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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ
ЕЛЕКТРОННИТЕ УЧЕБНИЦИ НА „ПРОСВЕТА“

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 история и цивилизации 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 6. клас по 
„Просвета – София“ или по „Просвета 
Плюс“, всеки учител получава съответния:

• учебник; 

• неговия електронен вариант; 

• тетрадка; 

• книга за учителя.

Освен това учителят получава книгата 
„Великата България на Волга през 
Средните векове“ и Атлас по история и 
цивилизации за 6. клас.
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История и цивилизации за 5. клас

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ  
И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС

Увлекателно и достъпно учебникът въвежда децата в 
древната история. 

Темите за нови знания са отлично подредени, с въвеж-
даща задача, кратък, ясен текст и резюме. Писмени 
извори, изображения, карти и схеми разширяват инфор-
мацията. Въпросите и задачите „Помислете, обсъдете, 
проучете“ развиват критическото мислене. Задачите 
„Машина на времето“ пренасят петокласниците в све-
та на древните и насърчават ученето чрез съпреживя-
ване. „Стъпка по стъпка“, чрез достъпни примери, деца-
та овладяват умения по зададени опори: да работят с 
карта, възстановка, материални и писмени извори, да 
описват обекти, да учат чрез интернет, да характери-
зират исторически личности. Гражданското образова-
ние е неотменна част от изучаването на история. В 5. 
клас децата се запознават с механизми на пряката де-
мокрация: дебати, избори, гласуване, и ги прилагат. Об-
общенията дават „Най-важното накратко“ и спомагат 
за трайно усвояване на знанията чрез различни дейнос-
ти, работа по двойки и в малки групи, игри и състезания. 

Електронният учебник допълва и разширява инфор-
мацията от печатния с различни медийни формати и 
задачи за проверка на знанията и уменията на пето-
класниците. Нови треизмерни възтановки показват 
най-прочутите паметници на Древен Египет, Елада и 
Рим.

Видеоклиповете пренасят учениците в обекти на 
световното културно наследство, като Персеполис, 
Олимпия, Делфи, Атинския акропол, Римския форум.

Триизмерните фотографии визуализират обекти от 
праисторията и Античната епоха по българските 
земи, като пещерата Магура, Казанлъшката гробница, 
Перперикон, археологическите разкопки на антична 
Сердика.

Филми от поредицата „5 минути София“ отвеждат 
децата в Националния исторически музей и в антично-
то минало на нашата столица.

Различни типове анимирани задачи дават възможност 
на учениците да развиват умения и да проверяват зна-
нията си. 

Книгата е практически помощник за организиране на 
обучението. Обзорът на нормативната уредба ориен-
тира учителите в образователната реформа. Втора-
та част изяснява възможностите на учебния комплект 
за активно обучение. Методическите разработки на 
всички теми предлагат по няколко варианта на сцена-
рии на уроците. Книгата предлага още: годишно раз-
пределение, литература и интернет сайтове, четири 
теста за входно и изходно ниво и за срочна проверка.

Тетрадката допълва учебника с разработки на всич-
ките 39 теми за нови знания. Част от задачите са за 
работа в клас, други – за самоподготовка. Чрез зада-
чите в рубриката „Откривам“ децата самостоятелно 
достигат до знанието. Задачите, озаглавени „Разби-
рам“, им помагат да осмислят най-важните акценти 
от учебното съдържание. Рубриката „Научавам“ е за 
по-лесно и трайно усвояване на урока. „Знам и мога“ 
предлага творчески дейности за прилагане на знания-
та. Петокласниците овладяват всички умения от про-
грамата: работа с линия на времето и карта, извличане 
на информация от писмени извори и изображения, усво-
яване на понятията. Учениците попълват текстове, 
буквени ребуси и кръстословици и откриват важните 
закономерности чрез сравнителни таблици и схеми. 

