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УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Започна изборът на познавателни книжки за учебната 2017/2018 година. 

Заповедта с графика на дейностите вече е публикувана на сайта на МОН. 

Издателска група „Просвета“ предлага познавателни книжки за учебната 

2017/2018 година за подготвителна група, 5 – 6 години, и за подготвителна група, 

6 – 7 години. Познавателните книжки са одобрени от МОН. 

И през новата учебна 2017/2018 година издателство „Просвета – София“ 

АД Ви предлага възможност за избор между две програмни системи – 

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

Системата „АБВ☺игри“ е за всички възрастови групи от 3 до 7 години, в 

два варианта: като работни книжки и като работни листове, комплектувани в 

папка. Това позволява да бъде избран по-удобният за детската градина вариант. 

Системата „Ръка за ръка“ е разработена за възрастовите групи от 2 до 7 

години и при нея всяка книжка покрива отделно образователно направление.  

Езиковата система „POP!“ дава възможност на децата на 4 – 7 години да 

усвоят английския език лесно и интересно. Разработена е в три нива. Чрез ярки 

илюстрации, игри и дейности децата се подготвят за реално общуване на 

английски език.  

За да улесним Вашата работа, сме въвели електронна система за попълване 

и изпращане на формулярите с избраните познавателни книжки и помагала. 

Електронната система пресмята автоматично стойността на Вашата поръчка и 

ускорява процеса на подаване на заявка и подписване на договор. Заявките можете 

да намерите на нашия сайт http://www.prosveta.bg/zayavki-za-uchebnata-2017-2018. 

След като попълните и ни изпратите Вашата заявка и тя бъде обработена от нас, 

ще изпратим на Вашия имейл адрес окончателно обработената заявка и 

автоматично попълнен договор (ако сте маркирали в електронния формат, че 

желаете такъв). Необходимо е да ги разпечатате в три екземпляра, които да 

подпишете и заверите с печата на детската градина и да ги изпратите на адрес: 

София 1618, ул. „Любляна“ № 11.  

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


 

 

 

Моля, само в случай че не сте попълнили заявката онлайн, попълнете и 

изпратете на посочения по-горе адрес хартиените екземпляри на заявката или на 

заявката и договора.  

Можете да разчитате на своевременно и коректно изпълнение на заявките 

от страна на издателството. 

Благодарим Ви, че избирате заглавията на „Просвета“! 

 

С уважение,  

Екипът на „Просвета“  

 


