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НЕОБХОДИМИ ПОМАГАЛА ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА 

 

5. КЛАС 

1. Български език и литература 

Издателство „Калоянов“, автор Донка Кръстева 

„Правила, задачи и тестове по български език за пети клас“ 

2. Руски език 

Издателство „Просвета“ 

Учебна тетрадка „Матрьошка“ за пети клас 

3. Английски език 

Издателство “Educational Centre” 

Hopscotch 5, Activity Book 

4. Математика 

Издателство „Просвета“ ( П. Нинкова, М. Лилкова, Т. Стоева) – 

сборник за пети клас 

Тетрадки с малки квадратчета, 60 листа голям формат, цветни 

маркери, химикалки, пишеши в синьо и черно, непластична чертожна 

линия, чертожен триъгълник, пергел,транспортир, моливи НВ, гума, 

острилка, листове милиметрова хартия 
5. География и икономика 

Издателство „Атласи“ - контурни карти и атлас 

6. Човекът и природата 

     Издателство „Педагог 6“ – учебна тетрадка 

7. Човекът и Природата - разширена подготовка (само!) - учебна тетрадка по 

ЧиП на издателство Булвест- Клет 

8. История и цивилизации 

Издателство „Datamap“ - атлас за пети клас 

9. Технологии и предприемачаство 

Издателство „Бит и техника“, Варна – учебна тетрадка с включен 

комплект материали
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НЕОБХОДИМИ ПОМАГАЛА ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА 

 
 

6. КЛАС 
 

1. Български език и литература 

Издателство „Калоянов“, автор Донка Кръстева 

„Правила, задачи и тестове по български език за шести клас“ 

2. Руски език 

Издателство „Просвета“ 

Учебна тетрадка „Матрьошка“ за шести клас 
3. Английски език 

Издателство “Educational Centre” 

Hopscotch 6, Activity Book 

4. Математика - 6 А, 6 В и 6 Г клас 

Издателство „Просвета“ (Н. Петрова, П. Нинкова, М. Лилкова, Т. 

Стоева) – сборник за шести клас 

Тетрадки голям формат с малки квадратчета. Цветни маркери, химикалки, 

пишещи в синьо и черно, непластична чертожна линия, чертожен триъгълник, 

пергел,транспортир, моливи НВ, гума, острилка, листове милиметрова хартия 

5. География и икономика 

Издателство „Атласи“ - контурни карти и атлас 
6. Човекът и природата 

Издателство „Педагог 6“ – учебна тетрадка 

7. Човекът и Природата - разширена подготовка (само!) - учебна тетрадка по 

ЧиП на издателство Булвест- Клет 

8. История и цивилизации 

Издателство „Datamap“ - атлас за шести клас 

9. Технологии и предприемачаство 

Издателство „Бит и техника“, Варна – учебна тетрадка с включен 

комплект материали



НЕОБХОДИМИ ПОМАГАЛА ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА 
 

7. КЛАС 

 
1. Български език и литература 

Издателство „Калоянов“, автор Донка Кръстева 

„Правила, задачи и тестове по български език за седим клас“ 

2. Руски език 

Издателство „Просвета“ 

Учебна тетрадка „Матрьошка“ за седми клас 

3. Английски език 

Издателство “Educational Centre” 

Hopscotch for the 7th grade, Activity Book 

4. Математика - 7 А, 7 В и 7 Г клас 

Сборник задачи по математика за 7. клас - изд. “Просвета - София” АД, М. 

Лилкова, П. Нинкова, Т. Стоева и колектив 

Текуща подготовка по математика за националното външно оценяване в 7. клас - 

изд. “Просвета - София” АД, Б. Савова и колектив (ново издание с 23 задачи във 

всеки тест) 

Забележка: Заявки за сборници по математика в 7. клас няма да може да бъдат 

направени в училище 

Тетрадки голям формат (без значение от разчертаването на листовете) 

Цветни маркери, химикалки, пишеши в синьо и черно, непластична чертожна 

линия, чертожен триъгълник, пергел, транспортир, моливи НВ, гума, острилка 

Класьор, перфоратор, копирна хартия, прозрачни джобове 

5. География и икономика 

Издателство „Атласи“ - контурни карти и атлас 
6. Биология и здравно образование 

Издателство „Педагог 6“ – учебна тетрадка 

7. Физика и астрономия - сборник задачи и тестове на Максим Максимов- изд. 

Булвест (книгата е изчерпана от тираж, може да се намери като втора употреба. 

Може и да се копира, сканира и т.н. За тези, за които не са възможни посочените 

варианти, ще бъде осигурено сканирано копие, на актуална към момента цена)  

8. Химия и опазване на околната среда 

Издателство „Педагог 6“ – учебна тетрадка 

9. История и цивилизации 

Издателство „Datamap“ - атлас за седми клас 

10. Технологии и предприемачаство 

Издателство „Бит и техника“, Варна – учебна тетрадка с включен 

 комплект материали 

 


