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И ЛИТЕРАТУРА
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издателска  
група  

· просвета ·

е-просвета  
е нашето

електронно  
училище.



1.   „Просвета“ е Ваш помощник в онлайн обучението.
2.  Електронното училище на България е достъп-

но на лаптоп, телефон и таблет.
3.  Разполагате с всички учебници в електронен 

вариант.
4.  Видеоуроците с водещи учители допълват 

часовете Ви.
5.  С помощта на кратките е-уроци представяте 

материала по нов, занимателен начин.
6.  С тестовете към всеки урок проверявате 

дали учениците са усвоили новите знания.

КАКВО ПОЛУЧАВА УЧИТЕЛЯТ
Досега всеки учител, който работи по „Прос-
вета“, получаваше съответния учебник, него-
вия електронен вариант, тетрадки и книга за 
учителя. 
За учебната 2021/2022 г. при избор на учебник на 
Издателска група „Просвета“ учителят получава 
и достъп до пълното съдържание на платфор-
мата е-просвета (e-prosveta.bg).

Платформата е е-просвета.  
Успехът на учителя е гарантиран с 
електронното училище на България.

Примерно годишно разпределение и книги  
за учителя по български език и литература  
за 5., 6. и 7. клас може да изтеглите  
безплатно от сайтовете на „Просвета“  
prosveta.bg и e-uchebnik.bg  
(Безплатни ресурси/За учителя).

А какво получава учителят при избор
на учебник по всеки отделен предмет –
помагалата със следния знак
– вижте на следващите
страници.

В комплекта 
за учителя

▶  УЧИТЕЛИТЕ НА е-просвета ВЪВ ВИДЕОУРОЦИ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, 5. – 7. КЛАС

Училище: 30 СУ „Братя Миладинови“, София –  
от 1985 г. до 2015 г.

Длъжност: главен учител с I професионално-квалифи-
кационна степен

Награди и грамоти: 12 000 дена, изпълнени с предиз-
викателството да бъдеш учител, и с щастието да 
оставиш следи.

Опишете съвременния български учител в едно  
изречение: Учителят е щастлив човек!

Училище: Национална гимназия за древни езици  
и култури „Константин-Кирил Философ” (до 2016 г.)

Длъжност: главен учител

Награди и грамоти: Запалените погледи на множество 
млади дами и господа, с които е имала интелектуално 
и емоционално партньорство, както и грамота  
на Министерството на културата за принос  
в развитието на българската култура

Опишете съвременния български учител в едно  
изречение: Човек, който става сутрин с идеята,  
че отново ще надскочи себе си, за да бъдат децата  
на България по-добре образовани.

ВИДЕОУРОЦИ  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК,  
5. – 7. КЛАС

ВЕСЕЛА МИХАЙЛОВА

ВИДЕОУРОЦИ  
ПО ЛИТЕРАТУРА,  
7. КЛАС

ЛЮБОВ ШИШКОВА

Достъп до е-просвета може да получите, 
като се регистрирате на e-prosveta.bg или 
влезете в e-prosveta.bg с имейла, с който сте 
регистрирани в нашата електронна книжар-
ница – e-uchebnik.bg. Препоръчайте платфор-
мата и на Вашите ученици.



С ВИДЕОУРОЦИ В ПЛАТФОРМАТА УЧАСТВАТ  
И СЛЕДНИТЕ УЧИТЕЛИ:
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА, учител по български език и 
литература в 134. СОУ „Димчо Дебелянов“, гр. София 
– видеоуроци по литература, автор на „Просвета“
ПЕТЪР АЛЕКСИЕВ, учител по български език и ли-
тература и заместник-директор в 32. СУИЧЕ „Св. 
Климент Охридски“, гр. София – видеоуроци по лите-
ратура, автор на „Просвета“

Училище: 32. СУИЧЕ „Свети Климент Охридски“

Длъжност: учител по български език и литература

Награди и грамоти: Всяка прочетена книга  
на мой ученик

Опишете съвременния български учител в едно  
изречение: Учителят е дарител на искра, която  
разпалва ума и въображението на ученика, показвайки 
му силата на знанието.

ВИДЕОУРОЦИ  
ПО ЛИТЕРАТУРА,  
5. – 6. КЛАС

РАДКА КАРАДЖОВА

Освен е-учебници платформата предлага:

Видеоуроци от 1. до 7. клас
 
От „Просвета“ първи реагирахме на Ковид криза-
та и от март 2020 г. започнахме заснемането на 
видеоуроци с учител. Постоянно записваме нови 
и нови видеоуроци с опитни преподаватели. Тези 
уроци са безценни при дистанционното обучение.

Кратки е-уроци
 
Специалните кратки е-уроци обобщават под 
формата на презентация най-важното от изу-
чаваните теми по всички предмети от 1. до 7. 
клас (без физическо възпитание и спорт). Разно-
образните интерактивни ресурси позволяват 
новият материал да се обясни не само на ясен 
и достъпен език, но и нагледно – с видеофилми, 
360-градусови панорами или с 3D илюстрации. В 
e-уроците са интегрирани задачи и упражнения. 

Тестове
 
Всеки урок и раздел в електронните учебници за-
вършва с кратък тест за проверка на наученото. 
Тестовите задачи са от различен вид: с един или 
няколко верни отговора, упражнения за свързва-
не, подреждане и попълване. След приключване 
на теста се показват верните отговори, а към 
всеки сгрешен отговор е посочен подходящ ма-
териал за преговор.

И още...

В платформата ще откриете още хиляди допъл-
нителни интерактивни ресурси – видеофилми, 
аудиофайлове, презентации, фотогалерии, 3D 
визуализации, анимации, пъзели, кръстословици, 
интерактивни тестове, задачи и упражнения...

Новата образователна платформа е-просвета (e-prosveta.bg),  
в която има истински електронни учебници за всички класове  
от 1. до 12. и над 35 000 образователни материала, Ви осигурява  
възможност да преподавате в клас и дистанционно. 

Благодарение на партньорството ни с водещия 
телеком А1 вече всеки ученик или родител може да 
получи достъп до цялата платформа е-просвета.  
Услугата е достъпна за всички, без значение дали 
сте абонати на А1, или не. Предлаганите варианти 
са за месечен, едногодишен и двугодишен абона-
мент за е-просвета без обвързване с мобилния 
оператор. Всички опции се активират и плащат 
изцяло онлайн, с банкова карта. За повече инфор-
мация посетете нашите сайтове:  
e-prosveta.bg, prosveta.bg , или сайта на А1:  
a1.bg/prosveta-try-buy.

