
 
 

 

ДО 

БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА 

В ЧУЖБИНА 

 

 

 

 

ОТНОСНО: поръчки на учебници и учебни помагала за учебната 2016/2017 година 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Издателство „Просвета“ започна набирането на заявки за закупуване на учебници от 

училищата в чужбина за учебната 2016/2017 година. 

Специално за българските деца, живеещи извън родината, създадохме учебни 

помагала по български език и литература за 1. – 4. клас, одобрени със Заповед № РД 09–

1034/19.08.2013 г. на МОН. Те успешно съчетават българската образователна традиция и 

модерните идеи на европейското образование. 

За поръчка на избраните заглавия за новата учебна 2016/2017 година за учебници и 

учебни помагала (5 – 6 г., 6 – 7 г., 1. – 4. клас и 5. – 7. клас) за българските неделни 

училища, финансирани съгласно ПМС № 334/2011 г. за българските неделни училища в 

чужбина, за тези, които работят по Националната програма „Роден език и култура зад 

граница“, както и за училищата, които се финансират по ПМС № 79/13.04.2016 г., може да 

ползвате прикачената заявка със съответните цени, с направена 25% ТО, във формат PDF 

или Еxcel. 

За поръчки на всички останали учебници и учебни помагала от детската градина до 

12. клас и на другите издания на „Просвета“ съгласно каталога на нашия сайт 

www.prosveta.bg се ползват обявените цени в ценоразписа на издателството и 20% ТО. При 

суми за тях над 3000 лв. се ползват 25% ТО. 



 
 

Посочените цени са франко склад на издателство „Просвета“. В тези цени не е 

включен транспортът. В случай че не разполагате със собствен транспорт, можем да Ви 

изпратим поръчаните учебници и учебни помагала на посочен от Вас в заявката адрес и при 

посочен начин за тяхната доставка (спедиторска фирма или самолет). Сумата за транспорт 

се включва допълнително във фактурата за учебниците и учебните помагала. 

Поръчаната стока се получава след нейното заплащане. Моля при попълване на 

Вашата заявка към издателството да посочите всички необходими данни за издаване на 

фактура в левове или във валута. 

Допълнителна информация може да получите на: 

www.prosveta.bg; e-mail: prosveta@prosveta.bg  

Заявките може да изпращате на следния адрес: 

София 1839, бул. „Ботевградско шосе“ № 234 

Отдел „Реализация“  

тел.: 02/483 00 96; 0884 110 414 

факс: 02/945 61 84  

е-mail: realizacia@prosveta.bg  

 

Банкови сметки: 

BGN – IBAN: BG68RZBB91551061225408; BIC: RZBBBGSF 

EUR – IBAN: BG18RZBB91551461225402; BIC: RZBBBGSF 

USD – IBAN: BG10RZBB91551161225401; BIC: RZBBBGSF 

 

 

СКЪПИ КОЛЕГИ,  

 

Всеки учител, който направи своята заявка за учебници и учебно-помощна 

литература от 1. до 7. клас директно в склада на издателство „Просвета“ или онлайн 

през сайта www.prosveta.bg, има право на безплатен електронен учебник по съответния 

предмет. За допълнителна информация изпращайте запитвания на имейл адрес: 

realizacia@prosveta.bg 

 

http://www.prosveta.bg/
mailto:prosveta@prosveta.bg
mailto:realizacia@prosveta.bg
http://www.prosveta.bg/zayavki-za-uchebnata-2016-2017
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Всички Вие, които работите по „Просвета“, имате едно голямо предимство – новите 

3D електронни учебници на издателството. Възползвайте се от това предимство. Как? 

Всеки учител, който е заявил за своите деца и преподава по учебник на „Просвета“ от 1. до 

7. клас, има право на безплатен електронен учебник по съответния предмет. За да получите 

такива учебници за учебната 2016/2017 година, моля, пишете ни на info@e-uchebnik.bg. 

Електронните учебници за учебната 2016/2017 година ще бъдат достъпни онлайн от 

1 септември 2016 г. Препоръчайте нашите електронни учебници и на родителите на Вашите 

ученици. Те са достъпни за всички ученици от 1. до 7. клас срещу минимален годишен 

абонамент на нашия сайт www.e-uchebnik.bg.  

Благодаря Ви, че избирате заглавията на „Просвета“! 

 

 

 

 

С уважение: 

ЙОАНА ТОМОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД 

НА ИЗДАТЕЛСВО „ПРОСВЕТА“ 
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