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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 история и цивилизации  
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 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ, 5. – 7. КЛАС

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.

Видеоурок по история и цивилизации за 7. клас, изнесен от Юлиян Ризов.  
Тема: България и Първата световна война



Училище: 17. СУ „Дамян Груев“, гр. София

Длъжност: учител по история  
и цивилизации

Награди и грамоти: Награда от РУО  
за ученици на призови места в олимпиади. 
Най-голямата награда е отношението  
на моите ученици. Никога няма да забравя 
надписа на името ми върху снега  
в училищния двор, с който мои ученици  
ме изненадаха.

Опишете съвременния български  
учител в едно изречение:  
Учителят трябва да бъде: търпелив  
като вол, добър като ягне и телесно 
здрав като битолски просяк,  
Христо Ботев, вестник „Будилник“,  
бр. 2 от 10 май 1873 г.ВИДЕОУРОЦИ  

ПО ИСТОРИЯ 
И ЦИВИЛИЗАЦИИ,  
5. – 7. КЛАС

ЮЛИЯН РИЗОВ

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. Те 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!

е-просвета e интегрирана в лицензираната от МОН платформа Microsoft Teams,  
както и в платформата Google Classroom.
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История и цивилизации за 7. клас

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 7. КЛАС,  
„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“
Автори: Райна Гаврилова,  
Веселин Янчев, Михаил 
Груев, Мария Босева
Размери: 21х29 см
176 страници 
ISBN 978-954-01-3679-0 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ 
И ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 7. КЛАС
Автор: Мария Босева
Размери: 21x29 см
52 страници
ISBN 978-954-01-3681-3

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 7. КЛАС
Автори: Мария Босева,  
Райна Гаврилова, Веселин Янчев, 
Михаил Груев
Размери: 17х24 см
86 страници
ISBN 978-954-01-3680-6 

Задачите, разработени върху всички уроци, спомагат 
за усвояване на знанията и развиване на уменията: 
тълкуване на исторически източници, попълване на 
линия на времето и на карта, откриване на причин-
но-следствени връзки, писане на биографична справка и 
отговор на исторически въпрос. Всеки раздел завърш-
ва с тест за самопроверка. Като ресурс за учителя в 
сайта на издателството са публикувани отговорите 
на задачите.

Книгата е практически ориентирана. Запознава учите-
лите с новата учебна документация и с възможности-
те за активно обучение. Съдържа учебна програма и го-
дишно разпределение на учебните часове. Предоставя 
разработки на всички теми, като за повечето от тях 
има по няколко варианта. В сценариите на уроците са 
залегнали идеи за съчетаване на ресурси от печатния 
и от електронния учебник.

В учебника са разработени 41 урока за нови знания,  
8 урока за упражнение и 7 урока за преговор. Онагледе-
ни са с 274 снимки, 120 писмени извора, 13 карти, линии 
на времето и др. Задачите развиват критическото 
мислене на учениците. Рубриката „Машина на време-
то“ ги поставя в роли и ситуации за съпреживяване на 
миналото. „Парламент на класа“ насърчава изразява-
нето на лична позиция. Проектите развиват умения 
за екипна работа. В упражненията децата работят с 
разнообразни източници. Рубриката „Стъпка по стъп-
ка“ предлага опори за писане на доклад, работа със 
снимки и електронни архиви, провеждане на интервю 
и др. Учебникът възпитава уважение към героите на 
България и към ценностите на демокрацията.

В е-учебника са включени 14 документални филма на 
БНТ, 15 съвсем нови филма от поредицата „5 минути 
София“ и на Сдружение „Българска история“, аудиозапи-
си на документи, филмчета, заснети с дрон, и панорам-
ни снимки на музеи и обекти. Важна новост са видео-
уроците с учител, електронните тестове и кратките 
е-уроци, с които децата по-лесно научават урока си 
във виртуална среда.

Юлиян Ризов
видеоуроци  
по история и цивилизации КОМПЛЕКТ „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“

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

Учебникът е носител на бронзова награда  
на БЕЛМА (Най-добри европейски образователни 
материали) на Асоциацията на европейските 
издатели на учебници за 2019 г.



5

И
С

ТО
Р

И
Я

 И
 Ц

И
В

И
Л

И
З

А
Ц

И
И

 |
 7

. 
К

Л
А

С

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 
ЗА 7. КЛАС,  
„ПРОСВЕТА ПЛЮС“
Автори: Екатерина  
Михайлова, Пламен  
Митев, Даниел Вачков
Размери: 21х29 см
148 страници 
ISBN 978-619-222-228-4

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ  
И ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 7. КЛАС
Автор: Екатерина  
Михайлова
Размери: 21х29 см
60 страници
ISBN 978-619-222-247-5 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ИСТОРИЯ И  
ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 7. КЛАС
Автори: Екатерина  
Михайлова, Пламен  
Митев, Даниел Вачков
Размери: 17х24 см
132 страници
ISBN 978-619-222-246-8 

