
                Утвърждавам:                                                                                                                        Съгласувано: 

Учебен предмет 1.клас 2.клас 3.клас 4.клас

Учебен комплект по 
български език на 
издателство „ПРОСВЕТА 
АЗБУКИ ”ЕООД, автор: 
В.ПОПОВ  и колектив

Учебен комплект по 
български език на 
издателство „ПРОСВЕТА  
”AД,автор: РУМЯНА 
ТАНКОВА и колектив

Учебен комплект по 
български език на 
издателство „КЛЕТ 
БЪЛГАРИЯ”ООД,автор: 
М.ГЕРДЖИКОВА и 
колектив

Учебен комплект по 
български език на 
издателство „КЛЕТ 
БЪЛГАРИЯ”ООД,автор: 
М.ГЕРДЖИКОВА и 
колектив

Учебен комплект по четене 
на издателство „ПРОСВЕТА 
АЗБУКИ ”ЕООД, автор: 
ИВАН ЦАНЕВ  и колектив

Учебен комплект по 
български език на 
издателство „ПРОСВЕТА  
”AД,автор: РУМЯНА 
ТАНКОВА и колектив

Учебен комплект по 
четене  издателство КЛЕТ 
БЪЛГАРИЯ”ООД,автор: 
М.ГЕРДЖИКОВА и 
колектив

Учебен комплект по 
български език на 
издателство „КЛЕТ 
БЪЛГАРИЯ”ООД,автор: 
М.ГЕРДЖИКОВА и 
колектив

Английски език

Учебен комплект на 
издателство„Пиърсън Едюкейшън 
Лимитид”, представлявано от 
„С.А.Н. – ПРО” ООД -„Longman 
English for Bulgaria 

Учебен комплект на 
издателство„Пиърсън Едюкейшън 
Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. 
– ПРО” ООД -„Longman English for 
Bulgaria 

Учебен комплект на 
издателство„Пиърсън Едюкейшън 
Лимитид”, представлявано от 
„С.А.Н. – ПРО” ООД -„Longman 
English for Bulgaria 

за начален етап

Български език и литература

2022/2023 година

                                                                  Т.Груева                                                                                             Председател на Обществения съвет 
                Директор на 4 ОУ“Проф.Джон Атанасов“ 

СПИСЪК

на избраните учебници/учебни комплекти
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Учебен предмет 1.клас 2.клас 3.клас 4.клас

Математика

Учебен комплект на 
издателство „ПРОСВЕТА 
ПЛЮС”ООД, автор: 
В.АНГЕЛОВА и колектив

Учебен комплект на 
издателство „КЛЕТ 
БЪЛГАРИЯ ООД”ООД, 
автор: М.БОГДАНОВА и 
колектив

Учебен комплект на 
издателство „КЛЕТ 
БЪЛГАРИЯ ООД”ООД, 
автор: М.БОГДАНОВА и 
колектив

Учебен комплект на 
издателство „КЛЕТ 
БЪЛГАРИЯ ООД”ООД, 
автор: М.БОГДАНОВА и 
колектив

Компютърно моделиране

Учебен комплект на 
издателство „КЛЕТ 
БЪЛГАРИЯ ООД”ООД, 
автор: И.Душков и колектив

Учебен комплект на 
издателство „КЛЕТ 
БЪЛГАРИЯ ООД”ООД, 
автор: И.Душков и 
колектив

1 клас РОДИНОЗНАНИЕ                        
              2 клас ОКОЛЕН СВЯТ

Учебен комплект на 
издателство „ПРОСВЕТА 
ПЛЮС”ЕООД, автор: 
Е.ВАСИЛЕВА и колектив

Учебен комплект на 
издателство „Клет 
България”ООД, автор: 
ВАНЯ ПЕТРОВА и 
колектив

Човекът и обществото

Учебен комплект на 
издателство „Клет 
България"ООД ,автор: 
Р.Пенин и Г.Якимов

Учебен комплект на 
издателство „Клет 
България"ООД ,автор: 
Х.МАТАНОВ и колектив

Човекът и природата

Учебен комплект на 
издателство „Клет 
България"ООД ,автор: 
Максим Максимов и 
колектив

Учебен комплект на 
издателство „Клет 
България"ООД ,автор: 
Максим Максимов и 
колектив
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Учебен предмет 1.клас 2.клас 3.клас 4.клас

Музика

Учебник на издателство 
„ПРОСВЕТА - 
ПЛЮС”ЕООД, 
автор:Галунка Калоферова и 
колектив

Учебник на издателство 
„ПРОСВЕТА - 
ПЛЮС”,автор: Галунка 
Калоферова и колектив

Учебен комплект на 
издателство „ПРОСВЕТА - 
ПЛЮС”,автор:Галунка 
Калоферова и колектив

Учебен комплект на 
издателство „ПРОСВЕТА - 
 ПЛЮС”,автор:Галунка 
Калоферова и колектив

Изобразително изкуство
Учебник на издателство 
„РИВА АД”, автор: 
Л.ДВОРЯНОВАи колектив

