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Музика за 5. клас

Интересни мултимедийни презентации и анимации раз
ширяват представите за музикалните инструменти. 
Специално заснети видеоматериали представят на
чина на разучаване и изпълнение на метроритмичните 
упражнения за неравноделни размери. Разработените 
задачи за упражнение и за преговор и проверка на тес
тов принцип подпомагат текущия контрол, подгот
вят срочното и годишното оценяване.

Електронният учебник съдържа и аудиофайлове с музи
ката за слушане, песните и техните инструментални 
съпроводи.

Тетрадката съдържа занимателни задачи, ребуси и 
кръстословици, които осмислят новите понятия и пос
тигането на очакваните резултати, определени от 
учебната програма. Разнообразните задачи провоки
рат интереса към занимания с музика и създават въз
можност учениците сами и с помощта на учителя да 
проверят своите знания и умения. Със задачите в тет
радката учениците могат да работят индивидуално и 
групово във всеки урок в клас и самостоятелно у дома.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО МУЗИКА ЗА 5. КЛАС

Книгата съдържа обща методическа част и кратки 
насоки и препоръки за работа по всеки урок с включе
ни идеи и за допълнителни видео и аудиоматериали в 
помощ на учителя, примерно годишно тематично раз
пределение и нотния и поетическия текст на песните 
за изпълнение. Препоръчаните методи на работа под
помагат предварителната подготовка на учителя и 
гарантират постигане на очакваните резултати от 
максимален брой ученици.

Съдържанието на учебника е структурирано в раздели, 
всеки от които започва със снимки и въпроси за наблю
дение в извънучилищна обучаваща среда – нов елемент 
в учебната програма.

Рубриките „Основни знания“, „Онагледяваща схема“, 
„Ново понятие“, „Пояснителен текст и допълнителна 
информация“, „Речник на непознати думи“, „Музика за 
изпълнение“ и „Музика за слушане“ са подчинени на ло
гичния преход от една към друга тема, с постепенно 
усложняване, възможност за затвърдяване на поняти
ята и усъвършенстване на уменията.

Учениците са поставени в активна позиция, провоки
рани са техният интерес, креативност, творчески 
потенциал, разширява се кръгозорът им. Музиката за 
пеене и за слушане е интересна и разнообразна. Форму
лирани са въпроси и задачи, които изискват проучване 
и изпълнение на разнообразни практически дейности. 
Всички задачи и дейности са проверени в реална среда 
с ученици, на които авторите преподават.

МУЗИКА 
ЗА 5. КЛАС 
+ 5 CD, 
„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ 
Автори: Вяра Сотирова, 
Росица Драганова, 
Галунка Калоферова, 
Здравка Матеева
Размери: 21х29 см
104 страници 
ISBN 978–954–01–3236–5

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО МУЗИКА
ЗА 5. КЛАС
Автори: Вяра Сотирова,  
Росица Драганова, 
Галунка Калоферова, 
Здравка Матеева
Размери: 17х24 см 
156 страници
ISBN 978–954–01–3250–1

ТЕТРАДКА 
ПО МУЗИКА 
ЗА 5. КЛАС
Автори: Вяра Сотирова, 
Росица Драганова, 
Галунка Калоферова, 
Здравка Матеева
Размери: 21x29 см
36 страници
ISBN 978–954–01–3246–4 
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Тетрадката по музика допълва и разнообразява рабо-
тата по темите от учебника, подпомага постигане-
то на очакваните резултати, определени от учебната 
програма. Включени са забавни задачи, упражнения и 
кръстословици във връзка с изучавания материал. Съ-
държа и задачи, с които може да се организират състе-
зания или дейности по желание на учениците.

В книгата за учителя са предложени примерни методи-
чески разработки на уроци, чиято цел е да подпомогне 
учителя при планиране, организиране и провеждане на 
учебния процес. Приложението съдържа годишно раз-
пределение по теми и учебна програма.

С учебника по музика за 5. клас авторите създават 
условия за развитие на музикалните способности на 
учениците като важен фактор за пълноценното им 
общуване с музиката. Новите понятия се въвеждат 
след предварително натрупани слухови представи и са 
обяснени възможно най-достъпно и кратко.

Песните са подбрани много внимателно, съобразени са 
с предпочитанията на петокласниците – атрактивни 
съвременни песни, които провокират желанието за ак-
тивна певческа дейност, възрожденски, популярни, учи-
лищни песни, типични народни песни от изучаваните 
фолклорни области.

За възприемане е включена музика от световната му-
зикална съкровищница – произведения от В. А. Моцарт, 
Л. ван Бетовен, Р. Шуман, Фр. Шопен, Фр. Шуберт, а 
от българската – произведения от първите до съвре-
менните български композитори.

