ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН
УВАЖАЕМА Г-ЖО/УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,
Вече можете да направите заявки за учебната 2022/2023 година за познавателни книжки
за 2. – 4. възрастова група и за учебни комплекти и учебници за 1. – 7. клас. Съгласно графика на
МОН крайният срок за подаване на заявки до първостепенния разпоредител – общини или МОН,
и до издателствата е 25.03.2022 г. Крайният срок за сключване на договори с издателствата е
18.04.2022 г. 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 4. клас;
– тетрадки по всички предмети за 2. и 3. клас;
– допълнителни бройки за попълване на наличностите от учебници за 2., 3., 5., 6. и 7. клас;
– учебници по история и цивилизации за 5. клас.
Важно: Очаква се на по-късен етап да бъдат осигурени средства от бюджета и за
познавателните книжки в 1. група.
От учебната 2022/2023 година в 5. и 6. клас ще се изучава учебният предмет компютърно
моделиране и информационни технологии, който ще замести учебния предмет информационни
технологии. На този етап в МОН тече процедура по оценяване и одобряване на проекти на
учебниците по предмета.
След утвърждаване от министъра на образованието и науката на график и образец на
заявки за 1. възрастова група и за компютърно моделиране и информационни технологии за 5. и
6. клас ще можете да направите допълнително заявки за тях. Ние ще Ви уведомим своевременно
кога ще можете да подадете заявки към нас.
За 1., 2., 3. и 4. възрастова група в детските градини и в училище Издателска група
„Просвета“ („Просвета – София“ АД, „Просвета Плюс“ ЕАД и „Просвета АзБуки“ ЕООД)
предлага избор между три различни комплекта, които са одобрени от МОН. Това са новата
поредица „Чуден свят“ и добре познатите, но напълно обновени поредици „АБВ@игри“ и „Ръка
за ръка“.
И трите комплекта покриват всички образователни направления. Електронните варианти
на познавателните книжки, които са безплатни за учителя, са богати на разнообразни
допълнителни ресурси. За всеки учител, който работи с познавателните книжки на „Просвета“,
сме осигурили и съответните годишни тематични разпределения, книги за учителя, табла и
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безплатен достъп до пълното съдържание на е-просвета.
Очаквайте за 3 – 4-годишните деца „Игри по всички образователни направления“ към
поредицата „Чуден свят“, с включени Портфолио за детето и чеклистове за проследяване на
постиженията му.
За новата учебна 2022/2023 година поредицата „Чуден свят“ предлага книжката
„Слънчеви зайчета“ за яслена група (2 – 3 г.), а поредицата „Ръка за ръка“ – познатите Ви книжки
„Играя и раста“ и „Раста и откривам“ (2 – 3 г.).
Важно: Приетата от детската градина програмна система не ограничава учителите. Ако
изборът на поредица от познавателни книжки е нов, педагогическият екип на детската градина
ще има възможност да актуализира разработената програмна система, като използва примерните
годишни тематични разпределения по поредиците на „Просвета“ (вижте ТУК).
За всеки учител, избрал да преподава по учебниците за 1. и 4. клас и история и
цивилизации за 5. клас на Издателска група „Просвета“, сме осигурили: съответния учебник,
тетрадки, книга за учителя, помагала, както и достъп до пълното съдържание на платформата епросвета (e-prosveta.bg).
При поръчка на пълен комплект учебници за 1. или 4. 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 4. клас, а всички деца от класа ще получат бележник за кореспонденция. За
всички ученици във 2. и 3. клас, които през учебната 2022/2023 година ще се обучават по пълен
комплект от Издателска група „Просвета“, също сме предвидили бележници за кореспонденция.
За всеки ученик от 1. – 7. клас, в съответствие с изискванията на МОН, издателство
„Просвета“ осигурява достъп до е-четим учебник. 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.
Доказателство за високото качество на учебниците и помагалата на Издателска група
„Просвета“ са многобройните международни отличия от най-големия европейски конкурс за
учебници и учебни материали BELMA на Франкфуртския панаир на книгата:
– през 2021 г. образователната платформа е-просвета беше отличена със Специалната
награда на журито;
– през 2019 г. поредицата Hello! New Edition за 1., 2., 3. и 4. клас беше удостоена със
Златната награда на конкурса за най-добър европейски учебен материал;
– на същия форум учебниците по история и цивилизации за 5., 6. и 7. клас получиха
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Бронзовата награда;
– през 2017 г. комплектът „Голямото приключение“ за 1. клас беше отличен с Бронзова
награда за най-добър европейски учебен материал.
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.
Упътване за попълването им вижте ТУК.
Заявките ще намерите в нашия сайт на следния линк:
http://www.prosveta.bg/zayavki-za-uchebnata-2022-2023-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, ако се сключва през общината, моля в указания срок да
преведете на посочената банкова сметка аванс в размер на 40% от сумата по договора. Обръщаме
Ви внимание, че в платежното нареждане задължително трябва 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 получаване на учебниците и
познавателните книжки.
Банкова сметка:
IBAN: BG68RZBB91551061225408 BGN
BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк ЕАД
„Просвета – София“ АД
Издателство „Просвета – София“ АД Ви гарантира изпълнението на доставката съгласно
графика на МОН.
Благодарим Ви, че избирате заглавията на „Просвета“!

С уважение,
ЙОАНА ТОМОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД
„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД
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