В партньорство с  

#ПовечеВъзможностиДаЗнаешПовече.
С Просвета и А1 бъди в час и у вас!
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Български език за 7. клас

Е-учебникът дава възможност за увеличаване на обосо-
бени зони, представящи лингвистична информация във 
вид на:
•  таблици;
•  схеми; 
•  дефиниции;
•  изображения; 
•  отделни задачи.
Всяка от тези зони може да бъде показвана на цял 
екран.
Учебникът съдържа голям брой допълнителни елек-
тронни ресурси, които включват:
•  съпътстваща научна информация;
•  задачи от различен тип и с различна степен на труд-

ност;
•  презентации;
•  видеоуроци с учител.
Ресурсите се обогатяват непрекъснато, а потребите-
лят получава автоматично достъп до новите.

Учебникът отразява най-добрите методически прак-
тики, като съчетава утвърдения в българското учили-
ще опит и нови ефективни подходи. Предимства:
• достъпност и прецизност при представянето на на-
учната информация;
• кратък и ясен изказ;
•  алгоритмизиране на дейностите: анализ, откриване и 

отстраняване на грешки спрямо книжовноезиковата 
норма; възприемане и създаване на текст;

•  отлични възможности за затвърдяване на придоби-
тите знания и умения чрез уроците за упражнение, 
включващи над 200 задачи с различна трудност;

•  приложение с таблици, в които обобщено е предста-
вен учебният материал, изучен в 5., 6. и 7. клас;

•  отличен графичен дизайн и система от илюстрации, 
които подпомагат осмислянето на лингвистичната 
информация.ТЕТРАДКА  

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
ЗА 7. КЛАС
Автори: Весела Михайлова, 
Йовка Тишева,  
Руска Станчева,  
Борислав Борисов 
Размери: 21х29 см 
112 страници
ISBN 978-954-01-3719-3 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 7. КЛАС
Автори: Весела Михайлова, 
Йовка Тишева, Руска Станчева, 
Борислав Борисов
Размери: 17х24 см 
124 страници
ISBN 978-954-01-3708-7

Тетрадката съдържа повече от 300 задачи, разпреде-
лени в 24 теми ‒ в точно съответствие с темите от 
учебника. Задачите с избираем и със свободен отго-
вор са разделени по тип дейност, която предполагат 
да се извърши – критическо четене, анализ на езикови 
явления, езикови трансформации, коригиране на греш-
ки, класифициране и систематизиране на езикови еди-
ници по различни признаци, редактиране, създаване на 
текст. Предложените текстове са от различни сфери 
на общуване.
Ефективността  на  използването  на  тетрадката  е  
гарантирана и от отличния графичен дизайн.

В книгата за учителя ще намерите:
• концепцията на авторите за целия учебен комплект;
•  кратка лингвистична информация, която авторите 

са имали предвид при разработването на всеки урок;
• примерно годишно разпределение на часовете;
•  тестове за установяване на входно и изходно рав-

нище;
•  пет тренировъчни теста, конструирани по модела на 

изпита за националното външно оценяване.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 7. КЛАС,  
„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“
Автори: Весела Михайлова, 
Йовка Тишева,  
Руска Станчева,  
Борислав Борисов
Размери: 21x29 см 
96 страници
ISBN 978-954-01-3627-1

Весела Михайлова
видеоуроци  
по български език КОМПЛЕКТ „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, ВИДЕОУРОЦИ,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg
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КОМПЛЕКТ „ПРОСВЕТА АЗБУКИ“

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, ВИДЕОУРОЦИ,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

Най-успешният учебник по български език за 7. клас е 
преработен, за да отговаря напълно на актуалната 
учебна програма. Така в него провереният в практика-
та методически модел се съчетава с новаторски идеи 
при разработването на темите. Този подход е прило-
жен и при подбора на задачите за затвърдяване на но-
вите знания. Структурата на уроците следва единна 
логика, което улеснява намирането на съществената 
лингвистична информация, практическите правила и 
алгоритмите за анализ на езикови единици.
Усвояването на знанията за езика и усъвършенстване-
то на речевата и комуникативната компетентност 
на учениците са подпомогнати от функционални илюс-
трации, таблици и схеми.

Електронният вариант на учебника съдържа над 100 до-
пълнителни интерактивни задачи от различен тип и с 
различна степен на трудност, както и презентации и 
видеоуроци с учител към всяка тема. Упражненията да-
ват възможност за мигновена проверка на отговорите, 
което улеснява оценяването в клас и самооценяването 
у дома. Всяка страница е разделена на зони – таблици, 
схеми, дефиниции, изображения или отделни задачи, кои-
то с едно кликване на мишката се увеличават на цял 
екран.
Чрез използването на електронния учебник в клас реал-
но може да се постигнат максимална плътност и ефек-
тивност при преподаването на всеки урок. Учебникът 
ще бъде отличен помощник и при самоподготовката на 
всеки ученик, който има достъп до него.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 7. КЛАС 
Автори: Милена Васева,  
Тина Велева
Размери: 17х24 см 
124 страници
ISBN 978-954-360-137-0 

Учебната тетрадка е обвързана с учебника и улеснява 
организацията на работата в час. Тя съдържа разнооб-
разни допълнителни задачи към всеки урок. Тестовите 
задачи имат и обучаваща, и контролираща функция, 
тъй като учениците могат сами да проверяват сте-
пента на своята езикова подготовка. Много полезни 
са упражненията, насочени към овладяване на основ-
ните правописни правила, както и задачите, които 
тренират пълноценното възприемане на чужд текст 
и създаването на свой.

Книгата съдържа методическите виждания на авто-
рите за обучението по български език в прогимназиал-
ния етап на средното училище. Предложени са:
•  конкретни идеи за осъществяването на всеки урок 

в клас;
• пълни решения на всички задачи в учебника;
•  примерно годишно разпределение в съответствие с 

новите изисквания;
•  тренировъчни тестове за националното външно оце-

няване;
• тестове за входно и изходно ниво;
•  актуалната учебна програма по български език за  

7. клас.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 7. КЛАС, 
„ПРОСВЕТА АЗБУКИ“
Автори: Милена Васева, 
Тина Велева
Размери: 21х29 см 
88 страници
ISBN 978-954-360-139-4 

ТЕТРАДКА  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 7. КЛАС
Автори: Милена Васева, 
Тина Велева
Размери: 21x29 см 
72 страници
ISBN 978-954-360-138-7 

е-просвета е динамична и постоянно  
развиваща се платформа, към която  
ежедневно се добавя ново интерактивно 
съдържание.
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Голямото предимство на учебника е, че всяка тема 
в него представлява модел как да протече урокът в 
клас. Структурата на учебника е логична и ясна. След 
всеки урок за нови знания следва урок за упражнение. 
Освен това:
• всяка урочна статия започва с мотивационна част;
•  изученото в предишните класове се актуализира чрез 

