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ДО ДИРЕКТОРИТЕ  
НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА  
И ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ЧУЖБИНА 
 
УВАЖАЕМА Г-ЖО/УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР, 

Вече може да направите своите заявки за учебници, учебни комплекти, 
познавателни книжки и учебни помагала на Издателска група „Просвета“ за учебната 
2021/2022 година.  

Одобрените от МОН помагала за обучението, организирано в чужбина, които 
покриват първия модул от учебната програма са по български език и литература (1. 
– 7. клас). Съобразени са с възрастта и чуждоезиковата среда, в която живеят 
учениците. Много от учителите в българските неделни училища вече работят по тях и 
знаят колко полезни и необходими са за учениците. Одобрени от МОН са и помагалата 
по история и цивилизации (5. – 7. клас) и по география и икономика (5. – 7. клас). 
Всички помагала имат и електронен вариант с интерактивни ресурси. Допълнително по 
история и цивилизации предлагаме книгите „Моята България“ 5. – 7. клас и „Моята 
България“ 5. – 12. клас (на български и на английски език) – съвместни издания на 
„Просвета“ и Фондация „Българска памет“. 

За Вашите ученици имате следните възможности: 

 – Да използвате одобрените от МОН специално създадени помагала за 
обучението, организирано в чужбина. Те са адаптирани към по-малкия брой часове в 
неделните училища. 

 – Да изберете учебниците ни за 1. – 7. клас, разработени за училищата в 
България, макар те да са предвидени за по-голям брой часове. 

Разгледайте ТУК и нашите познавателни книжки за 1., 2., 3. и 4. възрастова група. 
Изберете една от трите ни поредици: „Чуден свят“, „АБВ@игри“, „Ръка за ръка“. Те 
покриват всички образователни направления и са одобрени от МОН. Отличават се с 
естествен преход към 1. клас и са гаранция за успешна училищна готовност. 

В помощ на най-малките, 2 – 3-годишните, предлагаме и поредиците „Ръка за 
ръка“ и „Чуден свят“, с които по лесен, забавен и интересен начин детето ще навлезе в 
чудния свят на знанието. 

За учебната 2021/2022 година със заповед на министъра на образованието и 
науката са одобрени и нови учебници за общообразователна подготовка в 12. клас по 
български език, литература, математика и гражданско образование. Повече за тях 
можете да научите ОТТУК. 

          Очаквайте новите помагала на „Просвета“, внесени за одобрение в МОН и 

предназначени за децата, които се обучават зад граница. Те са по български език и 

литература за 1. – 7. клас и покриват втория модул от учебната програма. 

https://www.e-prosveta.bg/demo/
https://www.e-uchebnik.bg/products/12-klas
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Всички учебници и помагала може да видите на www.e-uchebnik.bg. 
 
За поръчка на избраните учебници и учебни помагала за 1. – 7. клас, както и на 

познавателни книжки за всички възрастови групи, ползвайте прикачените заявки със 
съответните цени, с приложена търговска отстъпка, във формат Еxcel. Изтеглете ги 
ОТТУК. 

За да разгледате останалите заглавия на Издателска група „Просвета“, посетете 
нашия сайт www.prosveta.bg и влезте в „Каталог на изданията“. Там ще намерите 
кратко представяне на всяко наше заглавие от яслената група до 12. клас и неговата 
корична цена. За направена поръчка от същите издателството предоставя 20% ТО. При 
достигната сума на заявката над 3000 лв. търговската отстъпка става 25%. Посочените 
цени са франко склад на издателството. Можем да Ви изпратим поръчаните учебници и 
учебни помагала по предпочитан от Вас начин, като сумата за транспорт се включва 
допълнително във фактурата за учебниците и учебните помагала.  

Заплащането на поръчаните заглавия се извършва по банковите сметки на 
издателството или в брой при получаване на стоката от склада на издателството. Моля, 
при попълване на Вашата заявка към издателството да посочите всички необходими 
данни за издаване на фактура в левове или във валута. 

Допълнителна информация може да получите на www.prosveta.bg и на имейли: 
realizacia@prosveta.bg или marketing@prosveta.bg. 

Заявките може да изпращате на следния адрес: 

София, 1839 
бул. „Ботевградско шосе“ № 234  
Отдел „Реализация“ 
Тел.: 02/483 00 96; 0884 110 414  
Факс: 02/945 61 84 
Имейл: realizacia@prosveta.bg 
 
Банкови сметки: 
BGN – IBAN: BG68RZBB91551061225408; BIC: RZBBBGSF  
EUR – IBAN: BG18RZBB91551461225402; BIC: RZBBBGSF  
USD – IBAN: BG10RZBB91551161225401; BIC: RZBBBGSF  
 
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Всеки учител, който работи с печатните учебници на Издателска група 
„Просвета“, има право на безплатен електронен учебник по съответния учебен предмет. 
За да получите такива, моля, пишете на имейл plamen.slavchev@prosveta.bg. 
Препоръчайте нашите електронни учебници и на родителите на Вашите ученици. Те са 
достъпни срещу минимален годишен абонамент на нашия сайт www.e-uchebnik.bg. 

Благодарим Ви, че избирате заглавията на „Просвета“! 
 
С уважение, 
ЙОАНА ТОМОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД  
„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД 
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