Учебник на издателство 
„Бит и техника”, автор: 
В.Радева и колектив

Учебник на издателство 
РИВА АД, автор 
Л.Дворянова и колектив

Учебник на издателство 
РИВА АД, автор 
Л.Дворянова и колектив

Технологии и 
предприемачество

Учебен комплект на 
издателство „ПРОСВЕТА 
ПЛЮС”ЕООД, 
автор:Л.ВИТАНОВ и 
колектив

Учебен комплект на 
издателство „Бит и 
техника”, автор:Тодорка 
Николова и колектив

Учебен комплект на 
издателство „Бит и 
техника”, автор:Тодорка 
Николова и колектив

Учебен комплект на 
издателство „Бит и 
техника”, автор:Тодорка 
Николова и колектив

Забележка: Учебниците и учебните комплекти се предоставят от училището.
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                           Утвърждавам:                                                           Съгласувано: 

Учебен предмет 5. клас 6.клас 7.клас

Български език Издателство „БГ учебник”, 
автор: Иван Инев и колектив

Издателство „БГ учебник”, 
автор: Иван Инев и 
колектив

Издателство „БГ учебник”, 
автор: Иван Инев и колектив

Литература

Издателство „КЛЕТ 
БЪЛГАРИЯ”ООД, 
автор:К.ПРОТОХРИСТОВА 
и колектив

Издателство „КЛЕТ 
БЪЛГАРИЯ”ООД, автор: 
К.ПРОТОХРИСТОВА и 
колектив

Издателство „БГ учебник”, 
автор: Иван Инев и колектив

Английски език

Издателство „КЛЕТ 
БЪЛГАРИЯ”ООД, „Оксфорд 
Юнивърсити Прес“ , 
представлявано от „Бук хаус“  
АД

Издателство „КЛЕТ 
БЪЛГАРИЯ”ООД, 
„Оксфорд Юнивърсити 
Прес“ , представлявано от 
„Бук хаус“  АД

Издателство „КЛЕТ 
БЪЛГАРИЯ”ООД, 
„Оксфорд Юнивърсити 
Прес“ , представлявано от 
ТП„Оксфорд Юнивърсити“  

2022/2023 учебна година

СПИСЪК
на избраните учебници/учебни комплекти

за прогимназиален етап

                                                                  Т.Груева                                                            Председател на Обществения съвет 
                           Директор на 4 ОУ“Проф.Джон Атанасов“ 
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Учебен предмет 5. клас 6.клас 7.клас

Математика
Издателство Клет България“ 
ООД, автор: Т.ВИТАНОВ и 
колектив

Издателство Клет 
България“ ООД, автор: 
Т.ВИТАНОВ и колектив

Издателство Клет България“ 
ООД, автор: Т.ВИТАНОВ и 
колектив

Компютърно моделиране и 
информационни технологии

Издателство „Клет България“ 
ООД, автор: Вл. Петров и 
колектив

Издателство „Клет 
България“ ООД, автор: Вл. 
Петров и колектив

Издателство „Клет 
България“ ООД, автор: Вл. 
Петров и колектив

История и цивилизации
Издателство „Просвета-
плюс”, автор:Екатерина 
Михайлова и колектив

Издателство „Просвета-” 
АД, автор:Пламен Павлов 
и колектив

Издателство”Просвета-
София”, автор:Райна 
Гаврилова и колектив

География и икономика Издателство”АРХИМЕД-2”, 
автор: М.РУСЕВ и колектив

Издателство”АРХИМЕД-
2”, автор: М.РУСЕВ и 
колектив

Издателство”АРХИМЕД-2”, 
автор: М.РУСЕВ и колектив

Човекът и природата „Клет България”ООД, автор: 
М.МАКСИМОВ и колектив 

„Клет България”ООД, 
автор: М.МАКСИМОВ и 
колектив 

Биология и здравно образование ИК „Клет България”,  автор: 
М.Шишиньова и колектив
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Учебен предмет 5. клас 6.клас 7.клас

Физика и астрономия
Издателство „ПРОСВЕТА 
АЗБУКИ ”, автор: 
ХР.ПОПОВ и колектив

Химия и опазване на околната среда СД”Педагог 6”, 
автор:М.Павлова и колектив

Музика
Издателство”Просвета-
София”,автор:В.Сотирова и 
колектив

Издателство”Просвета-
София”,автор:В.Сотирова 
и колектив

Издателство”Просвета-
София”,автор:В.Сотирова и 
колектив

Изобразително изкуство
Издателство”Просвета-
София”,автор:П.Цанев и 
колектив

Издателство”Просвета-
София”,автор:П.Цанев и 
колектив

Издателство”Просвета-
София”,автор:П.Цанев и 
колектив

Технологии и предприемачество
Издателство „Бит и 
технологии”, автор: 
Т.Николова и колектив

Издателство „Бит и 
технологии”, автор: 
Т.Николова и колектив

Издателство „Бит и 
технологии”, автор: 
Т.Николова и колектив

                  Забележка: Учебниците се предоставят от училището.
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