рубриката „Да си припомним“;
•  рубриката „Помощ“ е за ученици, които срещат  

затруднения;
•  рубриката „Да проверим какво знаем и умеем“ служи 

за оценяване на учениците;
•  след всеки раздел има специална урочна статия „Про-

верка и самопроверка на езиковата подготовка“ с 
тестови задачи за четене с разбиране и задачи за 
създаване на текст;

•  рубриката „Общуването и интернет“ изяснява въп-
роси на онлайн комуникацията.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 7. КЛАС,  
„ПРОСВЕТА ПЛЮС“
Автори: Татяна Ангелова, 
Гергана Дачева,  
Биляна Радева
Размери: 21х29 см 
112 страници
ISBN 978-619-222-189-8 

Електронният вариант на учебника съдържа над 100 до-
пълнителни интерактивни задачи от различен тип и с 
различна степен на трудност, както и презентации и 
видеоуроци с учител към всяка тема. Упражненията да-
ват възможност за мигновена проверка на отговорите, 
което улеснява оценяването в клас и самооценяването у 
дома. Всяка страница е разделена на зони – таблици, схе-
ми, дефиниции, изображения или отделни задачи, които 
с едно кликване на мишката се увеличават на цял екран.
Чрез използването на електронния учебник в клас реал-
но може да се постигнат максимална плътност и ефек-
тивност при преподаването на всеки урок. Учебникът 
ще бъде отличен помощник и на всеки ученик, който има 
достъп до него в процеса на самоподготовка.

Упражненията в тетрадката развиват уменията на 
учениците да планират и създават текст и да подоб-
ряват вече създаден текст. Тестовите задачи имат  
и обучаваща, и контролираща функция, тъй като уче-
ниците могат сами да проверяват степента на своя-
та езикова подготовка чрез ключ за отговорите. 
Включени са и тестове за установяване на входно и 
изходно ниво.
Темите са свързани с темите в учебника и това улесня-
ва организацията на работата в час.

В книгата за учителя авторите дават насоки за това 
как да се използва резултатно учебникът, как да се 
прилага на практика учебната програма по български 
език за 7. клас. Освен това ще намерите:
•  примерно годишно разпределение според актуалните 

изисквания на МОН;
•  конкретни насоки за провеждане на входното и изход-

ното ниво, както и скала за оценяването им;
•  ключ за отговорите на тестовите задачи, включени 

в учебника.
Специално внимание се обръща на интерактивните 
методи за преподаване, работата върху проект, оце-
няването на резултатите от обучението по българ-
ски език в 7. клас и интегрирането на информационни-
те технологии в урока по български език.

ТЕТРАДКА  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 7. КЛАС 
Автори: Татяна Ангелова, 
Гергана Дачева, 
Биляна Радева 
Размери: 21x29 см 
40 страници
ISBN 978-619-222-188-1

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 7. КЛАС 
Автори: Татяна Ангелова, 
Гергана Дачева, Биляна Радева 
Размери: 17х24 см
104 страници
ISBN 978-619-222-187-4

КОМПЛЕКТ „ПРОСВЕТА ПЛЮС“

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, ВИДЕОУРОЦИ,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

е-просвета e интегрирана в лицензираната 
от МОН платформа Microsoft Teams, както 
и в платформата Google Classroom.
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Препоръчани помагала за 
националното външно оценяване

Помагалото е преработено и допълнено в съответ-
ствие с новия изпитен модел, определен от МОН.
Тестовете са 12 и включват учебното съдържание по 
български език и литература от 5., 6. и 7. клас. Издание-
то предлага и 4 примерни изпитни теста. Тестовете 
включват задачи с избираем, с кратък и с разширен сво-
боден отговор. Много от задачите са насочени към раз-
виването на функционалната грамотност на учениците. 
В сборника са включени и четири текста за преразказ.

Сборникът е преработено издание и отразява послед-
ните промени в изпитната програма и в теста за 
външното оценяване и приема след 7. клас. Задачите в 
десетте теста в сборника са свързани с изученото по 
български език и литература в прогимназиален етап.
Работата с помагалото гарантира отлична подго-
товка, защото дава възможност за: проверка на мак-
симално широк кръг знания и умения; сверка на реше-
нията с предложените верни отговори на задачите; 
ползване на диск с професионални записи на 10 текста 
за преразказ и за решаване на дидактическата задача 
от втория модул в условия, сходни с тези на изпита.

НОВИ ТЕСТОВЕ  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
И ЛИТЕРАТУРА ЗА 
ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ  
И ПРИЕМА СЛЕД 7. КЛАС 
ПО ИЗПИТНИЯ ФОРМАТ
Автори: Борислав Борисов, 
Росица Калайджиева
Размери: 21х29 см 
84 страници
ISBN 978-954-01-4092-6

ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК ЗА 7. КЛАС. 
ПОДГОТОВКА ЗА 
НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО 
ОЦЕНЯВАНЕ
Автори: Нели Дамянова, 
Цветелина Георгиева 
Размери: 17х24 см
120 страници
ISBN 978-954-01-3989-0 

Помагалото съдържа задачи от различни типове ‒ със 
свободен и избираем отговор, свързани с: четене, разби-
ране и създаване на текст; думите като части на речта; 
думите като части на изречението; думите като лекси-
кални единици; правописа и звуковите промени в думите.
То ще помогне на учениците да затвърдят знанията си 
по български език и да усъвършенстват уменията си за 
уместно, точно и вярно писмено изразяване; решаване-
то на задачите в него ще допринесе за повишаването 
на резултатите на седмокласниците в училище и за ус-
пешното поведение на учениците по време на тест. По-
магалото ще допринесе за по-голяма ефективност в ра-
ботата на учителите по български език и литература.

ТРЕНИРОВЪЧНИ ТЕСТОВЕ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 7. КЛАС
Автори: Нели Дамянова, 
Цветелина Георгиева
Размери: 17х24 см 
80 страници
ISBN 978-954-01-3750-6 

* При избор на учебник по български език 
на Издателска група „Просвета“
** При избор на учебник по български език  
на Издателска група „Просвета“

В комплекта 
за учителя**

С помагалото седмокласниците ще се подготвят от-
лично за предстоящото национално външно оценява-
не. Изданието съдържа много и различни по степен на 
трудност задачи, подходящи за индивидуална изява на 
ученика и за работа в екип. Чрез решаването им учени-
ците ще усъвършенстват уменията си за езиков ана-
лиз, ще разширят знанията си за езиковите явления, 
ще общуват по-успешно чрез езика. Освен това ще нав-
лязат по-дълбоко в света на литературните творби, 
ще се научат да разкриват нравствените послания в 
произведенията, да създават текстове и да изразя-
ват по-добре мислите си.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
И ЛИТЕРАТУРА. ПОМАГАЛО 
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ 
ЧАСОВЕ ЗА 7. КЛАС
Автори: Весела Михайлова, 
Калина Михова,  
Любов Шишкова
Размери: 17х24 см 
200 страници
ISBN 978-954-01-3762-9

В комплекта 
за учителя*
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Бързо. Лесно. Удобно. Какво повече? А, да:
• Това е най-кратката граматика на българския език.
•  Представени са основните понятия и теми, които се 

изучават в 5., 6. и 7. клас по новата учебна програма.
•  Кратките текстове, запомнящите се примери и наг-

ледните таблици са най-лесният и удобен справочник 
за учениците, както и за техните родители, които 
искат да им помогнат.

