
 

Изх. № 21/ 22.03.2016 г.  

 

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ 

 

ОТНОСНО: Договаряне и доставка на учебни помагала за 5 – 6 год. и 6 – 7 год. в 

подготвителните групи/класове 

 

УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/Г-Н ДИРЕКТОР,  

 

И през новата учебна 2016/2017 година издателство „Просвета” има 

удоволствието да Ви предложи възможност за избор между две програмни системи – 

„АБВ☺игри“ и „Ръка за ръка“, всяка със своя специфична методика. 

Новото при „АБВ☺игри“ е, че от тази година предлагаме материали и за 3 – 4 

годишни деца, като по този начин се покриват всички възрастови групи от 3 до 7 

години. Системата е разработена в два варианта: като работни книжки и като работни 

листове, комплектовани в папка. Това Ви позволява да изберете по-удобния за Вас 

вариант. 

Що се отнася до програмната система „Ръка за ръка“, тя е разработена за 

възрастовите групи от 2 до 7 години и при нея всяка книжки покрива отделно 

образователно направление.  

Помагалата от двете системи са одобрени от МОН и цените им (с 20% ДДС) са 

съобразени с нормативните изисквания. Повече информация може да намерите на 

нашите сайтове www.prosveta.bg и www.e-uchebnik.bg, като на сайта www.prosveta.bg ще 

откриете и електронен вариант на новия ни каталог. 

Всеки учител, който за пръв път избира „АБВ☺игри“ или „Ръка за ръка“, ще 

получи от нас безплатно книга за учителя, екземпляр от учебния комплект, 

интерактивни и други помощни ресурси. В допълнение всеки учител, който избере 

http://www.e-uchebnik.bg/


 

пълен комплект познавателни книжки на „Просвета”, ще получи като подарък 

образователни пъзели или куклен театър. Всички условия и подробности по доставката 

може да договорите на място с нашите търговски представители в регионалните офиси.  

За да улесним допълнително Вашата работа, от тази година въвеждаме и нова 

електронна система за попълване и изпращане на формулярите с избраните от Вас 

помагала. Електронната система ще пресмята автоматично стойността на Вашата 

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

издателство „Просвета”.  

На сайта www.prosveta.bg ще намерите и заявки за обучение по езиковата 

система „POP!“,  създадена специално за българските деца, изучаващи английски език, 

и разработена в три нива. Повече информация за нея и за атрактивните отстъпки при 

колективни поръчки ще намерите в електронната ни книжарница  www.e-uchebnik.bg.  

Благодаря Ви, че избирате заглавията на „Просвета”!  

 

 

Нашите каталози може да разгледате на следния линк:  

http://www.prosveta.bg/uploads/prosveta/katalozi_2016/Katalog_Detski_gradini_2016.pdf 

 

 

 

 

                                                      С уважение: 

                                                      Й. ТОМОВА  

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД 

http://www.e-uchebnik.bg/
http://www.prosveta.bg/uploads/prosveta/katalozi_2016/Katalog_Detski_gradini_2016.pdf