Учебникът е интерактивен и разнообразен и спомага 
за изграждането на широк кръг практически умения. 
Съдържа 38 теми за нови знания, 26 карти, схеми и ди-
аграми, 21 линии на времето. Рубриката „Лицата на ис-
торията“ разкрива многоликия характер на българско-
то минало. В рубриката „Любопитно“ са представени 
интересни факти. Седем урока за упражнение задават 
проблеми, върху които учениците разсъждават с помощ-
та на разнообразни източници. В уроците за практи-
чески дейности „Работилница“ се усвояват умения за 
извличане на информация от художествената литера-
тура и периодичния печат. Полезни справочници в края 
на учебника са „Азбучен показалец на новите думи и по-
нятия“ и „Личности в историята“.

Учебникът е обогатен с разнообразни мултимедийни 
формати: десетки документални филми, аудиозапи-
си на документи, интерактивни задачи. Сред новите 
ресурси ще откриете: филми на Сдружение „Българска 
история“ за периода на войните, филмчета, заснети с 
дрон, и панорамни снимки на музеи и обекти, видеоуро-
ци с учител, електронни тестове и кратки е-уроци за 
успешно преподаване и учене във виртуална среда.

С тетрадката учениците продължават да развиват 
своите умения, да изпитват своята наблюдателност 
и въображение. Тя съдържа: задачи, които ги поставят 
в конкретни ситуации; задачи към карти и изображе-
ния; задачи за развиване на функционалната грамот-
ност чрез работа с интересни документи, както и 
шест теста – за начален и за годишен преговор и че-
тири обобщителни.

Книгата за учителя предоставя: учебната програма и 
примерно годишно тематично разпределение; методи-
чески насоки към всички теми; попълнени сравнителни 
таблици за обобщаване на информация. Като отделен 
безплатен онлайн ресурс за нуждите на дистанционното 
обучение всеки учител може да свали от сайта на изда-
телството отговорите на задачите от тетрадката.

КОМПЛЕКТ „ПРОСВЕТА ПЛЮС“

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

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

Видео от елек-
тронния учеб-

ник по история 
и цивилизации 

за 7. клас. Тема: 
Движение  

за независима  
Българска 

църква

Задача от елек-
тронния учебник 
по история и 
цивилизации за  
7. клас. Тема: 
Движение  
за независима  
Българска 
църква
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Атласът обхваща националната история от епохата 
на Българското възраждане до нашата съвременност. 
Картографирани са: промените в държавните граници 
на България, политическите режими, войните, в които 
страната участва, стопанските явления и преобра-
зования, културните постижения на българите през 
отделните периоди. Сложните исторически процеси 
са представени чрез лесно четими условни знаци. При 
активна работа в клас и у дома учениците усъвършен-
стват уменията си за пространствена локализация и 
откриват причинно-следствени връзки в историята. 
Помагалото може да се използва с всички одобрени 
учебници.

Помагалото отговаря на новата учебна програма и 
на одобрените учебници. То съдържа 11 теста. Два от 
тестовете са за входно и изходно ниво, шест са върху 
големите теми от програмата във варианти за две 
групи, три са обобщителни. Задачите са разпределени 
в два типа: с избираем и със свободен отговор. При ра-
ботата с тях учениците не само проверяват своите 
знания, но и развиват уменията си за работа с линия 
на времето и карта, за извличане на информация от 
изображения и писмени източници. Седмокласниците 
могат да установят равнището на знанията си с по-
мощта на отговорите и скалата за оценяване. Тесто-
вете са подходящи и за текущ контрол, за избираеми-
те учебни часове, при подготовка за олимпиади.

Препоръчани помагала

АТЛАС ПО ИСТОРИЯ  
И ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 7. КЛАС
Автор: Мария Босева
Размери: 21х29 см
28 страници
ISBN 978-954-01-3771-1

ТЕСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ 
И ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 7. КЛАС
Автори: Екатерина  
Михайлова,  
Цветана Дойкова
Размери: 21х29 см
60 страници
ISBN 978-954-01-4093-3

НОВО

ТЕСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ 
И ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 7. КЛАС ЗА ПРОВЕРКА 
НА ВХОДНОТО  
И ИЗХОДНОТО НИВО
Автор: Пенка Стоянова
Размери: 21х29 см

В комплекта 
за учителя

В комплекта 
за учителя

В комплекта 
за учителя

НОВО

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.