•  Незаменим помощник при домашни и контролни рабо-
ти, тестове, олимпиади, матури.

•  Особено полезна е за учениците, които се подготвят 
за националното външно оценяване и приемните из-
пити след 7. клас.

Накратко – цялата граматика е в джоба ти.

ДЖОБНА ГРАМАТИКА  
ЗА 5., 6. И 7. КЛАС
Автор: Лилия Гинева 
Размери: 11x15 см 
128 страници 
ISBN 978-954-01-3517-5

ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  
ЗА 7. КЛАС ЗА ПРОВЕРКА 
НА ВХОДНОТО И 
ИЗХОДНОТО НИВО
Автори: Весела Михайлова, 
Любов Шишкова
Размери: 21х29 см

* При избор на учебник по български език или литература на Издателска група „Просвета“

Видеоурок по български език за 7. клас.  
Тема: Дискусия

Тест по български език за 7. клас.  
Тема: Дискусия

Възможностите на е-просвета подпомагат работата 
на учителя: всеки електронен учебник включва видео-
уроци, кратки е-уроци и тестови задачи за проверка  
на наученото.

В комплекта 
за учителя*НОВО

Кратък 
е-урок по 

български 
език  

за 7. клас. 
Тема: 

 Дискусия
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Литература за 7. клас

Написан увлекателно и на разбираем език, учебникът 
гарантира постигане на всички очаквани резултати 
от обучението. Авторите предлагат варианти за ос-
мисляне на задължителните литературни текстове, 
като дават на учителите възможност да подберат 
онези акценти, които най-точно отговарят на инте-
ресите и възможностите на техните ученици.
Рубриките са с ясна структура:
•  „Работа с текста“ насочва вниманието към важните 

неща, които творбата казва;
•  „Да съпоставим“, „Да разсъждаваме“, „Да разговаряме“ 

и „Сред книгите“ дават възможност да се осмислят 
произведенията и да се извлече от тях опит;

•  „Думи и образи“ среща изкуството на словото с из-
куството на изображенията, за да се родят интерес-
ни истории.

Над 400-те електронни ресурса:
•  са полезно допълнение към основните рубрики, свърза-

ни с четенето и разбирането на изучавания текст, не-
говата интерпретация и поставянето му в по-широк 
контекст;

•  включват задачи, тестове, презентации, видеоуроци с 
учител и филми, които непрекъснато се обогатяват и 
актуализират, за да активизират интереса на учени-
ците и да подпомогнат тяхното обучение.

ТЕТРАДКА  
ПО ЛИТЕРАТУРА  
ЗА 7. КЛАС
Автор: Албена Хранова
Размери: 21х29 см
44 страници
ISBN 978-954-01-3554-0

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ЛИТЕРАТУРА  
ЗА 7. КЛАС
Автори: Албена Хранова,  
Любов Шишкова
Размери: 17х24
128 страници
ISBN 978-954-01-3705-6

Тетрадката е пряко свързана с учебника по литерату-
ра за 7. клас на „Просвета – София“, но може да бъде 
използвана и с учебниците по литература на други 
издателства. Всеки от дванайсетте раздела в нея 
включва три рубрики:
•  тестови задачи върху съответната творба от 

учебната програма;
• отговор на литературен въпрос;
•  работа с непознат текст, която е в тясна тематич-

на връзка с урока за упражнения.
Въпросите, задачите и упражненията са насочени към 
развиване на способностите за четене с разбиране и 
усъвършенстване на писмената реч на учениците. Под-
държат се уменията за преразказ с дидактическа за-
дача, необходими за успешното представяне на учени-
ците на националното външно оценяване след 7. клас.

Книгата за учителя предлага:
• представяне на рубриките в учебника;
•  методически разработки на теми от учебното съ-

държание;
•  тестове в два варианта за входно и изходно равни-

ще;
•  отговори на тестовете от тетрадката и помагало-

то „Текстове и тестове“;
• учебната програма;
• примерно годишно разпределение на учебните часове.

ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС,  
„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“
Автори: Албена Хранова, 
Лъчезар Бояджиев, 
Тина Велева
Размери: 21х29 см
184 страници
ISBN 978-954-01-3549-6

Любов Шишкова
видеоуроци  
по литература

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, ВИДЕОУРОЦИ,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

КОМПЛЕКТ „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“

е-просвета е динамична и постоянно  
развиваща се платформа, към която  
ежедневно се добавя ново интерактивно 
съдържание.
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Този учебник е за всеки седмокласник, защото дори уче-
ниците, за които литературата е трудна, ще постиг-
нат отлични резултати. И е за всеки учител, защото 
може да постигне отлични резултати с всеки ученик.
Създаден е от екип с впечатляващ практически опит в 
преподаването на литература.
За бързо запомняне на новите знания помага рубрика-
та „Представяме творбата“, в която е синтезирана 
информация за:
• сюжета, частите и композицията на всяка творба;
• нейното начало, край и заглавие;
• мотивите и героите;
• конфликтите, проблемите и ценностите;
• посланието.
Рубриката „Ти и творбата“ насочва седмокласниците 
да откриват смисъла за себе си. На финала – за бърз 
преговор, са изведени акцентите.

Книгата за учителя представя ясната и прагматично 
ориентирана структура на иновативния учебник по ли-
тература за 7. клас на издателство „Просвета Плюс“. 
Предложени са методически модели за работа с различ-
ните типове уроци – за нови знания, за упражнение, за 
развиване на комуникативните компетентности, за 
въведение и обобщение, както и модел на урок за годи-
шен преговор.

ТЕТРАДКА  
ПО ЛИТЕРАТУРА  
ЗА 7. КЛАС
Автори: Весела Михайлова 
Калина Михова,  
Любов Шишковаа
Размери: 21х29 см
100 страници
ISBN 978-954-222-333-5

Тетрадката е създадена, за да допълни със смислени 
упражнения работата с учебника по литература с ло-
гото „Просвета Плюс“. За всяка творба от учебната 
програма е предвидено да се провери:
• какво знае ученикът;
• какво разбира;
• каква е личната му позиция;
• какъв е неговият резултат.
За седмокласника, използващ тетрадката, часовете 
по литература ще бъдат завладяваща и ползотворна 
интелектуална игра, а успехът на националното външ-
но оценяване е гарантиран.

ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС, 
„ПРОСВЕТА ПЛЮС“
Автори: Весела Михайлова, 
Калина Михова,  
Любов Шишкова
Размери: 21х29 см
212 страници
ISBN 978-619-222-180-5

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ЛИТЕРАТУРА  
ЗА 7. КЛАС
Автори: Весела Михайлова, 
Калина Михова, Любов Шишкова
Размери: 17х24 см
152 страници
ISBN 978-619-222-241-3

КОМПЛЕКТ „ПРОСВЕТА ПЛЮС“

Е-учебникът съдържа над 400 интерактивни ресурса 
и затова не е просто дигитален вариант на печатния. 
Мултимедийните материали в него са разнообразни по 
вид:
• видеоклипове;
• презентации за авторите;
• кратки електронни уроци;
• видеоуроци с учител;
• тестове, упражнения и задачи за свързване;
• филми с разнородна тематика.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, ВИДЕОУРОЦИ,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

Задача от електронния учебник  
по литература за 7. клас.  
Тема: На прощаване в 1868 г.
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Препоръчани помагала за 
националното външно оценяване

С помагалото седмокласниците ще се подготвят от-
лично за предстоящото национално външно оценява-
не. Изданието съдържа много и различни по степен на 
трудност задачи, подходящи за индивидуална изява на 
ученика и за работа в екип. Чрез решаването им учени-
ците ще усъвършенстват уменията си за езиков ана-
лиз, ще разширят знанията си за езиковите явления, 
ще общуват по-успешно чрез езика. Освен това ще нав-
лязат по-дълбоко в света на литературните творби, 
ще се научат да разкриват нравствените послания в 
произведенията, да създават текстове и да изразя-
ват по-добре мислите си.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
И ЛИТЕРАТУРА. ПОМАГАЛО 
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ 
ЧАСОВЕ ЗА 7. КЛАС
Автори: Весела Михайлова, 
Калина Михова,  
Любов Шишкова
Размери: 17х24 см 
200 страници
ISBN 978-954-01-3762-9

В помагалото целият учебен материал, включен в 
програмата за националното външно оценяване, е 
представен максимално кратко, достъпно и с ясно 
откроени акценти. Използваният модел, по който са 
структурирани таблиците, позволява учениците да 
овладеят отлично знания и умения, свързани с изпит-
ните творби, изучавани в 5., 6. и 7. клас, и по-точно – с  
композицията и съдържанието им, художествените им 
особености, вложените в тях послания. 
Помагалото може да бъде ценен самоучител за създа-
ване на кратък тълкувателен текст, свързан с внуше-
нията, които са вложени в ярки цитати от изпитните 
творби.

БЪЛГАРСКАТА 
ЛИТЕРАТУРА В ТАБЛИЦИ. 
ПОДГОТВИ СЕ САМ  
ЗА НВО – 7. КЛАС
Автори: Весела Михайлова, 
Калина Михова,  
Любов Шишкова
Размери: 21х29 см
80 страници
ISBN 978-954-01-3947-0

* При избор на учебник по литература на Издателска група „Просвета“

Сборникът е дело на авторския екип, създал учебника 
по литература за 7. клас на издателство „Просвета 
Плюс“. Предназначен е за подготовка на седмокласни-
ците за националното външно оценяване. Задачите 
са апробирани в учителската практика на авторите 
и това гарантира тяхната коректност и полезност. 
Сборникът е функционален и може да бъде отличен по-
мощник както на седмокласниците, така и на учители-
те по БЕЛ в процеса на подготовката за национално-
то външно оценяване, защото съдържа:
• 27 цялостни теста върху изпитния материал по ли-
тература от 5., 6. и 7. клас;
• листове за отговори към всеки тест;
• ключ за верните отговори, съдържащ и насоки за из-
работване на теза (последна задача от националното 
външно оценяване);
• указания за самооценяване;
• скала за самооценяване.

ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА. 
ПОДГОТВИ СЕ САМ  
ЗА НВО – 7. КЛАС
Автори: Весела Михайлова, 
Калина Михова,  
Любов Шишкова
Размери: 21х29 см
68 страници
ISBN 978-954-01-3990-6

В комплекта 
за учителя*
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Всяка от дванайсетте части на помагалото съдържа 
по три кратки текста, първият от които винаги е от 
съответния урок. Останалите два са тематично свър-
зани с него, но са различни по жанр, стил и внушение. 
Сред тях има чисто информативни текстове, както 
и откъси от известни и любими на всички художестве-
ни творби от различни национални литератури. Трите 
текста са обвързани от девет тестови задачи, някои 
от които със свободен отговор. Помагалото развива 
способността за четене с разбиране, което е път към 
постигането на функционална грамотност, както и 
към разширяване на словесната култура на учениците 
и успешното им представяне на националното външно 
оценяване.
Помагалото е приложимо към всички учебници по лите-
ратура за 7. клас.

ТЕКСТОВЕ И ТЕСТОВЕ ПО 
ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС
Автор: Албена Хранова
Размери: 17х24 см
52 страници
ISBN 978-954-01-3553-3

* При избор на учебник по български език или литература на Издателска група „Просвета“

Кратък е-урок 
по литература 
за 7. клас. Тема: 
„Стани, стани, 

юнак балкан-
ски“. „Вятър ечи, 

Балкан стене“. 
Добри Чинтулов

Видеоурок по литература за 7. клас.  
Тема: „Стани, стани, юнак балкански“.  
„Вятър ечи, Балкан стене“. Добри Чинтулов

Възможностите на е-просвета подпомагат  
работата на учителя: всеки електронен учебник 
включва видеоуроци, кратки е-уроци и тестови 
задачи за проверка на наученото.