ИСТОРИЯ И  
ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 5. КЛАС, „ПРОСВЕТА – 
СОФИЯ“
Автори: Теодор Леков, 
Александър Николов,  
Диляна Ботева-Боянова, 
Мария Босева 
Размери: 21х29 см 
140 страници 
ISBN 978-954-01-3166-5 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И 
ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС
Автор: Мария Босева
Размери: 21х29 см 
68 страници 
ISBN 978-954-01-3165-8 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 
ЗА 5. КЛАС 
Автори: Мария Босева, Диляна 
Ботева-Боянова, Теодор Леков, 
Александър Николов 
Размери: 17х24 см 
140 страници
ISBN 978-954-01-3164-1 
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С този нов учебник ще откриете началото на човеш-
ката история и загадъчния свят на първите цивили-
зации. Ще се запознаете с достиженията на Елада и 
Рим, които са в основата на съвременната европейска 
цивилизация. Ще откриете и историята на днешните 
български земи, където преди милиони години са се засе-
лили едни от първите хора в Европа, а древните траки 
са ни оставили своето уникално културно наследство. 
Историята е увлекателно приключение и започва с раз-
кази за чудати светове, за богове и герои, за смели и 
мъдри владетели, за хората и техния всекидневен жи-
вот, вярвания, мечти и надежди.

Книгата за учителя включва примерно годишно разпре-
деление по теми. Предложени се методически насоки и 
разработки към всеки урок.

Електронният учебник предлага десетки допълнител-
ни интерактивни задачи, които позволяват мигновен 
контрол и самоконтрол на наученото. Те са разнооб-
разни по вид: тестови въпроси с един верен отговор, 
за попълване на празни полета в текст, за свързване, за 
маркиране на верни и неверни твърдения, кръстосло-
вици и др. Към тях непрекъснато се добавят нови ре-
сурси: видеофилми, галерии от снимки или панорамни 
изображения, като актуализирането на електронното 
съдържание става автоматично.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ  
И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС

ИСТОРИЯ  
И ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 5. КЛАС,  
„ПРОСВЕТА ПЛЮС“ 
Автори: Екатерина  
Михайлова,  
Маргарита Димова,  
Иво Чолаков,  
Георги Иванов
Размери: 21х29 см 
136 страници 
ISBN 978-619-222-000-6 

Тетрадката предоставя на петокласниците възмож-
ност не само да възпроизвеждат дадена историческа 
информация, но и да изпитват своята наблюдател-
ност и въображение. Към всеки урок за нови знания са 
дадени 3 – 4 задачи. Тяхната цел е да бъдат помощник 
на ученика в откриването на най-важната информация 
в урока, в ориентирането в събитията. Трудността 
на задачите постепенно нараства с навлизането в 
учебното съдържание. В тетрадката освен задачи от 
типа: допиши, размести, свържи; задачи към контурни 
карти и към изображения, има и такива за попълване на 
информация в таблица, които учениците може да из-
пълняват в часа или като домашна работа. Тетрадка-
та съдържа и четири обобщителни теста, съобразени 
с обобщенията в учебника.

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И 
ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС
Автори: Екатерина  
Михайлова,  
Маргарита Димова
Размери: 21х29 см 
56 страници
ISBN 978-619-222-002-0 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 
ЗА 5. КЛАС 
Автори: Екатерина Михайлова, 
Маргарита Димова,  
Георги Иванов
Размери: 17х24 см 
180 страници
ISBN 978-619-222-001-3 
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Атласът съответства на новия образователен стан-
дарт и на учебната програма от 2016 г. Включените 
в него 26 панорамни учебни карти са четивни и съо-
бразени с възможностите на петокласниците. Те 
представят всички исторически процеси, общества и 
държави от новата програма в нейните пет раздела: 
Праистория, Първите цивилизации, Древна Елада и ели-
нистическият свят, Древна Тракия, Древен Рим. Рабо-
тата с атласа дава възможност децата да разширят 
и затвърдят знанията си. Чрез опорните въпроси към 
всяка карта те овладяват умение за четене на карта 
и осмислят взаимовръзката между природните усло-
вия, човешката дейност и развитието на цивилизаци-
ите. Информацията е синхронизирана с учебниците на 
„Просвета“ и „Просвета Плюс“. Системната работа с 
атласа в клас и у дома осигурява на децата разбиране 
на древната история и трайни знания.

