
 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министър на образованието и науката 

 

 
З А П О В Е Д 

 

№ РД09-188/ 21.01.2021 г. 

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 9, ал. 1, ал. 2 от 

Постановление № 79 от 13.04.2016 г. на Министерския съвет за осигуряване за безвъзмездно 

ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти и във връзка с осигуряване 

за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 

2021 – 2022 година  

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М 

 

  1. График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, 

учебници и учебни комплекти за учебната 2021 – 2022 година – Приложение № 1. 

2. Образец на заявка за познавателни книжки за втора възрастова група – Приложение № 2. 

3. Образец на заявка за познавателни книжки за трета възрастова група – Приложение № 3. 

4. Образец на заявка за познавателни книжки за четвърта възрастова група –                               

Приложение № 4. 

5. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за I клас – Приложение № 5. 

6. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за II клас – Приложение № 6. 

7. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за III клас – Приложение № 7. 

8. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за IV клас – Приложение № 8. 

9. Образец на заявка за учебници за V клас – Приложение № 9. 

10. Образец на заявка за учебници за VI клас – Приложение № 10. 

11. Образец на заявка за учебнициза VII клас – Приложение № 11. 

12. Образец на заявка за познавателни книжки за втора възрастова група за децата, които се 

обучават в Европейските училища, по образователно направление „Български език и 

литература“ – Приложение № 12. 
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13. Образец на заявка за познавателни книжки за трета възрастова група за децата, които се 

обучават в Европейските училища, по образователно направление „Български език и 

литература“ – Приложение № 13. 

14. Образец на заявка за познавателни книжки за четвърта възрастова група за децата, които 

се обучават в Европейските училища, по образователно направление „Български език и 

литература“ – Приложение № 14. 

15. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в I клас, които се обучават в 

Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 15. 

16. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците във II клас, които се обучават в 

Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 16. 

17. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в III клас, които се обучават в 

Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 17. 

18. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в IV клас, които се обучават в 

Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 18. 

19. Образец на заявка за учебници за учениците в V клас, които се обучават в Европейските 

училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 19. 

20. Образец на заявка за учебници за учениците в VI клас, които се обучават в Европейските 

училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 20. 

21. Образец на заявка за учебници за учениците в VII клас, които се обучават в Европейските 

училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 21. 

Началниците на регионалните управления на образованието, директорите на 

държавните, общинските и частните детски градини и училища, националните инспектори в 

системата на Европейските училища и учителите, преподаващи български език и литература в 

Европейските училища, да бъдат запознати със заповедта за изпълнение. 

Заповедта и приложенията към нея да бъдат публикувани на официалната интернет 

страница на Министерството на образованието и науката.  

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Таня Михайлова, заместник-

министър на образованието и науката. 

 

21.1.2021 г.

X  

Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

Signed by: Krasimir Georgiev Valchev  
 