МУЗИКА 
ЗА 5. КЛАС 
+ 4 CD, 
„ПРОСВЕТА ПЛЮС“ 
Автори: Пенка Минчева,  
Петя Пехливанова,  
Красимира Филева,  
Светла Христова
Размери: 21х29 см
84 страници 
ISBN 978–619–222–051–8

ТЕТРАДКА 
ПО МУЗИКА 
ЗА 5. КЛАС
Автори: Пенка Минчева,  
Светла Христова,  
Красимира Филева
Размери: 21x29 см
32 страници
ISBN 978–619–222–054–9

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО МУЗИКА
ЗА 5. КЛАС
Автори: Пенка Минчева, 
Петя Пехливанова,  
Красимира Филева,  
Светла Христова
Размери: 17х24 см 
96 страници
ISBN 978–619–222–055–6

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

всеки учител получава съответния учебник, неговия електронен вариант, тетрадка, 
дискове с музика и книга за учителя.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО МУЗИКА ЗА 5. КЛАС

Електронният учебник по музика за 5. клас съдържа 
аудиофайлове с песните, техните инструментални 
съпроводи и музиката за слушане, което улеснява рабо-
тата в учебния час.

Той надгражда печатния вариант с допълнителни ре-
сурси, които подпомагат усвояването на нови знания, 
затвърждаването им с интересни игрови задачи за 
упражнение, дава допълнителна информация. Специал-
но заснети видеоматериали представят характерни 
хора от изучаваните фолклорни области, изпълнени от 
професионални танцьори. 
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Музика за 6. клас

Електронният учебник по музика за 6. клас е интерак-
тивна версия на печатния. На всяка страница са по-
местени звуковите файлове на музиката за слушане в 
урока, песента за разучаване и нейният инструмента-
лен съпровод. Електронният учебник съдържа и допъл-
нителни ресурси – задачи, видеоматериали, подпомага-
щи изработването на метроритмични задачи, снимки 
на композитори и изучавани състави, още музика за 
слушане и др. 

Освен че дава възможност за допълване и разнообра-
зяване на урока, електронният учебник съществено 
улеснява работата на учителя, като му предоставя 
всичко необходимо за часа „на един клик разстояние“.

Тетрадката по музика за 6. клас е предназначена за ин-
дивидуална или групова работа в клас и самостоятелно 
у дома. Тя съдържа допълнителни задачи, които дават 
възможност за практическо затвърдяване на изучава-
ния материал. Работата с тетрадката улеснява учи-
теля при индивидуалната проверка и оценяване на зна-
нията на учениците както при текущия контрол, така 
и в края на първия срок и в края на учебната година. 

Както и досега, авторите разчитат на сътрудничест-
во от страна на учителите, на индивидуална интерпре-
тация и творчески прочит на разработените идеи. 

Авторите са убедени, че с този учебен комплект по му-
зика за 6. клас учителите ще работят с удоволствие и 
удовлетворение, и гарантират постигането на очак-
ваните резултати, определени от учебната програма.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО МУЗИКА ЗА 6. КЛАС

Книгата съдържа обща методическа част и кратки на-
соки и препоръки за работа по всеки урок с включени 
идеи и за допълнителни видео- и аудиоматериали в по-
мощ на учителя, примерно годишно тематично разпре-
деление, съобразено с изискванията на МОН, и нотния 
и поетическия текст на песните за изпълнение. Препо-
ръчаните методи на работа подпомагат предварител-
ната подготовка на учителя и гарантират постигане 
на очакваните резултати от максимален брой ученици.

Учебният комплект по музика за 6. клас е продължение 
на линията, започната в 5. клас, и надгражда основа-
та, положена през предишната учебна година. Общата 
структура, която имат двата учебника, създава усе-
щане за цялостност на системата, която предлагаме. 
Надяваме се това да подпомогне както ежедневната 
подготовка, така и урочната работа.

Учебникът съдържа всички теми и нови понятия, оси-
гурява изграждане на компетентностите, заложени 
като очакван резултат в учебната програма по музика 
за 6. клас, и гарантира постигането им.

Учебникът е съобразен с възрастовите особености 
на шестокласниците, с техния житейски и социален 
опит, с интересите и потребностите им. Едновремен-
но с това работата с него допринася за обогатяване 
на слуховите представи, разширяване на светогледа 
и провокира интересa на децата към разнообразна, 
стойностна музика.

Предвидени са уроци за преговор и за диагностика.

МУЗИКА 
ЗА 6. КЛАС 
+ 6 CD, 
„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ 
Автори: Вяра Сотирова, 
Росица Драганова, 
Галунка Калоферова, 
Здравка Матеева
Размери: 21х29 см
104 страници 
ISBN 978–954–01–3357–7

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО МУЗИКА
ЗА 6. КЛАС
Автори: Вяра Сотирова,  
Росица Драганова, 
Галунка Калоферова, 
Здравка Матеева
Размери: 17х24 см 
156 страници
ISBN 978–954–01–3476–5

ТЕТРАДКА 
ПО МУЗИКА 
ЗА 6. КЛАС
Автори: Вяра Сотирова, 
Росица Драганова, 
Галунка Калоферова, 
Здравка Матеева
Размери: 21x29 см
32 страници
ISBN 978–954–01–3431–4
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Тетрадката допълва и разнообразява работата по те-
мите от учебника по музика за 6. клас. 

