
 

 

 

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ НА НУ, ОУ, СУ 

 

 

 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Съгласно новия образователен закон учебната 2017/2018 г. ще започне с 

нови учебници за 1. и 5. клас. 

Издателска група „Просвета“ („Просвета“, „Просвета Плюс“ и „Просвета 

АзБуки“) внесе за одобрение общо 39 учебни комплекта за 1. и 5. клас и всички 

до един получиха оценка „приложим“ от МОН и българските учители. 

 

Вече може да направите своите заявки за учебната 2017/2018 г. Крайният 

срок за подаване на заявки за учебници и учебни помагала до съответния 

първостепенен разпоредител – община или МОН,  е до 17.03.2017 г. Крайният 

срок за сключване на договор е 30.05.2017 г. 

 

Заявка може да направите онлайн от сайта на „Просвета“ на 

http://www.prosveta.bg/zayavki-za-uchebnata-2017-2018. 

 

Упътване вижте в електронния формуляр. 

 

За тази година се заявяват: 

 

А. Учебни комплекти и учебници за всеки ученик по всички предмети: 

– за 1. клас 

– за 5. клас (без учебника по история и цивилизации) 

 

Б. Тетрадки по всички предмети (без тетрадки по музика): 

– за 3. клас 

– за 4. клас 

 

В. Допълнителни бройки учебници за попълване на наличностите : 

– за 3. клас 

– за 4. клас 

– за 5. клас само учебници по история и цивилизации 

– за 7. клас 

http://www.prosveta.bg/zayavki-za-uchebnata-2017-2018


 

 

 

Тази година се заявяват също: 

 

– учебни помагала за подготвителна група – 5 г. 

– учебни помагала за подготвителна група – 6 г. 

 

Издателска група „Просвета“ Ви предлага пълни комплекти учебници и 

тетрадки по всички предмети за посочените класове от начален и прогимназиален 

етап на основната степен на образование, както и две програмни системи за 

подготвителните групи – „Ръка за ръка“ и „АБВигри“.  

 

За всички първокласници от Вашето училище, които работят по пълен 

комплект на издателска група „Просвета“ (независимо дали на „Просвета“, 

„Просвета Плюс“, „Просвета АзБуки“, или комбинирано от трите поредици), сме 

предвидили:  

– Бележник за кореспонденция с родителите – за всяко дете; 

– Предпазна мушамичка за чина за часовете по изобразително изкуство – за 

всяко дете. 

За всеки учител, който работи по издателска група „Просвета“, сме 

осигурили пълен комплект учебници и помагала, както и неоценим помощник: 

 – Новите ни електронни учебници от 3D поколение.  

 

Издателство „Просвета – София“ АД има право да сключва договори и да 

доставя учебници и учебни помагала от името на:  

– Издателство „Просвета – София“ АД;  

– Издателство „Просвета Плюс“;  

– Издателство „Просвета АзБуки“. 

 

За Ваше улеснение използвайте електронната система за попълване и 

изпращане на формулярите с избраните заглавия. Тя пресмята автоматично 

стойността на поръчката и ускорява процеса на подаване на заявка и подписване 

на договор с издателство „Просвета – София“ АД. Заявките ще намерите на нашия 

сайт  http://www.prosveta.bg/zayavki-za-uchebnata-2017-2018. 

 

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

гарантира изпълнението му съобразно графика на МОН. 

 

След подписването на договора моля да преведете на посочената банкова 

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

http://www.prosveta.bg/zayavki-za-uchebnata-2017-2018


 

 

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

на населеното място; община/район. При изпълнение на поръчката и получаване 

на фактурата доплащането на останалите 60% от сумата се извършва до 5 (пет) 

дни с платежно нареждане, като задължително попълнете: номер и дата на 

фактура; училище; населено 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 издателската група. 

Благодарим Ви, че избирате заглавията на „Просвета“! 

 

 

С уважение, 

Екипът на Издателска група „ПРОСВЕТА“ 


