
 

 

 

ДО 

 

КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН 

УВАЖАЕМА Г-ЖО/УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ, 

Съгласно ЗПУО учебната 2017/2018 година ще започне с нови учебници за 1., 2. 

5., 6. и 8. клас. Учебниците за 1. и 5. клас вече бяха избрани от учителите, заявени от 

училищата и доставени от нас. Сега предстои избор на учебници и учебни помагала за 

2., 6. и 8. клас. 

Издателска група „Просвета“ („Просвета – София“ АД, „Просвета Плюс“ ЕООД 

и „Просвета АзБуки“ ЕООД) внесе за одобрение общо 75 учебника за 2., 6. и 8. клас. 

Всички те получиха оценка „приложим“ от МОН и от българските учители. 

През месец септември очаквайте нови, преработени издания на помагала за 1. 

група (3 – 4-годишни деца) и 2. група (4 – 5-годишни деца) на утвърденaта през годините 

програмнa системa „АБВ@игри“. Те са изцяло съобразени с изискванията на Наредба № 

5/03.06.2016 г. за предучилищното образование.  

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

предлага английската езикова система „РОР!“ за деца от 4 до 7 години. Разработена на 3 

нива, тя дава възможност чрез подходящи илюстрации, игри и дейности децата да усвоят 

английски език лесно и интересно. 

Вече може да направите своите заявки за 2. и 6. клас за учебната 2017/2018 

година. Съгласно графика на МОН крайният срок за подаване на заявки за учебници 

и учебни помагала е 21.08.2017 г., а за сключване на договор е 24.08.2017 г. 

За всички второкласници, които работят по пълен комплект на издателска 

група „Просвета“ (независимо дали на „Просвета – София“ АД, „Просвета Плюс“ ЕООД, 

или комбинирано от двата комплекта), сме предвидили Бележник за кореспонденция с 

родителите. 



 

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

осигурили: пълен комплект учебници и учебни тетрадки, книги за учителя, учебни 

помагала и 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“ ЕООД; 

 Издателство „Просвета АзБуки“ ЕООД. 

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 

В петдневен срок от изпълнение на поръчката и получаване на фактурата моля да 

преведете на посочената банкова сметка сумата по договора. Обърнете внимание в 

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

училище, БУЛСТАТ, населеното място, община/район. 

Банкова сметка: 

IBAN: BG68RZBB91551061225408 BGN 

BIG: RZBBBGSF, Райфайзенбанк ЕАД 

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

гарантира доставката съгласно графика на МОН. Можете да разчитате на своевременно 

и коректно изпълнение на договорите от страна на издателството. 

Благодарим Ви за дългогодишната съвместна дейност!  

С уважение, 

ЕКИПЪТ НА  

ИЗДАТЕЛСКА ГРУПА „ПРОСВЕТА“ 

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