Тест по литература за 7. клас.  
Тема: „Стани, стани, юнак балкански“. 
„Вятър ечи, Балкан стене“. Добри Чинтулов

ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  
ЗА 7. КЛАС ЗА ПРОВЕРКА 
НА ВХОДНОТО И 
ИЗХОДНОТО НИВО
Автори: Весела Михайлова, 
Любов Шишкова
Размери: 21х29 см

В комплекта 
за учителя*НОВО
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Български език за 5. клас

ТЕТРАДКА  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 5. КЛАС
Автори: Весела Михайлова, 
Йовка Тишева,  
Руска Станчева,  
Борислав Борисов
Размери: 21х29 см
96 страници
ISBN 978-954-01-3205-1 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 5. КЛАС,  
„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“
Автори: Весела Михайлова, 
Йовка Тишева, Руска Станчева, 
Борислав Борисов
Размери: 21x29 см 
112 страници
ISBN 978-954-01-3180-1

Подходяща за учебника  

по български език  

за 5. клас на издателство 

„Просвета – София“

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 5. КЛАС,  
„ПРОСВЕТА ПЛЮС“
Автори: Татяна Ангелова, 
Гергана Дачева,  
Биляна Радева
Размери: 21x29 см 
128 страници 
ISBN 978-619-222-015-0

ТЕТРАДКА  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 5. КЛАС
Автори: Татяна Ангелова, 
Гергана Дачева,  
Биляна Радева 
Размери: 21x29 см 
60 страници
ISBN 978-619-222-016-7 

Подходяща за учебника  

по български език  

за 5. клас на издателство 

„Просвета Плюс“

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, ВИДЕОУРОЦИ,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, ВИДЕОУРОЦИ,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 5. КЛАС,  
„ПРОСВЕТА АЗБУКИ“
Автори: Милена Васева, 
Тина Велева
Размери: 21x29 см
128 страници
ISBN 978-954-360-081-6

ТЕТРАДКА  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 5. КЛАС
Автори: Милена Васева, 
Тина Велева
Размери: 21х29 см
76 страници
ISBN 978-954-360-085-4

Подходяща за учебника  

по български език  

за 5. клас на издателство 

„Просвета АзБуки“ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, ВИДЕОУРОЦИ,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

КОМПЛЕКТ „ПРОСВЕТА ПЛЮС“

КОМПЛЕКТ „ПРОСВЕТА АЗБУКИ“

КОМПЛЕКТ „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“
Весела Михайлова
видеоуроци  
по български език
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Литература за 5. клас

ЛИТЕРАТУРА  
ЗА 5. КЛАС,  
„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“
Автори: Албена Хранова,  
Лъчезар Бояджиев, Тина Велева
Размери: 21x29 см
168 страници
ISBN 978-954-01-3186-3

ТЕТРАДКА  
ПО ЛИТЕРАТУРА  
ЗА 5. КЛАС
Автор: Албена Хранова
Размери: 21x29 см
48 страници 
ISBN 978-954-01-3173-3

ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС, 
„ПРОСВЕТА ПЛЮС“
Автори: Весела Михайлова, 
Любов Шишкова
Размери: 21x29 см
112 страници
ISBN 978-619-222-007-5

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, ВИДЕОУРОЦИ,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, ВИДЕОУРОЦИ,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

Радка Караджова
видеоуроци  
по литература

КОМПЛЕКТ „ПРОСВЕТА ПЛЮС“

КОМПЛЕКТ „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“

Видеоурок  
по литература 
за 5. клас. Тема: 
Древногръцки 
мит за произхода 
на боговете

Тест по литература за 5. клас.  
Тема: Древногръцки мит за произхода 
на боговете

Кратък е-урок по литература  
за 5. клас. Тема: Древ ногръцки мит  
за произхода на боговете

Възможностите на е-просвета подпомагат работата 
на учителя: всеки електронен учебник включва видео-
уроци, кратки е-уроци и тестови задачи за проверка  
на наученото.

Подходяща за учебниците  

по литература за 5. клас  

на „Просвета – София“  

и „Просвета Плюс“
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Препоръчани помагала

ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК ЗА 5. КЛАС. 
РАННА ПОДГОТОВКА ЗА 
НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО 
ОЦЕНЯВАНЕ
Автори: Нели Дамянова, 
Цветелина Георгиева 
Размери: 17х24 см 
60 страници 
ISBN 978-954-01-3280-8 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА. ПОМАГАЛО 
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ 
ЧАСОВЕ ЗА 5. КЛАС
Автори: Весела Михайлова, 
Любов Шишкова
Размери: 17х24 см
136 страници
ISBN 978-954-01-3281-5

Помагалата са подходящи за работа с всички учебници  
по български език и литература, одобрени  

от Министерството на образованието и науката.

ТРЕНИРОВЪЧНИ ТЕСТОВЕ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 5. КЛАС
Автори: Нели Дамянова, 
Цветелина Георгиева
Размери: 17х24 см 
96 страници
ISBN 978-954-01-3279-2 

ТЕКСТОВЕ И ТЕСТОВЕ  
ПО ЛИТЕРАТУРА  
ЗА 5. КЛАС
Автор: Албена Хранова
Размери: 17х24 см
44 страници
ISBN 978-954-01-3184-9

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ. 
ТРЕНИРОВЪЧНИ ЗАДАЧИ 
ЗА 5. КЛАС. ПОДГОТОВКА 
ЗА PISA
Автори: Стоян Иванов, 
Тина Велева,  
Весела Михайлова
Размери: 21х29 см 
52 страници 
ISBN 978-954-01-3019-4

НЕПОЗНАТИТЕ ДУМИ 
В БЪЛГАРСКАТА 
ЛИТЕРАТУРНА КЛАСИКА. 
РЕЧНИК.  
ТРЕТО, ДОПЪЛНЕНО 
ИЗДАНИЕ
Съставител: Марин Гинев 

Безплатен. Може да бъде 
изтеглен в PDF формат. 
(Необходима е регистрация 
в www.e-uchebnik.bg.)
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Български език за 6. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 6. КЛАС,  
„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“
Автори: Весела Михайлова, 
Йовка Тишева, Руска Станчева, 
Борислав Борисов
Размери: 21х29 см
104 страници
ISBN 978-954-01-3316-4

ТЕТРАДКА  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 6. КЛАС
Автори: Весела Михайлова, 
Йовка Тишева,  
Руска Станчева,  
Борислав Борисов
Размери: 21х29 см
96 страници
ISBN 978-954-01-3480-2

Подходяща за учебника  

по български език  

за 6. клас на издателство 

„Просвета – София“

ТЕТРАДКА  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 6. КЛАС
Автори: Татяна Ангелова,  
Гергана Дачева,  
Биляна Радева 
Размери: 21х29 см 
44 страници
ISBN 978-619-222-128-7 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 6. КЛАС, 
„ПРОСВЕТА ПЛЮС“
Автори: Татяна Ангелова, 
Гергана Дачева, Биляна Радева
Размери: 21х29 см 
120 страници 
ISBN 978-619-222-068-6

Подходяща за учебника  

по български език  

за 6. клас на издателство 

„Просвета Плюс“

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 6. КЛАС,  
„ПРОСВЕТА АЗБУКИ“
Автори: Милена Васева,  
Тина Велева
Размери: 21х29 см 
100 страници 
ISBN 978-954-360-107-3

