЯ 
И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС
Автори: Люсила Цанкова, 
Емилия Лазарова,
Георги Коцев,
Георги Бърдаров,
Нели Гетова 
Размери: 21x29 см
60 страници 
ISBN 978-619-222-132-4 
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Препоръчани помагала

Учебното табло е предназначено за онагледяване на 
темите „Природни зони в Африка“ в 6. клас. То може 
да се използва в различни учебни ситуации – в уроците 
за нови знания, за затвърдяване, за проверка и оценка 
на знанията и уменията на учениците. С помощта на 
таблото учителите могат да създадат занимателни 
игри.

УЧЕБНО ТАБЛО 
„РАСТИТЕЛЕН  
И ЖИВОТИНСКИ 
СВЯТ В АФРИКА“
Размери: 50x70 см

* При избор на учебник на „Просвета – София“ или „Просвета Плюс“

Учебното помагало може да се използва от всички уче-
ници в 6. клас без значение по кой учебник се обучават, 
защото задачите са изцяло съобразени с учебната 
програма по география и икономика. То включва 11 ком-
плекта с общо 275 тестови задачи. Всеки комплект 
съдържа 25 задачи, от които 18 със затворен отговор 
и 7 със свободен отговор. С помощта на тестовете 
учениците могат да проверяват знанията си в нача-
лото и в края на учебната година, както и след всеки 
изучен раздел. Предложена е точкова система за оце-
няване на всяка задача, а в края на всеки комплект има 
скала за превръщане на сбора от точки в оценка. Чрез 
нея шестокласниците могат да се самооценяват.

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ 
ПО ГЕОГРАФИЯ И 
ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС 
Автори: Нели Маринова, 
Цветелина Пейкова 
Размери: 21х29 см
40 страници 
ISBN 978-954-01-3773-5 

В комплекта 
за учителя*

Помагалото включва 28 карти, разпределени в пет 
раздела: Карти на света (2 броя – природогеографска 
и политическа); Карти на Южна Америка (7 броя); Карти 
на Северна Америка (7 броя); Карти на Азия (7 броя); 
Карти на Австралия и Океания (5 броя). Съдържанието 
на изданието е съобразено с новата учебна програма 
за 6. клас и с номенклатурата в нея. Поредността на 
картите в атласа съответства на темите във всич-
ки одобрени от МОН учебници за 6. клас. Помагалото 
улеснява, разширява и задълбочава новите знания. Сис-
темната работа с него гарантира качествена подго-
товка на учениците.

АТЛАС ПО ГЕОГРАФИЯ И 
ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС
Автори: Цветелина 
Пейкова, Александър Гиков
Размери: 21x29 см
32 страници 
ISBN 978-954-01-3494-9 

Изданието е съобразено с учебното съдържание и дей-
ностите, предвидени в учебната програма по геогра-
фия и икономика за 6. клас. То включва карти и задачи, 
които имат за цел да улеснят учениците при запомня-
не, затвърдяване и прилагане на знанията им за конти-
нентите Южна и Северна Америка, Азия, Австралия и 
Океания. С помагалото учителите могат да направят 
начален и годишен преговор, а учениците – да се само-
оценят. Контурните карти са подходящи за работа в 
избираемите учебни часове (ИУЧ) по география и ико-
номика.

КОНТУРНИ КАРТИ 
ПО ГЕОГРАФИЯ И 
ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС
Автор: Цветелина Пейкова 
Размери: 21x29 см
24 страници 
ISBN 978-954-01-3482-6 
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География и икономика за 7. клас

Учебната тетрадка съдържа задачи, които са групира-
ни по теми, съответстващи на уроците за нови знания 
в учебника. Разработени са и два тренировъчни теста 
– за начален и за годишен преговор. За всяка тема са 
предложени от 5 до 8 задачи, които са свързани с обяс-
няване на нови понятия, работа с географски карти, 
разпознаване на изображения, попълване на таблици, 
съставяне на текст по зададени опори или ключови 
думи, кръстословици и др. Работата с учебната тет-
радка по време на урока е препоръчителна и полезна 
поради многостранните си дидактически функции. Тя 
улеснява преподаването, като подпомага проверката 
и оценката на знанията и уменията на седмокласници-
те, дава възможност за индивидуален подход и за осъ-
ществяване на важни междупредметни връзки, гаран-
тира учебен процес на съвременно равнище.