Създадено по новата учебна програма, помагалото 
съдържа 196 задачи с избираем и свободен отговор, 
разпределени в 11 теста, от които три – за преговор. 
Акцент в задачите е развиването на умения и ком-
петентности: разпознаване на събития и личности; 
представяне на археологически обекти; тълкуване на 
писмени извори; работа с линия на времето и истори-
ческа карта. Учениците имат възможност за самопро-
верка с помощта на отговорите и скалата за оценя-
ване, а учителите могат да използват тестовете за 
текущ контрол. Помагалото насърчава развиването 
на умения за четене с разбиране и за самостоятелно 
извличане на информация.

АТЛАС ПО ИСТОРИЯ  
И ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 5. КЛАС
Автор: Мария Босева 
Размери: 21х29 см 
24 страници
ISBN 978-954-01-3207-5 

ТЕСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ И 
ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС
Автор: Пенка Стоянова
Размери: 21х29 см 
40 страници
ISBN 978-954-01-3529-8 

Препоръчани помагала 



6

И
С

ТО
Р

И
Я

 И
 Ц

И
В

И
Л

И
З

А
Ц

И
И

 |
 6

. 
К

Л
А

С
История и цивилизации за 6. клас

Учебникът съдържа 40 теми за нови знания; 10 упраж-
нения за практическа работа, 6 от тях – „Стъпка по 
стъпка“, за развиване на умения; 6 теми за преговор, 
както и 4 приложения. Темите за нови знания съдър-
жат: въвеждащ въпрос, основен текст и резюме; доку-
менти и илюстрации с въп роси за анализ, дидактически 
рубрики. Задачите „Помислете, обсъдете, проучете“ 
развиват критическото мислене; рубриката „Машина 
на времето“ насърчава ученето чрез съпреживяване, 
проектите и проучванията са посветени на творче-
ска самостоятелна и групова работа. Упражненията 
развиват умения „стъпка по стъпка“, по зададени опо-
ри и чрез примери: писане на разширен план и кратък 
отговор на исторически въп рос, създаване на схема, 
тълкуване на средновековни изображения, простран-
ствено-хронологично ориентиране, различаване на 
причини и последици. 

Електронният учебник разширява информацията с 
различни медийни формати и задачи. Триизмерни въз-
становки запознават учениците със средновековната 
къща и бойно изкуство, романския и готическия стил, 
уредбата на средновековните манастири, с паметни-
ци като „Света София“ в Константинопол, Купола на 
Скалата в Йерусалим, крепостта „Крак де шевалие“ 
и др. Документалните филми на БНТ са посветени на 
владетели като хан Крум, княз Борис I, цар Петър, цар 
Калоян, цар Иван Асен II, на духовни водачи като Пат-
риарх Евтимий, на победните битки във Върбишкия 
проход, при Ахелой и Траянови врата, Одрин и Клокот-
ница. Филми на сдружение „Българска история“ запоз-
нават децата с Мадарския конник, Боянската църква, 
Панагюрското съкровище, Рилския манастир, българ-
ски средновековни крепости и др. Панорамни снимки и 
клипове, заснети с дрон, показват Голямата базилика 
в Плиска, Рилския манастир, Асеновата крепост, Бо-
янската църква, Бачковския манастир, Царевец и др. 
Звукозаписите на документи допринасят за тяхното 
възприемане и разбиране. Анимираните задачи са от 
различен тип: въпроси с избираем и множествен отго-
вор, попълване на текстове със или без опорни думи, 
откриване на грешки и разлики, сравняване на обще-
ства и държави, подреждане на събития във времето. 

Тетрадката допълва учебника с разработки на всички 
теми за нови знания. Всяка задача е свързана със съот-
ветна компетентност. Дейностите следват стра-
тегията за активно учене и овладяване на умения: из-
работване на контурни карти, попълване на линия на 
времето, тълкуване на писмени извори и изображения по 
опорни въпроси, попълване на сравнителни таблици, схе-
ми и текстове, създаване на отговор на исторически 
въпрос, проучване, рисуване на възстановки на облекла, 
четене с разбиране и развиване на критическо мислене. 

