
 
ДО ДИРЕКТОРИТЕ 

НА НАЧАЛНИТЕ, ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА Г-ЖО/УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,  

Вече може да направите заявки за учебната 2021/2022 година за учебни комплекти  

и учебници за учениците от 1. до 7. клас. Съгласно графика на МОН срокът за подаване  

на заявките до издателствата за държавните и общинските детски градини и училища е  

22.03.2021 г., а за частните училища – 31.05.2021 г. Крайният срок за сключване на договорите 

за държавните и общинските детски градини и училища е 16.04.2021 г., а за частните училища – 

30.06.2021 г.  

Издателска група „Просвета“ Ви предлага пълната гама познавателни книжки за 2. – 4. 

възрастова група и учебници и учебни комплекти по всички предмети за 1. – 7. клас. В посочените 

срокове се заявяват:  

– познавателни книжки по всички образователни направления за всяко дете във 2., 3. 

и 4. възрастова група;  

– учебни комплекти и учебници за всеки ученик по всички предмети за 1. и 3. клас;  

– тетрадки по всички предмети за 2. и 4. клас;  

– допълнителни бройки за попълване на наличностите от учебници за 2., 4., 5. и 6. 

клас; 

– учебници за всеки ученик за 7. клас. 

 

Важно: От учебната 2021/2022 година в 1. клас ще се изучава учебният предмет 

родинознание (предишно наименование: околен свят). На този етап в МОН тече процедура по 

оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по предмета. Поръчка за тези комплекти 

ще можете да направите, след като МОН ги одобри. За целта подготвяме отделна заявка и 

поемаме ангажимента да Ви уведомим своевременно, когато започне процесът по заявяване. 

 

За всеки учител в 1., 3. и 7. клас, избрал да преподава по учебниците на Издателска група 

„Просвета“, сме осигурили: съответния учебник, тетрадки, книга за учителя, помагала, както и 

достъп до пълното съдържание на платформата е-просвета (e-prosveta.bg).  

При поръчка на пълен комплект учебници за 1. или 3. клас от Издателска група „Просвета“ 

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

или смесено) всеки учител ще получи допълнително „Книга за учителя по физическо възпитание 

и спорт“ за 1. или 3. клас, а всички деца от класа – бележник за кореспонденция с родителите. За 

всички ученици във 2. и в 4. клас, които през учебната 2021/2022 година ще се обучават по пълен 

комплект от Издателска група „Просвета“, също сме предвидили бележници за кореспонденция. 

Комплектът „Голямото приключение“ на Издателска група „Просвета“ бе обявен през 2017 

г. за най-добър в Европа на най-голямото книжно изложение в света – Международния панаир 

във Франкфурт. Другият ни комплект – „Чуден свят“, е със същото качество, но в конкурса 

можеше да участва само един от двата комплекта. Тези два комплекта за първи път влязоха в клас 

през учебната 2017/2018 година. Хиляди учители вече работят по тях и постигат отлични 

резултати. Освен учебниците от двете ни нови поредици учителите могат да изберат и 

утвърдените заглавия от марката „Просвета АзБуки“.  

Поредицата Hello! New Edition за 1., 2., 3. и 4. клас е удостоена през 2019 г. със Златната 

награда на конкурса за най-добър европейски учебен материал BELMA на Международния 

http://www.e-prosveta.bg/


 
панаир на книгата във Франкфурт. На същия форум учебниците по история и цивилизации за 5., 

6. и 7. клас получиха бронзовата награда. 
 

Изберете най-доброто за Вашите ученици!  

 

Заявките се попълват и подават с онлайн формуляр от сайта на Издателска група „Просвета“. 

Електронната ни система пресмята автоматично стойността на поръчката и ускорява процеса на 

подписването на договор. В заявката са включени и дължимите от училището средства за 

осигуряване на достъп до е-четими учебници в съответствие с разпоредбите на Постановление 

№ 79 на МС от 13.04.2016 г. Освен осигурения достъп до е-четими учебници предоставяме 

допълнително безплатен достъп до е-четим вариант на учебните тетрадки за 1., 2., 3. и 4. 

клас. 

Упътване за попълването им вижте ТУК. 

Заявките ще намерите в нашия сайт на следния линк: 

http://www.prosveta.bg/zayavki-za-uchebnata-2021-2022-g 

  

Издателство „Просвета – София“ АД има право да сключва договори и да доставя учебници 

и учебни комплекти и от името на издателствата „Просвета Плюс“ ЕАД и „Просвета АзБуки“ 

ЕООД. 

След подписването на договора моля в указания срок да преведете на посочената банкова 

сметка аванс в размер на 40% от сумата по договора. Обърнете внимание в платежното нареждане 

задължително да бъдат попълнени: номер и дата на проформа фактура, ЕИК (Булстат), номер на 

договора (определен от изпълнителя), наименование на училище/детска градина, населено място 

и община/район. Доплащането на останалите 60% от сумата се извършва до 5 (пет) дни след 

доставката. 

Банкова сметка: 

IBAN: BG68RZBB91551061225408 BGN 

BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк ЕАД 

„Просвета – София“ АД 

 

Издателска група „Просвета“ гарантира, че ще организира доставката на заявените 

количества в определения от МОН срок съгласно сключения договор.  

 

Благодарим Ви, че избирате заглавията на „Просвета“!  

 

 

С уважение,  

 

                                ЙОАНА ТОМОВА 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД  

                                „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД  

 

https://www.prosveta.bg/uploads/prosveta/Zaqvki_2021-2022/Ukazaniya/UKAZANIQ-1-7.KLAS-21-22.pdf
http://www.prosveta.bg/zayavki-za-uchebnata-2021-2022-g
http://www.prosveta.bg/zayavki-za-uchebnata-2021-2022-g