Съдържа въпроси, задачи, кръстословици и други ма-
териали, които може да се използват за състезания 
между отделни ученици или отбори. Включени са много 
творчески дейности – съчиняване на съпровод към пе-
сен, определяне на размери, разширяване на знанията 
за музикалните инструменти и изпълнителски съста-
ви, за българските народни танци, нотни примери и 
др. Тетрадката създава условия за приятна творческа 
работа, за затвърдяване на наученото в часовете по 
музика и постигане на очакваните резултати, опреде-
лени от учебната програма.

В книгата за учителя са предложени примерни методи-
чески разработки на уроци, чиято цел е да подпомогне 
учителя при планиране, организиране и провеждане на 
учебния процес. Приложението съдържа годишно раз-
пределение по теми и учебна програма.

Учебният комплект отговаря напълно на програмата, 
одобрена от МОН.

Всички теоретични знания са обяснени кратко, но ко-
ректно спрямо музикалната теория, достъпно и съоб-
разено с възрастта на учениците.

Преподаваната информация е богато илюстрирана 
с подходящи музикални примери – български народни 
песни, каквито шестокласниците трябва да познават 
и изпълняват, разнообразни по характер, стил и жанр 
авторски песни, музикални произведения с непреходна 
значимост.

Работата с учебника напълно осигурява постигането 
на очакваните резултати, определени от учебната 
програма по музика за 6. клас.

МУЗИКА 
ЗА 6. КЛАС 
+ 5 CD, 
„ПРОСВЕТА ПЛЮС“ 
Автори: Пенка Минчева,  
Красимира Филева,  
Светла Христова
Размери: 21х29 см
88 страници 
ISBN 978–619–222–085–3

ТЕТРАДКА 
ПО МУЗИКА 
ЗА 6. КЛАС
Автори: Пенка Минчева,  
Светла Христова,  
Красимира Филева
Размери: 21x29 см
32 страници
ISBN 978–619–222–119–5

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО МУЗИКА
ЗА 6. КЛАС
Автори: Пенка Минчева, 
Красимира Филева,  
Светла Христова
Размери: 17х24 см 
108 страници
ISBN 978–619–222–140–9

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

всеки учител получава съответния учебник, неговия електронен вариант, тетрадка, 
дискове с музика и книга за учителя.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО МУЗИКА ЗА 6. КЛАС

Електронният учебник по музика за 6. клас улеснява ра-
ботата на учителя, като дава възможност за използ-
ване на допълнителни ресурси, изработени специално 
за всеки урок.

Той съдържа и аудиофайлове с песните, техните ин-
струментални съпроводи и музиката за слушане.



6

М
У

З
И

К
А

 |
 7

. 
К

Л
А

С
Музика за 7. клас

Тетрадката е предназначена за индивидуална или гру-
пова работа в клас и самостоятелно у дома. Разно-
образните занимателни въпроси и задачи, ребуси и 
кръстословици разширяват и допълват темите от 
учебника по музика.

На страниците на тетрадката учениците могат да 
проверяват сами или с помощта на учителя своите 
умения и знания. Музикалният материал и всички дей-
ности и задачи, предложени в тетрадката, са прове-
рени в реална учебна среда. Работата с тетрадката 
гарантира постигането на очакваните резултати от 
обучението.

Тетрадката допълва и разнообразява работата по те-
мите от учебника и подпомага постигането на очак-
ваните резултати, определени от учебната програма. 
Тя съдържа: 

• забавни задачи и упражнения;

• кръстословици;

• идеи за организиране на състезания;

• дейности по желание на учениците.

С тетрадката учениците може да работят индивиду-
ално и групово.

МУЗИКА 
ЗА 7. КЛАС 
+ 5 CD, 
„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ 
Автори: Вяра Сотирова,  
Росица Драганова,  
Галунка Калоферова,  
Здравка Матеева
Размери: 21х29 см
84 страници 
ISBN 978–954–01–3574–8

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО МУЗИКА
ЗА 7. КЛАС
Автори: Вяра Сотирова,  
Росица Драганова, 
Галунка Калоферова, 
Здравка Матеева
Размери: 17х24 см 
128 страници
ISBN 978–954–01–3604–2

ТЕТРАДКА 
ПО МУЗИКА 
ЗА 7. КЛАС
Автори: Вяра Сотирова,  
Росица Драганова,  
Галунка Калоферова,  
Здравка Матеева
Размери: 21x29 см
32 страници
ISBN 978–954–01–3685–1

МУЗИКА 
ЗА 7. КЛАС 
+ 3 CD, 
„ПРОСВЕТА ПЛЮС“ 
Автори: Пенка Минчева,  
Мария Бояджиева,  
Красимира Филева,  
Светла Христова,  
Диана Кацарова
Размери: 21х29 см
68 страници 
ISBN 978–619–222–185–0

ТЕТРАДКА 
ПО МУЗИКА 
ЗА 7. КЛАС
Автори: Пенка Минчева,  
Мария Бояджиева,  
Красимира Филева,  
Светла Христова,  
Диана Кацарова
Размери: 21x29 см
32 страници
ISBN 978–619–222–239–0

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО МУЗИКА
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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