Книгата представя заложената в учебника концепция 
за активно обучение, в контекста на новата учебна 
програма. Предлага идеи за разработване на темите, 
повечето от тях – в няколко варианта. Подходящите 
методи и средства са подчертани, за да се комбини-
рат най-ефективно. Препоръките във всяка тема на-
сочват към най-важните акценти от учебното съдър-
жание. Целта на разработките е да покажат, че чрез 
комбиниране на ресурси от печатния и електронния 
учебник, тетрадката и атласа учителят има огромни 
възможности за осъществяване на целите и очаква-
ните резултати, залегнали в новата учебна програма.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ  
И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС

ИСТОРИЯ И  
ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 6. КЛАС,  
„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ 
Автори: Пламен Павлов, 
Александър Николов,  
Райна Гаврилова,  
Мария Босева
Размери: 21х29 см
140 страници 
ISBN 978-954-01-3394-2 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И 
ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
Автор: Мария Босева
Размери: 21x29 см
56 страници
ISBN 978-954-01-3489-5 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 
ЗА 6. КЛАС
Автори: Мария Босева,  
Пламен Павлов,  
Александър Николов,  
Райна Гаврилова
Размери: 17х24 см 
92 страници
ISBN 978-954-01-3490-1 
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Учебният материал е обособен в четири раздела, все-
ки от които започва с карта и линия на времето. Учеб-
никът съдържа 39 теми за нови знания, 5 теми „Рабо-
тилница“, в които учениците овладяват и прилагат 
техники на историята, и 7 упражнения. 

Методическата част на всеки урок е комбинация от 
източници: илюстрации, документи, карти, рубрики, 
отбелязани с препратка в основния текст и снабде-
ни с въпроси и задачи. Изображенията са разнообразни: 
реконструкции на всекидневието, 24 карти, 15 схеми 
и картосхеми, линии на времето за откриване на син-
хронност и асинхронност между събитията. В рубри-
ката „Лицата на историята“ учениците се запознават 
с личности като Юстиниан І, Мохамед, св. св. Кирил и 
Методий, цар Симеон, с облика на една столица – Кон-
стантинопол, с рицарското със ловие, с Рилския мана-
стир и др. В рубриката „Любопитно“ са представени 
интересни факти за древните българи, кралете чудо-
творци във Франция, научните знания във Византия, 
завладяването на Константинопол, Света гора (Атон) 
и др. Всеки раздел завършва с обобщение, включва-
що очакваните резултати, както и наследството на 
средновековните цивилизации. 

Допълнителните тематични задачи поставят уче-
ниците в игрова ситуация, за да затвърдят основни 
факти, събития и личности в края на часа. Възмож-
ностите за увеличаване на отделните елементи от 
методическия апарат позволяват тяхното успешно 
използване през целия урок. Интерактивните задачи 
помагат на учениците да упражняват своите умения с 
разнообразни източници чрез съответното название: 
ориентирам се по карта, схема, във времето, работя с 
изображение, реконструкция и др.

Включените в учебника кратки документални филми за 
цар Самуил и битката при Траянови врата, св. св. Кирил 
и Методий, въстанието на Петър Делян, св. Патри-
арх Евтимий и др. събуждат интереса учениците към 
българската история. Триизмерните реконструкции 
са посветени на Европейското средновековие: домо-
ве, манастири, стилове в изкуството, паметници на 
ЮНЕСКО, като „Света София“ в Константинопол, Ку-
пола на Скалата в Йерусалим, крепостта „Крак де ше-
валие“ и др. Филми на сдружение „Българска история“ 
и видеоклипове, заснети с дрон, запознават учениците 
с Мадарския конник, Боянската църква, Панагюрското 
съкровище, Рилския манастир, български средновеков-
ни крепости, Голямата базилика в Плиска, Царевец и др.

