
 
 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 

Новата учебна година идва с едно сериозно предизвикателство. В 1. и 5. клас тя ще 
започне по нови учебни програми, но ще се ползват досегашните учебници. 

В издателство „Просвета“ сме намерили решение за всички затруднения, които може 
да възникнат пред учителите, които от 15 септември ще преподават в тези класове. За Вас 
подготвяме специални материали и допълнителни ресурси, така че да покрият новите 
изисквания и да осигурят всичко необходимо за учебния процес. 

Тази година готвим и един специален подарък – всички български учители от 1. до 
4. клас, дори и тези, които не работят по „Просвета“, ще получат безплатно „Контролни 
работи за изходяща диагностика“. 

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. и 4. клас, като за български 

език, математика, чужд език и домашен бит и техника за 2. клас заявката е до 20%. 

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. 

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“.  

 

Знаете, че винаги може да разчитате на нас. 

Благодаря Ви, че избирате заглавията на „Просвета“! 

 

 

 

 

 

С уважение:  

Й. ТОМОВА  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД 

НА ИЗДАТЕЛСТВО „ПРОСВЕТА“ 


