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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Тази учебна година приключва и дойде време да се мисли за новата, която ни 

поставя пред сериозно предизвикателство. 

В 1. и 5. клас, съгласно новия Закон за предучилищното и училищното образова-

ние, тя ще започне по нови учебни програми, но ще се ползват досегашните учебници, 

тъй като до 15 септември не е възможно да бъдат одобрени нови. 

В издателство „Просвета“ сме намерили решение за всички затруднения, които 

може да възникнат пред учителите, които ще преподават по нови програми, но по стари 

учебници – подготвяме за тях специални материали, така че да покрият всички 

изисквания и да постигнат възможно най-добрите резултати. 

От тази седмица съгласно ПМС №79 от 13 април 2016 г. може да направите 

своите заявки за учебната 2016/2017 г. Крайният срок за получаване на заявки е 

30 април. Крайният срок за сключване на договор – 30 май. 

За тази година се заявяват:  

– пълни комплекти учебници по всички предмети за 1. клас 

– всички учебни тетрадки от 1. до 4. клас и приложенията по домашен бит и техника 

от 2. до 4. клас 

В непълен тираж се заявяват всички учебници за 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас, като за 

български език, математика, чужд език и домашен бит и техника за 2. клас заявката е 

до 20%. 

Тази година се заявяват също: 

– пълни комплекти учебни помагала за подготвителна група 5 – 6 г. 

– пълни комплекти учебни помагала за подготвителна група 6 – 7 г. 

Издателство „Просвета“ Ви предлага пълни комплекти учебници и тетрадки по 

всички предмети за всички класове от начален и прогимназиален етап на основната 

степен на образование, както и две програмни системи за подготвителните групи – „Ръка 

за ръка“ и „АБВигри“.  



 

Всеки учител, който работи по „Просвета“ в 1. или 5. клас, ще получи безплатно 

необходимите материали и допълнителни ресурси, за да покрие разликата между новите 

програми и старите учебници, включително примерно годишно разпределение по новата 

учебна програма.  

Всеки учител в 1. клас, избрал да работи по „Просвета“ за 2016/2017 г., ще получи: 

– безплатен екземпляр от учебниците и учебните тетрадки 

– помагало за часа на класа „Азбука на правилата“ за 1. клас 

– табло „Календар на класа за учебната 2016/2017 година“ 

– учебно помагало и образователно табло, а по музика – CD. 

Всички ученици, които в 1. клас се обучават по буквар на „Просвета“, ще 

получат „Бележник на първокласника“. 

Табло „Календар на класа за учебната 2016/2017 година“ ще получат и всички 

учители, които преподават по „Просвета“ във 2., 3. и 4. клас. За учителите в 3. и 4. клас, 

работещи по наш учебник, сме предвидили и „Вълшебното ключе“ по човекът и 

природата. 

Освен това всеки учител от 1. до 7. клас, който работи по „Просвета“, ще получи и 

един неоценим помощник – електронни учебници за съответния предмет и клас от най-

новото, 3D поколение на „Просвета“. 

 

Издателство „Просвета – София“ АД има право като дистрибутор да сключва 

договори и да доставя учебници и учебни помагала от името на:  

– Издателство „Просвета – София“ АД  

– Издателство „АзБуки – Просвета“ ЕООД  

– Книгоиздателска къща „Труд“ ООД 

– Издателство „Рива“ ЕООД  

– Издателска къща „Прозорец“ ЕООД.  

От тази година въвеждаме и нова електронна система за попълване и изпращане на 

формулярите с избраните заглавия. Тя ще пресмята автоматично стойността на 

поръчката и ще ускори процеса на подаване на заявка и подписване на договор с 

издателство „Просвета – София“ АД. Заявките можете да намерите на нашия сайт 

http://www.prosveta.bg/zayavki-za-uchebnata-2016-2017. 

 

Издателство „Просвета – София“ АД има готовност да сключи договор и да 

гарантира изпълнението му съобразно графика на МОН. 

След подписване на договора моля да преведете на посочената банкова сметка 

аванс в размер на 40% от сумата по договора. Обърнете внимание в платежното 

http://www.prosveta.bg/zayavki-za-uchebnata-2016-2017


 

нареждане задължително да бъдат попълнени: номер на договора; име на населеното 

място; община/район. При изпълнение на поръчката и получаване на фактурата до-

плащането на останалите 60% от сумата се извършва до 5 (пет) дни с платежно 

нареждане, като задължително попълнете: номер и дата на фактура; училище; на-

селено място; община/район. 

 

Банкова сметка: 

IBAN: BG68RZBB91551061225408 BGN, BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк ЕАД 

 

Издателство „Просвета“ ще организира доставката на заявените количества в 

определения от МОН срок, след получаване на дължимата авансова сума. 

Можете да разчитате на своевременно и коректно изпълнение на заявките от страна 

на издателството. 

Благодаря Ви, че избирате заглавията на „Просвета“! 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение: 

Й. ТОМОВА  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД 

НА ИЗДАТЕЛСТВО „ПРОСВЕТА“ 