ТЕТРАДКА  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
ЗА 6. КЛАС
Автори: Милена Васева,  
Тина Велева
Размери: 21х29 см 
44 страници
ISBN 978-954-360-120-2 

Подходяща за учебника  

по български език  

за 6. клас на издателство 

„Просвета АзБуки“

КОМПЛЕКТ „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, ВИДЕОУРОЦИ,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, ВИДЕОУРОЦИ,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, ВИДЕОУРОЦИ,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

КОМПЛЕКТ „ПРОСВЕТА ПЛЮС“

КОМПЛЕКТ „ПРОСВЕТА АЗБУКИ“

Весела Михайлова
видеоуроци  
по български език
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Литература за 6. клас

ЛИТЕРАТУРА  
ЗА 6. КЛАС,  
„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“
Автори: Албена Хранова,  
Лъчезар Бояджиев, Тина Велева
Размери: 21х29 см 
160 страници
ISBN 978-954-01-3287-7

ТЕТРАДКА  
ПО ЛИТЕРАТУРА  
ЗА 6. КЛАС
Автор: Албена Хранова
Размери: 21x29 см
52 страници
ISBN 978-954-01-3440-6

ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС, 
„ПРОСВЕТА ПЛЮС“
Автори: Весела Михайлова, 
Любов Шишкова
Размери: 21х29 см 
112 страници
ISBN 978-619-222-069-3

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, ВИДЕОУРОЦИ,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, ВИДЕОУРОЦИ,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

КОМПЛЕКТ „ПРОСВЕТА ПЛЮС“

КОМПЛЕКТ „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“

Видеоурок  
по литература  
за 6. клас. Тема: 
Из „Моето  
семейство и други 
животни“.

Кратък е-урок по литература  
за 6. клас. Тема: Из „Моето  
семейство и други животни“

Тест по литера-
тура за 6. клас. 
Тема: Из „Моето 
семейство и други 
животни

Възможностите на е-просвета подпомагат работата 
на учителя: всеки електронен учебник включва видео-
уроци, кратки е-уроци и тестови задачи за проверка  
на наученото.

Радка Караджова

Радка Караджова
видеоуроци  
по литература

Подходяща за учебниците  

по литература за 6. клас  

на „Просвета – София“  

и „Просвета Плюс“
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Препоръчани помагала

ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК ЗА 6. КЛАС. 
РАННА ПОДГОТОВКА ЗА 
НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО 
ОЦЕНЯВАНЕ
Автори: Нели Дамянова, 
Цветелина Георгиева 
Размери: 17х24 см 
72 страници
ISBN 978-954-01-3467-3 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА. ПОМАГАЛО 
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ 
ЧАСОВЕ ЗА 6. КЛАС
Автори: Весела Михайлова, 
Любов Шишкова
Размери: 17х24 см
144 страници
ISBN 978-954-01-3451-2

ТЕКСТОВЕ И ТЕСТОВЕ ПО 
ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС
Автор: Албена Хранова
Размери: 17х24 см
52 страници
ISBN 978-954-01-3439-0

ТРЕНИРОВЪЧНИ ТЕСТОВЕ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 6. КЛАС
Автори: Нели Дамянова, 
Цветелина Георгиева
Размери: 17x24 см
80 страници
ISBN 978-954-01-3468-0 

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ. 
ТРЕНИРОВЪЧНИ ЗАДАЧИ 
ЗА 6. КЛАС. ПОДГОТОВКА 
ЗА PISA
Автори: Весела Михайлова, 
Тина Велева, Стоян Иванов
Размери: 21х29 см 
44 страници
ISBN 978-954-01-3024-8 

Помагалата са подходящи за работа с всички учебници  
по български език и литература, одобрени  

от Министерството на образованието и науката.

Примерно годишно разпределение и книги  
за учителя по български език и литература  
за 5., 6. и 7. клас може да изтеглите  
безплатно от сайтовете на „Просвета“  
prosveta.bg и e-uchebnik.bg  
(Безплатни ресурси/За учителя).

Достъп до е-просвета може да получите, 
като се регистрирате на e-prosveta.bg или 
влезете в e-prosveta.bg с имейла, с който сте 
регистрирани в нашата електронна книжар-
ница – e-uchebnik.bg. Препоръчайте платфор-
мата и на Вашите ученици.



ПРОДАЖБА НА УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ТЕТРАДКИ, УЧЕБНО-ПОМОЩНА И НАУЧНА ЛИТЕРАТУРA
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СКЛАД И ДОСТАВКИ 
„ПРОСВЕТА“

1839 София, бул. „Ботевградско шосе“ № 234
тел.: 02/483 00 96; 0884 110 414; факс 02/945 61 84
имейл: realizacia@prosveta.bg

КНИЖНА БОРСА 
„ИСКЪР“

1258 София, жк „Дружба 1“, ул. „Поручик Христо Топракчиев“ № 11
тел. 0884 110 415; имейл: kamelia.georgieva@prosveta.bg

КНИЖАРНИЦА 
„ПРОСВЕТА“ В СОФИЯ

1124 София, ул. „Цар Иван Асен II“ № 39
тел.: 02/944 20 64; 944 18 50; 0884 430 732; факс 02/944 18 50
имейл: ivan.asen@prosveta.bg

КНИЖАРНИЦА 
„ПРОСВЕТА“ В РУСЕ

7000 Русе, ул. „Воден“ № 12
тел. 082/845 860; 0884 430 978; имейл: russe@prosveta.bg

2. ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ
Свържете се с представителя на издателството за Вашия регион. Данните 
за връзка можете да намерите на интернет страницата www.prosveta.bg, в 
рубриката „Информационни центрове“.

3. ЧРЕЗ ТЪРГОВЦИ Посетете сайта на издателство „Просвета“ www.prosveta.bg и вижте
списъка на търговците, чрез които можете да закупите нашите издания.

4. ОНЛАЙН
Влезте в сайтовете на издателство „Просвета“ www.prosveta.bg и e-uchebnik.bg 
и изберете търсените заглавия. Можете да ги поръчате директно и през 
посочените там е-книжарници.

ПОРЪЧКА НА УЧЕБНИЦИ  
И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА  

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
Безплатните учебници и учебни помагала за разпространение 
в системата на училищното образование съгласно 
ПМС № 79/13.04.2016 г. можете да поръчате: 

• ОНЛАЙН от сайта www.prosveta.bg на Издателска група „Просвета”. 
Указание за попълване вижте в електронния формуляр.
Попълнете заявките и натиснете бутона „Изпрати”. След като ги обработим, 
на посочения от Вас имейл ще получите заявки с договор, подписан и подпечатан  
от издателство „Просвета“. 
Екземпляр от договора, подписан от директора и с печат на училището, изпратете  
сканиран на имейл: marketing@prosveta.bg, или на адрес: 
София 1618, ул. „Любляна” № 11,
Информационен център на издателство „Просвета”.