Тетрадката дава възможност на учениците не само да 
възпроизвеждат информация, но и да развиват свои-
те умения, наблюдателност и въображение. Към всяка 
тема за нови знания са дадени между 3 и 4 задачи с цел 
ученикът да повтори под различна форма компетент-
ностите като очаквани резултати от обучението в 
6. клас. Във всеки урок е включена по една задача – от-
къс от документ, роман, научен текст или създаден 
за целите на обучението методически текст, който 
да помага за развиване на четивната грамотност. 
Тетрадката съдържа още задачи от типа: допиши, по-
пълни, открий, свържи; задачи към контурни карти и 
изображения и др. Тя включва два теста за начален и 
годишен преговор, както и три теста за обобщение 
по раздели, които се състоят от задачи с избираем и 
свободен отговор.

Книгата съдържа всички елементи на практичен по-
мощник на учителя за осъществяване на учебния про-
цес. Тя предлага учебната програма с важните акценти 
в нея, разработки и насоки за всички теми от учебното 
съдържание, отговори на тестовете и задачите. Как-
то по-опитните, така и начинаещите учители могат 
да открият в нея иновативни идеи, които да прерабо-
тят творчески в своята работа с учениците в 6. клас.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ  
И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС

ИСТОРИЯ  
И ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 6. КЛАС,  
„ПРОСВЕТА ПЛЮС“
Автори: Екатерина  
Михайлова, Цветана  
Георгиева, Миляна  
Каймакамова, Теодора  
Борисова-Петрова,  
Никола Дюлгеров
Размери: 21х29 см 
152 страници 
ISBN 978-619-222-114-0 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 
ЗА 6. КЛАС
Автори: Екатерина Михайлова, 
Цветана Георгиева, Миляна  
Каймакамова, Теодора  
Борисова-Петрова,  
Никола Дюлгеров
Размери: 17х24 см 
188 страници
ISBN 978-619-222-116-4 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И 
ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
Автори: Екатерина  
Михайлова, Теодора  
Борисова-Петрова,  
Никола Дюлгеров
Размери: 21x29 см 
60 страници
ISBN 978-619-222-117-1 
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Препоръчани помагала

Помагалото представя Европейското и Българското 
средновековие чрез големи панорамни карти на една 
или на две страници. Проследени са всички изучавани 
процеси: Великото преселение на народите и образу-
ването на варварски кралства, държавите в Западна, 
Централна и Източна Европа, създаването и разви-
тието на Българската държава, разпространението 
на исляма, Кръстоносните походи, миналото на бъл-
гарите под османско владичество и др. Чрез активна 
работа с атласа в клас и у дома учениците по-успешно 
овладяват учебното съдържание и формират умения 
за пространствена локализация. Опорните въпроси 
към всяка карта ги улесняват да овладяват алгоритъ-
ма за четене на карта и да осмислят взаимовръзката 
между природните условия, човешката дейност и раз-
витието на обществата. Атласът може да се използ-
ва към всички одобрени от МОН учебници. 

Помагалото по новата учебна програма съдържа 187 
задачи, обособени в 11 теста, един от които е обобщи-
телен. Задачите са с избираем и със свободен отговор. 
Чрез тях учениците не само проверяват знанията си, 
но и развиват умения и компетентности, предвидени 
в учебната програма: подреждат събития върху линия 
на времето; идентифицират понятия; извличат ин-
формация от карта; разпознават събития и личнос ти; 
представят и анализират първични исторически изво-
ри и др.

Учениците могат да установят нивото на знанията 
и уменията си с помощта на отговорите и скалата за 
оценяване. Учителите имат възможност да използват 
тестовете за текущ контрол. Помагалото насърча-
ва развиването на умение за четене на исторически 
текст с разбиране.

ТЕСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ И 
ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
Автори: Пенка Стоянова, 
Катя Бранкова
Размери: 21x29 см
40 страници
ISBN 978-954-01-3979-1 

АТЛАС ПО ИСТОРИЯ  
И ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 6. КЛАС
Автор: Мария Босева
Размери: 21x29 см
32 страници
ISBN 978-954-01-3488-8 

В комплекта 
за учителя

КАКВО ПОЛУЧАВА УЧИТЕЛЯТ
Когато избере да работи в 6. клас по „Просвета – София“ или по „Просвета Плюс“,  

всеки учител получава съответния учебник, неговия електронен вариант, тетрадка и книга  
за учителя. Освен това учителят получава книгата „Великата България на Волга през  

Средните векове“ и Атлас по история и цивилизации за 6. клас.

