
СПИСЪК 

на одобрените учебни помагала за предучилищно възпитание и подготовка, одобрени със Заповед № РД09-121/29.01.2014 г. на 

министъра на образованието и науката 

№ 
по 
ред 

Входящ 
номер 

Вносител 
Образователно 
направление 

Група Наименование на проекта на учебно помагало 

1 1220-234/      
05.11.2013 г. 

Издателство 
 „БУЛВЕСТ 2000” ООД  
ИК „Анубис” ООД 

Български език и 
литература             ІІІ група 

„ВИКИ И НИКИ” учебно помагало по Български 
език и литература за 3. подготвителна група в 

детската градина и в училището 

2 1220-212/      
05.11.2013 г. 

Издателство 
 „БУЛВЕСТ 2000” ООД  
ИК „Анубис” ООД 

Математика             ІІІ група 

„ВИКИ И НИКИ” учебно помагало по 
Математика за 

3. подготвителна група в детската градина и в 
училището 

3 1220-207/      
05.11.2013 г. 

Издателство 
 „БУЛВЕСТ 2000” ООД  
ИК „Анубис” ООД 

Природен свят ІІІ група 

„ВИКИ И НИКИ” учебно помагало по Природен 
свят за 

3. подготвителна група в детската градина и в 
училището 



  2 

4 1220-229/      
05.11.2013 г. 

Издателство 
 „БУЛВЕСТ 2000” ООД  
ИК „Анубис” ООД 

 

Социален свят ІІІ група 

„ВИКИ И НИКИ” учебно помагало по Социален 
свят за 

3. подготвителна група в детската градина и в 
училището 

5 1220-209/      
05.11.2013 г. 

Издателство 
 „БУЛВЕСТ 2000” ООД  
ИК „Анубис” ООД 

Игрова култура      
Изобразително 

изкуство               
Конструктивно-

технически и битови 
дейности         

ІІІ група 

„ВИКИ И НИКИ” учебно помагало по Игрова 
култура, 

Изобразително изкуство и Конструктивно-
технически и битови дейности за 3. подготвителна 

група в детската градина и в училището 

6 1220-222/      
05.11.2013 г. 

Издателство "Просвета-
София"АД 

Български език и 
литература             
Математика             
Природен свят          
Социален свят          
Игрова култура          

Музика                
Изобразително 

изкуство            
Конструктивно-

технически и битови 
дейности               

5-6 г. 

учебно помагало в четири части „АБВ    Игри“  за 
5-6 годишна възраст по всички образователни 

направления за детската градина,                 
книжка 1, книжка 2, книжка 3, книжка 4 



  3 

7 1220-232/      
05.11.2013 г. 

Издателство 
 „БУЛВЕСТ 2000” ООД  
ИК „Анубис” ООД 

Български език и 
литература             ІV група 

„ВИКИ И НИКИ”, учебно помагало по Български 
език и литература за 4. подготвителна група в 

детската градина и в училището 

8 1220-210/      
05.11.2013 г. 

Издателство 
 „БУЛВЕСТ 2000” ООД  
ИК „Анубис” ООД 

Математика             ІV група 

„ВИКИ И НИКИ”, учебно помагало по 
Математика за 

4. подготвителна група в детската градина и в 
училището 

9 1220-211/      
05.11.2013 г. 

Издателство 
 „БУЛВЕСТ 2000” ООД  
ИК „Анубис” ООД 

Природен свят          ІV група 

„ВИКИ И НИКИ”, учебно помагало по Природен 
свят за 

4. подготвителна група в детската градина и в 
училището 

10 1220-231/      
05.11.2013 г. 

Издателство 
 „БУЛВЕСТ 2000” ООД  
ИК „Анубис” ООД 

Социален свят ІV група 

„ВИКИ И НИКИ”, учебно помагало по Социален 
свят за 

4. подготвителна група в детската градина и в 
училището 

11 1220-208/      
05.11.2013 г. 

Издателство 
 „БУЛВЕСТ 2000” ООД  
ИК „Анубис” ООД 

Игрова култура          
Изобразително 

изкуство            
Конструктивно-

технически и битови 
дейности   

ІV група 

„ВИКИ И НИКИ”, учебно помагало по Игрова 
култура, Изобразително изкуство и 

Конструктивно-технически и битови дейности за 
4. подготвителна група в детската градина и в 

училището 



  4 

12 1220-223/      
05.11.2013 г. 

Издателство "Просвета-
София"АД 

Български език и 
литература             
Математика             
Природен свят          
Социален свят          
Игрова култура          

Музика                
Изобразително 

изкуство            
Конструктивно-

технически и битови 
дейности               

6-7 г. 

учебно помагало в четири части „АБВ    Игри“  за 
6-7 годишна възраст по всички образователни 

направления за детската градина,                 
книжка 1, книжка 2, книжка 3, книжка 4 

13 1220-205/      
05.11.2013 г. 

Издателство 
 „БУЛВЕСТ 2000” ООД  

Български език          
Математика     
Социален свят          
Природен свят          

ІV група 

"ЗДРАВЕЙ, УЧИЛИЩЕ!", комплект работни 
листове по Български език, Математика, Социален 
свят и Природен свят за самостоятелна работа на 

децата от 4. подготвителна група в детската 
градина и в училището 

14 1220-190/      
05.11.2013 г. 

Издателство 
 „БУЛВЕСТ 2000” ООД  Социален свят          ІV група 

"БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ", 
учебно помагало за деца от 4. подготвителна 
група в детската градина и в училището 

 

 