Последвайте ни във фейсбук и инстаграм 
и се абонирайте за ютюб канала 
на Издателска група „Просвета“
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История и цивилизации за 5. клас

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 5. КЛАС,  
„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“
Автори: Теодор Леков,  
Александър Николов,  
Диляна Ботева-Боянова,  
Мария Босева 
Размери: 21х29 см 
140 страници 
ISBN 978-954-01-3166-5

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ  
И ЦИВИЛИЗАЦИИ 
ЗА 5. КЛАС
Автор: Мария Босева
Размери: 21х29 см 
68 страници 
ISBN 978-954-01-3165-8 

Юлиян Ризов
видеоуроци  
по история и цивилизации КОМПЛЕКТ „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“

КОМПЛЕКТ „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

Подходяща за учебника  

по история и цивилизации  

за 5. клас на издателство 

„Просвета – София“

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 5. КЛАС,  
„ПРОСВЕТА ПЛЮС“ 
Автори: Екатерина Михайлова,  
Маргарита Димова,  
Иво Чолаков, Георги Иванов
Размери: 21х29 см 
136 страници 
ISBN 978-619-222-000-6 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ  
И ЦИВИЛИЗАЦИИ 
ЗА 5. КЛАС
Автори: Екатерина  
Михайлова,  
Маргарита Димова
Размери: 21х29 см 
56 страници
ISBN 978-619-222-002-0 

Подходяща за учебника  

по история и цивилизации  

за 5. клас на издателство 

„Просвета Плюс“

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

Кратък е-урок 
от електронния 

учебник по ис-
тория и цивили-
зации за 5. клас. 

Тема: Истори-
ята и нейните 

източници
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Препоръчани помагала за 5. клас

Помагалата са подходящи за работа  
с всички учебници по история  

и цивилизации, одобрени  
от Министерството на образованието  

и науката.

АТЛАС ПО ИСТОРИЯ  
И ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 5. КЛАС
Автор: Мария Босева 
Размери: 21х29 см 
24 страници
ISBN 978-954-01-3207-5

ТЕСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ 
И ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 5. КЛАС
Автор: Пенка Стоянова
Размери: 21х29 см 
40 страници
ISBN 978-954-01-3529-8

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

Задача от електронния учебник по история  
и цивилизации за 5. клас. Тема: Изкуство и вярвания 
на праисторическия човек

Кратък е-урок от електронния учебник по история  
и цивилизации за 5. клас. Тема: Изкуство и вярвания 
на праисторическия човек

е-просвета е динамична и постоянно  
развиваща се платформа, към която  
ежедневно се добавя ново интерактивно 
съдържание.

ПЪТЕВОДИТЕЛ  
В ДРЕВНИЯ СВЯТ
Автор: Лесли Симс
Размери: 17х24 см
204 страници
ISBN 978-954-01-2672-2
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КОМПЛЕКТ „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“

История и цивилизации за 6. клас

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 6. КЛАС,  
„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ 
Автори: Пламен Павлов,  
Александър Николов,  
Райна Гаврилова,  
Мария Босева
Размери: 21х29 см
140 страници 
ISBN 978-954-01-3394-2

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ 
И ЦИВИЛИЗАЦИИ 
ЗА 6. КЛАС
Автор: Мария Босева
Размери: 21x29 см
56 страници
ISBN 978-954-01-3489-5

Подходяща за учебника  

по история и цивилизации  

за 6. клас на издателство 

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

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

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 6. КЛАС,  
„ПРОСВЕТА ПЛЮС“
Автори: Екатерина Михайлова, 
Цветана Георгиева, Миляна  
Каймакамова, Теодора  
Борисова-Петрова,  
Никола Дюлгеров
Размери: 21х29 см 
152 страници 
ISBN 978-619-222-114-0 

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ 
И ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 6. КЛАС
Автори: Екатерина  
Михайлова, Теодора  
Борисова-Петрова,  
Никола Дюлгеров
Размери: 21x29 см 
60 страници
ISBN 978-619-222-117-1

КОМПЛЕКТ „ПРОСВЕТА ПЛЮС“

Подходяща за учебника  

по история и цивилизации  

за 6. клас на издателство 

„Просвета Плюс“

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

Видеоурок по исто-
рия и цивилизации 

за 6. клас. Тема: 
Християнската 
вяра – опора на 

българския народ

Виртуална разход-
ка из Бачковския 
манастир. Ресурс 
от електронния 
учебник по исто-
рия и цивилизации 
за 7. клас. Тема: 
Християнската 
вяра – опора на 
българския народ

Юлиян Ризов
видеоуроци  
по история и цивилизации
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Препоръчани помагала за 6. клас

Помагалата са подходящи за работа  
с всички учебници по история  

и цивилизации, одобрени  
от Министерството на образованието  

и науката.

ТЕСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ  
И ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 6. КЛАС
Автори: Пенка Стоянова, 
Катя Бранкова
Размери: 21x29 см
40 страници
ISBN 978-954-01-3979-1

АТЛАС ПО ИСТОРИЯ  
И ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 6. КЛАС
Автор: Мария Босева
Размери: 21x29 см
32 страници
ISBN 978-954-01-3488-8

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

Задача от електронния учебник по история  
и цивилизации за 6. клас. Тема: Великото  
преселение на народите

Кратък е-урок по история и цивилизации за 6. клас. 
Тема: Великото преселение на народите

е-просвета е динамична и постоянно  
развиваща се платформа, към която  
ежедневно се добавя ново интерактивно 
съдържание.



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”.



ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

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