ВЕЛИКАТА БЪЛГАРИЯ НА 
ВОЛГА ПРЕЗ СРЕДНИТЕ 
ВЕКОВЕ
Автор: Георги Владимиров
Размери: 17х24 см
160 страници
ISBN 978-954-01-3933-3

В комплекта 
за учителя
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История и цивилизации за 7. клас

ИСТОРИЯ И  
ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 7. КЛАС,  
„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“
Автори: Райна Гаврилова,  
Веселин Янчев, Михаил Груев, 
Мария Босева
Размери: 21х29 см
176 страници 
ISBN 978-954-01-3679-0 

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ  
И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ  
И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИ-
ВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 7. КЛАС
Автор: Мария Босева
Размери: 21x29 см
52 страници
ISBN 978-954-01-3681-3 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ИСТОРИЯ И  
ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 7. КЛАС
Автори: Райна Гаврилова, 
Веселин Янчев, Михаил Груев, 
Мария Босева
Размери: 17х24 см
86 страници
ISBN 978-954-01-3680-6 

ИСТОРИЯ И  
ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС, 
„ПРОСВЕТА ПЛЮС“
Автори: Екатерина  
Михайлова, Пламен  
Митев, Даниел Вачков
Размери: 21х29 см
148 страници 
ISBN 978-619-222-228-4

ТЕТРАДКА ПО  
ИСТОРИЯ И  
ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 7. КЛАС
Автор: Екатерина  
Михайлова
Размери: 21х29 см
60 страници
ISBN 978-619-222-247-5 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ИСТОРИЯ И  
ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 7. КЛАС
Автори: Екатерина  
Михайлова, Пламен  
Митев, Даниел Вачков
Размери: 17х24 см
132 страници
ISBN 978-619-222-246-8 

С тетрадката седмокласниците: 
• съставят самостоятелно линии на времето и хроно-
логични таблици;

• разбират промените в границите на България чрез 
попълване на контурни карти;

• усъвършенстват уменията си за тълкуване на писме-
ни документи, изображения, статистически данни;

• сравняват и посочват прилики и разлики в полити-
ческите режими, в стопанския и културния живот, във 
всекидневието на българите;

• откриват причинно-следствени връзки и закономер-
ности, като попълват сравнителни таблици и схеми;

• съставят писмен отговор на исторически въпроси по 
зададени опори. 

С тетрадката седмокласниците продължават да раз-
виват своите умения, да изпитват своята наблюда-
телност и въображение. Тя съдържа:

• задачи, които поставят учениците в конкретни си-
туации;

• задачи към карти и изображения;

• задачи за развиване на функционалната грамотност 
чрез работа с интересни документи;

• 2 теста – за начален и за годишен преговор;

• 4 обобщителни теста по раздели.
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Атласът може да се използва както при работа с учеб-
ните комплекти на „Просвета – София“ и „Просвета 
Плюс“, така и с всички одобрени от МОН учебници. 
Съдържанието му обхваща националната история 
от епохата на Българското възраждане до наша-
та съвременност. Картографирани са основните 
аспекти на общественото развитие: промените в 
държавните граници на България, политическите 
режими, войните, в които България участва, сто-
панските явления и преобразования, културните 
пос тижения на българите през отделните периоди. 
Сложните исторически процеси са представени чрез 
система от лесно четими условни знаци. При активна 
работа в клас и у дома учениците усъвършенстват 
уменията си за пространствена локализация и откри-
ват причинно-следствени връзки в историята.

Препоръчани помагала

АТЛАС ПО ИСТОРИЯ  
И ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 7. КЛАС
Автор: Мария Босева
Размери: 21х29 см
28 страници
ISBN 978-954-01-3771-1 
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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


