
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците 

от I до VII клас на 1 СУ „Пенчо П. Славейков“ – гр. София за учебната 2020/2021 година“ 

по обособени позиции: 

 

Обособена позиция №1:  ”ПРОСВЕТА-СОФИЯ” АД,  

1 клас  

Буквар ; ел. четим учебник; Тетрадка №1; Тетрадка №2; Тетрадка №3; Читанка; ел. четим 

учебник; Тетрадка към читанка; Математика; ел. четим учебник; Тетрадка Мат.; Тетрадка 

мат. №2; Околен свят; ел. четим учебник; Тетрадка ОС; Музика; ел. четим учебник; 

Изобразително изкуство; ел. четим учебник; Технологии и предприемачество; ел. четим 

учебник; Албум ТП.      

2 клас  

Учебник по Български език; ел. четим учебник; Тетрадка №1; Тетрадка №2; Читанка; ел. 

четим учебник; тетрадка към читанка; Математика; Ел. Четим учебник; Тетрадка Мат.№1; 

Тетрадка мат. №2; Околен свят; ел. четим учебник; Тетрадка ОС; Музика; ел. четим 

учебник; Изобразително изкуство; ел. четим учебник; Технологии и предприемачество; ел. 

четим учебник; Албум ТП.   

3 клас  

Учебна тетрадка български език №1; Учебна тетрадка български език №2; Учебна 

тетрадка към читанка; Учебна тетрадка математика №1; Учебна тетрадка математика №2; 

Учебна тетрадка човек и общество ; Албум технологии и предприемачество.  

4 клас  

Учебна тетрадка български език №1; Учебна тетрадка български език №2; Учебна 

тетрадка към читанка; Учебна тетрадка математика №1; Учебна тетрадка математика №2; 

Учебна тетрадка компютърно моделиране; Албум технологии и предприемачество.    

5 клас  

Математика; ел. четим учебник; Човек и природа; ел. четим учебник; География; ел. четим 

учебник; Изобразително изкуство; ел. четим учебник; Музика; ел. четим учебник.  

6 клас  

Информационни технологии; ел. четим учебник; История и цивилизации; ел. четим 

учебник; География и икономика; ел. четим учебник; Човек и природа; ел. четим учебник; 

Музика; ел. четим учебник; Изобразително изкуство; ел. четим учебник  

 

Обособена позиция №2: ”КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД  



Издателство „Анубис” 

5 клас  

учебник Информационни технологии; ел. четим учебник; учебник технологии и 

предприемачество; ел. четим учебник  

6 клас  

учебник технологии и предприемачество; ел. четим учебник     

Издателство „Булвест” 

3 клас  

учебна тетрадка Човек и природа  

4 клас  

 учебна тетрадка Човек и природа; учебна тетрадка Човек и общество. 

      

Обособена позиция №3:  “С.А.Н.-ПРО“ ООД,  

2 клас  

 учебник АЕ; ел четим учебник; уч. тетрадка АЕ. 

3 клас  

уч. тетрадка  АЕ  

4 клас  

уч. тетрадка АЕ  

5 клас  

учебник АЕ; ел. четим учебник . 

6 клас  

учебник АЕ ; ел. четим учебник; учебник Математика; ел четим учебник. 

 

 Обособена позиция №4:   „БГ УЧЕБНИК“ ЕООД 

5 клас  

учебник по Български език; ел. четим. учебник 

6 клас  

учебник по Български език; ел. четим. учебник  



 

 Обособена позиция №5: ”ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА РИВА” АД,  

5 клас   

учебник по Български език; Ел. четим. Учебник 

6 клас   

учебник по Български език; Ел. четим. Учебник 

  

Забележка: Необходимите количества учебници, учебни помагала и електронно 

четими учебници за всяка обособена позиция са подробно описани в конкретни заявки 

към издателствата 