Учебната тетрадка съдържа система от разнообраз-
ни по характер и сложност въпроси и задачи. Те покри-
ват цялото съдържание на уроците за нови знания. Ор-
ганизирани са по раздели, теми и урочни единици, като 
следват логиката на учебното съдържание. Задачите 
се изпълняват писмено. Чрез въпросите и задачите се 
постигат по-задълбочено разбиране на учебното съ-
държание, усвояване на понятията, прилагане на зна-
нията и уменията в различни ситуации. Учебната тет-
радка може да се използва от учениците по време на 
учебните часове или при самоподготовка вкъщи.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ГЕОГРАФИЯ  
И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 
7. КЛАС, „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“
Автори: Стела Дерменджиева, 
Петя Събева, Петър Стоянов, 
Николай Попов, Цветелина 
Пейкова, Надежда Николова 
Размери: 21х29 см
156 страници 
ISBN 978-954-01-3650-9 

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ГЕОГРАФИЯ  
И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО 
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА  
ЗА 7. КЛАС
Автори: Стела Дерменджиева, 
Петя Събева
Размери: 21x29 см
172 страници
ISBN 978-954-01-3698-1 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 
7. КЛАС, „ПРОСВЕТА ПЛЮС“
Автори: Люсила Цанкова, 
Георги Бърдаров, Мая Василева, 
Нели Гетова 
Размери: 21х29 см
208 страници 
ISBN 978-619-222-202-4

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО 
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА  
ЗА 7. КЛАС
Автори: Люсила Цанкова, 
Мая Василева, Нели Гетова
Размери: 17х24 см
160 страници
ISBN 978-619-222-205-5 

ТЕТРАДКА ПО ГЕОГРАФИЯ  
И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС
Автори: Люсила Цанкова, 
Георги Бърдаров, Мая Василева, 
Нели Гетова 
Размери: 21x29 см
80 страници 
ISBN 978-619-222-204-8 

ТЕТРАДКА ПО ГЕОГРАФИЯ  
И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС
Автори: Стела Дерменджиева, 
Петя Събева, Николай Попов, 
Цветелина Пейкова, 
Надежда Николова 
Размери: 21x29 см
100 страници 
ISBN 978-954-01-3678-3 
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Препоръчани помагала

Помагалото може да се използва с всеки учебник, тъй 
като поредността на картите в него съответства 
на темите във всички учебници за 7. клас, одобрени от 
Министерството на образованието и науката. Атла-
сът съдържа 24 карти, разпределени в четири раздела: 
карта на света (природогеографска); Карти на Европа 
(9 броя); Карти на Балканския полуостров (4 броя); Кар-
ти на България (10 броя). Системната работа с него 
гарантира качествена подготовка и високи резулта-
ти в края на учебната година. 

Помагалото съдържа 27 контурни карти със задачи, 
които имат за цел да помогнат на учениците по-лесно 
да запомнят названията и местоположението на изу-
чаваните географски обекти от Европа, Балканския 
полуостров и България. Съобразено е с учебното съдър-
жание и дейностите, които са предвидени в учебната 
програма по география и икономика. Помагалото може 
да се използва от всички ученици в 7. клас без значение 
по кой учебник се обучават. Подходящо е за работа в 
задължителните и избираемите учебни часове.

АТЛАС ПО ГЕОГРАФИЯ И 
ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС
Автори: Цветелина 
Пейкова, Александър Гиков 
Размери: 21х29 см
24 страници
ISBN 978-954-01-3700-1 

КОНТУРНИ КАРТИ 
ПО ГЕОГРАФИЯ И 
ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС
Автор: Цветелина Пейкова 
Размери: 21х29 см
24 страници
ISBN 978-954-01-3765-0 

Учебното помагало включва 10 комплекта с общо 250 
тестови задачи. Всеки комплект съдържа 25 задачи, 
от които 18 със затворен отговор и 7 със свободен 
отговор. 

С помощта на тестовете учениците могат да про-
веряват знанията си в началото и в края на учебната 
година, както и след всеки изучен раздел. Предложена е 
точкова система за оценяване на всяка задача, а в края 
на всеки комплект има скала за превръщане на сбора 
от точки в оценка. 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ 
ПО ГЕОГРАФИЯ И 
ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС
Автори: Нели Маринова, 
Цветелина Пейкова 
Размери: 21x29 см
36 страници 
ISBN 978-954-01-3774-2 
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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, 0884 772 551
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