• При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден  
от 09.00 до 17.00 ч. на тел.: 02/923 18 49, 923 18 51, 
или на имейл: marketing@prosveta.bg.

И тази година можете да разчитате на нашите отстъпки при колективни заявки  
за учебни помагала. Научете повече за тях от нашите представители.
Формулярът за поръчка е общ за всички издателства от групата на „Просвета”.



НАЦИОНАЛНА  
ИНФОРМАЦИОННА  
МРЕЖА „ПРОСВЕТА“

София 1618, ул. „Любляна“ № 11
тел.: 02/923 18 47, 923 18 49, 923 18 51
имейл: marketing@prosveta.bg

www.prosveta.bg  
www.e-uchebnik.bg
www.e-prosveta.bg

Благоевград 2700
Информационен център „Просвета“
ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 24
тел.: 0884 110 402, 0884 110 807
имейл: blagoevgrad@prosveta.bg

Бургас 8000
Информационен център „Просвета“
ул. „Патриарх Евтимий“ № 53
тел.:  056/801 649,  

0884 110 382, 0882 641 935,  
0884 110 805, 0885 101 276

имейл: burgas@prosveta.bg
Варна 9000

Информационен център „Просвета“
ул. „Сава Доброплодни“ № 13
тел.:  052/640 047, 

0884 110 383, 0884 603 184, 
0884 110 803

имейл: varna@prosveta.bg
Велико Търново 5000

Информационен център „Просвета“
ул. „Симеон Велики“ № 7
тел.:  062/646 892, 

0884 110 384
имейл: v.tarnovo@prosveta.bg

Видин 3700
Информационен център „Просвета“
ул. „Търговска“ № 33
тел.:  094/600 039, 0884 110 385
факс 094/923 142
имейл: vidin@prosveta.bg

Враца 3000
Информационен център „Просвета“
ул. „Софроний Врачански“ № 34
тел.: 0884 110 386, 0884 430 852
имейл: vratsa@prosveta.bg

Габрово 5300
Информационен център „Просвета“
бул. „Стефан Караджа“ № 17
тел. 0884 110 387
имейл: gabrovo@prosveta.bg

Добрич 9300
Информационен център „Просвета“
ул. „Отец Паисий“ № 16
тел.: 0884 110 388
имейл: dobrich@prosveta.bg

Кърджали 6600
Информационен център „Просвета“
бул. „България“ № 47, 
комплекс „Орфей“, партер
тел. 0899 715 870, 0884 110 389 
имейл: kardzhali@prosveta.bg

Кюстендил 2500
Информационен център „Просвета“
Офис 1 – ул. „Любен Каравелов“ №  3, ет. 2
тел.: 0884 429 833
Офис 2 – ул. „Неофит Рилски“ №  4
тел.: 0884 110 804
имейл: kyustendil@prosveta.bg

Ловеч 5500
Информационен център „Просвета“
ул. „Оборище“ № 2, бл. „Цачо Сяров“
тел. 0884 110 391, 0882 450 509
имейл: lovech@prosveta.bg

Монтана 3400
Информационен център „Просвета“
Офис 1 – ул. „Климент Охридски“ № 16
тел. 096/588 744
Офис 2 – ул. „Трети март“ № 88
тел. 0884 110 392
имейл: montana@prosveta.bg

Пазарджик 4400
Информационен център „Просвета“
ул. „Алеко Константинов“ № 12
тел.:  034/918 963, 

0884 889 000, 0884 430 846
имейл: pazardzhik@prosveta.bg

Перник 2300 
Представители:
тел.: 0884 110 394, 0884 430 561
имейл: pernik@prosveta.bg

Плевен 5800
Информационен център „Просвета“
ул. „Дойран“ № 140
тел.:  064/807 662, 

0882 536 598, 0884 110 393,  
0887 383 643

имейл: pleven@prosveta.bg
Пловдив 4000

Информационен център „Просвета“
ул. „Свищов“ № 6
тел.:   032/650 998, 

0884 110 396, 0884 429 805, 
0884 110 800, 0884 429 608, 
0884 107 056

имейл: plovdiv@prosveta.bg
Разград 7200 

Информационен център „Просвета“
ул. „Велико Търново“ № 15, офис 1
тел. 0884 110 397, 0885 118 228
имейл: razgrad@prosveta.bg

Русе 7000
Информационен център „Просвета“
и книжарница
ул. „Воден“ № 12
тел.:  0884 430 978, 0887 495 905
имейл: russe@prosveta.bg

Силистра 7500
Информационен център „Просвета“
ул. „Петър Вичев“ № 23 – Дом на  
учителя
тел.:  086/821 907, 0884 110 399
факс 086/588 503
имейл: silistra@prosveta.bg

Сливен 8800
Информационен център „Просвета“
бул. „Братя Миладинови“ № 18
тел.: 0884 110 400, 0884 110 808
имейл: sliven@prosveta.bg

Смолян 4700 
Представител:
тел. 0884 110 401, 0884 741 215
имейл: smolyan@prosveta.bg

София 1618
Информационен център „Просвета“
ул. „Любляна“ № 11
тел.:  02/923 18 49, 923 18 54, 

0884 429 830, 0884 110 809, 
0884 110 810, 0884 865 611, 
0889 309 931, 0884 110 419, 
0884 430 832, 0884 430 918

имейл: sofia@prosveta.bg
София 1124

Информационен център „Просвета“
и книжарница
ул. „Цар Иван Асен II“ № 39
тел.:  02/944 20 64, 

0884 131 126, 0884 110 408, 
0884 110 806, 0882 990 445,  
0884 430 736, 0882 884 615, 
0884 430 918

факс 02/944 18 50
имейл: sofia@prosveta.bg

Стара Загора 6000 
Информационен център „Просвета“
ул. „Сава Силов“ № 72
тел.:  0884 110 395, 0884 430 698, 

0882 241 890, 0884 809 990 
имейл: s.zagora@prosveta.bg

Търговище 7700
Представител:
тел. 0884 110 404
имейл: targovishte@prosveta.bg

Хасково 6300
Информационен център „Просвета“
ул. „Васил Друмев“ № 13
тел.:  0885 888 287, 0884 110 405,  

0884 156 892
имейл: haskovo@prosveta.bg

Шумен 9700
Информационен център „Просвета“
бул. „Симеон Велики“ № 68
тел.:  054/802 235, 

0884 110 406, 0884 110 390
имейл: shumen@prosveta.bg

Ямбол 8600
Информационен център „Просвета“
ул. „Цар Самуил“ № 76
тел.:  0884 772 551
имейл: yambol@prosveta.bg

ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ


