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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ

Уважаеми колеги,

В каталога ще откриете информация за учебниците и учебните помагала по БЕЛ за 
5. – 8. клас на издателство „Рива“.

Учебниците ни отговарят напълно на новите програми на МОН и са създадени от 
екипи от висококвалифицирани професионалисти – университетски преподаватели, 
учени, действащи учители, редактори, коректори и художници. Написани са на разби-
раем език, съобразен с когнитивните възможности на учениците. Съдържанието им 
отговаря на съвременните достижения на науката. Оформлението и илюстрациите 
им придават модерен европейски облик.

Учебните помагала подпомагат работата в часовете за задължителна и за избира-
ема подготовка. Те допълват и разширяват знанията на учениците с интересни тек-
стове и затвърдяват уменията им чрез развиващи упражнения и задачи. 

За външното оценяване по БЕЛ на учениците след 7. клас сме разработили няколко 
помагала – системите „Код: знам повече“ и „Чета с разбиране“, както и „Христоматия 
по литература“, в която са включени всички изучавани произведения от българската 
литература в 5., 6. и 7. клас.

На избралите да работят с нашите издания желаем приятна и успешна работа!

Училищата, избрали да работят с нашите учебници, ще получат преференциален 
процент отстъпка от коричната цена на всички помагала.

С уважение: Издателство РИВА

т. 0700 13 137
(на цената на 1 градски разговор)

www.rivapublishers.com
www.uchebnicite.bg

www.uchebnicite.bg
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Учебникът 

• Рубриката „Да си припомним“ актуализира знанията.
• Към художествените текстове има съпътстващи ко-
ментари в полето, което е новост.
• Рубриката „Да проверим какво разбрахме“ подпомага ос-
мислянето и интерпретирането на художествения текст.
• Рубриката „Това трябва да знаем“ предлага достъпен 
анализ.
• Рубриката „Да се упражняваме“ е за прилагане на науче-
ното.
• Темите за проектна дейност са с подробни указания.
• Рубриката „Любопитно“ има факултативен характер и 
разширява кръгозора на учениците.
• Разработени са предвидените от програмата писмени и 
устни ученически жанрове.
• Илюстрациите, таблиците и схемите са функционални 
и подпомагат осмислянето на изучавания материал.

Учебникът 

УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ПО БЕЛ 5. КЛАС

Автори:
Венцислав Божинов 

Мария Бунева

Тетрадката: 

• съдържа текстове, които допълват и обогатяват знанията на учениците по теми-
те от програмата;
• дава възможност за анализ, прилагане и осмисляне на информацията;
• развива компетентностите за четене с разбиране и за писане на текст.
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Автори:
Венцислав Божинов 
Йорданка Божинова

Автори:
Венцислав Божинов 
Йорданка Божинова

5 лв.

Автори:
Венцислав Божинов 

Мария Бунева

Автори:
Венцислав Божинов 

4,70 лв.

 са функционални 
и подпомагат осмислянето на изучавания материал.и подпомагат осмислянето на изучавания материал.и подпомагат осмислянето на изучавания материал.

Тетрадката: 

4,70 лв.

ДОПЪЛНЕНО!



УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ПО БЕЛ 5. КЛАС

Автори: 
Ваня Кръстанова
Милена Рашкова 
Катя Минчева
Мария Бунева

Учебникът 

• Баланс между уроците за нови знания и за упражнения.
• Рубриките в урочните статии улесняват работата.
• Всеки раздел започва с въвеждащ урок и завършва с обоб- 
щителни упражнения.
• Включени са уроци за начален и годишен преговор.
• В приложенията информацията е дадена в справочен вид.
• Илюстрациите са функционален елемент от обучението.
• Текстовете за езиков анализ са от различни сфери на об-
щуване.
• Предложени са теми за проектна и групова работа.
• Разработени са всички видове ученически съчинения от 
програмата.

Тетрадката:

• предлага разнообразни типове упражнения и задачи – за 
разпознаване и анализ, за преобразуване, за четене с разби-
ране, за редактиране, за създаване на текстове и др.;
• съдейства за осмислянето на изучаваните лингвистични 
явления;
• включва тестове за проверка и оценка на знанията след 
всеки раздел от учебното съдържание, както и тест за 
проверка на изходното равнище в края на годината.
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Автори: 
Ваня Кръстанова
Милена Рашкова 
Катя Минчева
Мария Бунева

5 лв.

Автори: 
Ваня Кръстанова
Милена Рашкова 
Катя Минчева
Мария Бунева

4,70 лв.

 Разработени са всички видове ученически съчинения от 
програмата.

Тетрадката:

 предлага разнообразни типове упражнения и задачи – за 

Тетрадката:Тетрадката:

• предлага разнообразни типове упражнения и задачи – за 

Автори: 
Ваня Кръстанова
Милена Рашкова 
Катя Минчева
Мария Бунева

Автори: 
Ваня Кръстанова
Милена Рашкова 
Катя Минчева
Мария Бунева

5 лв.



5

УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ПО БЕЛ 5. КЛАС

Автори: 
Росица Пенкова 

Стефан Брезински 
Надя Бурджиева

Учебникът

• Учебният материал е разпределен в 14 раздела. В тях са 
включени урочни статии, които позволяват да се спази 
препоръчителното разпределение на часовете за нови зна-
ния и за упражнения. 
• В 32 урочни статии се представят новите понятия, кои-
то трябва да се усвоят от учениците в 5. клас. 
• В останалите урочни статии се акцентира върху разви-
ването на комуникативните компетентности.

Тетрадката:

• съдържа упражнения и задачи към всяка тема от програ-
мата;
• предназначена е за задължителните учебни часове и за 
домашна работа;
• допълва материала от учебника по български език.

5

Автори: 
Росица Пенкова 

Стефан Брезински 
Надя Бурджиева

5 лв.

Помагалото: 

• е разделено в две части – Български език и Литература; 
• предлага по една тема за всяка учебна седмица;
• съдържа текстове от различни сфери на общуване за че-
тене с разбиране, за трансформиращ или сбит преразказ;
• развива комуникативно-речевите умения на учениците;
• може да се използва с всички учебници по БЕЛ за 5. клас.

Автори:
Мария Бунева 

и колектив

Автори:

5 лв.

Автор:
Росица Пенкова

Автор:

4,70 лв.
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УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ПО БЕЛ 6. КЛАС
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Автори: 
Венцислав Божинов

Мария Бунева

5 лв.

Учебникът 

• Включена е кратка биография на всеки автор.
• Рубриката „Да си припомним“ актуализира знанията.
• Към художествените текстове има съпътстващи комен-
тари в полето, което е новост.
• Рубриката „Да проверим какво разбрахме“ подпомага ос-
мислянето и интерпретирането на текста.
• Рубриката „Това трябва да знаем“ предлага достъпен анализ.
• Рубриката „Да се упражняваме“ е за прилагане на наученото.
• Темите за проектна дейност са с подробни указания.
• Рубриката „Любопитно“ има факултативен характер и 
разширява кръгозора на учениците.
• Рубриката „Форум“ развива умението да се дискутира по 
определен проблем.
• В приложенията са изведени изучаваните понятия в спра-
вочен вид.
• Разработени са предвидените от програмата писмени и 
устни ученически жанрове.
• Илюстрациите, таблиците и схемите са функционални и 
подпомагат осмислянето на изучавания материал.

Автори: 
Венцислав Божинов

Мария Бунева
Йорданка Божинова

Тетрадката:

• съдържа текстове, които допълват и обогатя-
ват знанията на учениците по темите от 
програмата;
• дава възможност за анализ, прилагане и 
осмисляне на информацията;
• развива компетентностите за четене с 
разбиране и за писане на текст.

Автори: 
Венцислав Божинов

Мария Бунева

4,70лв.

 съдържа текстове, които допълват и обогатя-
ват знанията на учениците по темите от 

 дава възможност за анализ, прилагане и 

 развива компетентностите за четене с 
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УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ПО БЕЛ 6. КЛАС

Учебникът 

• Баланс между уроците за нови знания и за упражнения.
• Рубриките в урочните статии улесняват работата.
• Всеки раздел започва с въвеждащ урок и завършва с обобщи-
телни упражнения.
• Включени са уроци за начален и годишен преговор.
• В приложенията информацията е дадена в справочен вид.
• Илюстрациите са функционален елемент от обучението.
• Текстовете за езиков анализ са от различни сфери на об-
щуване.
• Предложени са теми за проектна и групова работа.
• Разработени са всички видове ученически съчинения от 
програмата.

• предлага разнообразни типове уп-
ражнения и задачи;
• съдейства за осмислянето на изу-
чаваните лингвистични явления;
• включва тестове за проверка и 
оценка на знанията след всеки раз-
дел и на изходното равнище в края 
на годината.

Автори: 
Ваня Кръстанова и 

колектив

Помагалото:

• е разделено в две части – Български език и Литература; 
• предлага по една тема за всяка учебна седмица;
• съдържа текстове от различни сфери на общуване за четене 
с разбиране, за трансформиращ или сбит преразказ;
• развива комуникативно-речевите умения на учениците;
• може да се използва с всички учебници по БЕЛ за 6. клас.

Автори: 
Милена Рашкова и 

колектив

Автори: 

5 лв.

Разработени са всички видове ученически съчинения от 

Тетрадката:
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Автори: 
Ваня Кръстанова и 

колектив

Автори: 

5 лв.

Автори: 
Ваня Кръстанова и 

колектив

Автори: 

4,70 лв.
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УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ПО БЕЛ 7. КЛАС

„Убедено потвърждавам, че този учебник по литерату-
ра е най-съобразен с когнитивните възможности на уче-
ниците. Урочните единици са по-кратки, стегнати, но не 
се изпуска нищо важно от литературния анализ. Това на-
истина е учебник, не симбиоза от учебник и енциклопедия. 
Много добър авторов похват е да се изписват отстрани 
на художествения текст в балончета основните особе-
ности на литературното произведение точно в този аб-
зац на текста. Това нововъведение има огромен практи-
чески смисъл.“

доц. д-р Ваня Мичева, 
Институт за български език – БАН

„Убедено потвърждавам, че този учебник по литерату
ра е най-съобразен с когнитивните възможности на уче
ниците. Урочните единици са по-кратки, стегнати, но не 

Автори: 
Венцислав Божинов

Мария Бунева
Йорданка Божинова

 съдържа текстове, които допълват и обогатяват знания-
та на учениците по темите от програмата;
• дава възможност за анализ, прилагане и осмисляне на ин-
формацията;
• развива компетентностите за четене с разбиране и за пи-
сане на текст.

Автори: 
Йорданка Божинова

Мария Бунева
Венцислав Божинов

Автори: 
Йорданка Божинова

Автори: 
Йорданка Божинова

Автори: 

5 лв.

Автори: 
Венцислав Божинов

Мария Бунева

Автори: 
Венцислав Божинов

4,70 лв.

Институт за български език – БАНИнститут за български език – БАНИнститут за български език – БАН

Тетрадката:

• съдържа текстове, които допълват и обогатяват знания
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УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ПО БЕЛ 7. КЛАС

Автори: 
Милена Рашкова и 

колектив

6,20 лв.

Автори: 
Елина Николова
Милена Рашкова
Даниела Лалова

Дафинка Николова

Учебникът 

• Баланс между уроците за нови знания и за упражнения.
• Рубриките в урочните статии улесняват работата.
• Всеки раздел започва с въвеждащ урок и завършва с обоб-
щителни упражнения.
• Включени са уроци за начален и годишен преговор.
• В приложенията информацията е дадена в справочен вид.
• Илюстрациите са функционален елемент от обучението.
• Текстовете за езиков анализ са от различни сфери на об-
щуване.
• Предложени са теми за проектна и групова работа.
• Разработени са всички видове ученически съчинения от 
програмата.

Помагалото: 

• е разделено в две части – Български език и Литература; 
• предлага по една тема за всяка учебна седмица;
• съдържа текстове от различни сфери на общуване за четене с 
разбиране, за трансформиращ или сбит преразказ;
• развива комуникативно-речевите умения на учениците;
• може да се използва с всички учебници по БЕЛ за 7. клас.

• предлага разнообразни типове уп-
ражнения и задачи;
• съдейства за осмислянето на изу-
чаваните лингвистични явления;
• включва тестове за проверка и 
оценка на знанията след всеки раз-
дел и на изходното равнище в края на 
годината.

5 лв.

Автори: 
Елена Николова
Милена Рашкова

Автори: 
Елина Николова
Милена Рашкова
Даниела Лалова

5 лв.

Разработени са всички видове ученически съчинения от 

Тетрадката:
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ПОМАГАЛА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 
ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ

• Включени са всички текстове на български автори от 5., 6. 
и 7. клас, задължителни за НВО.
• След всяко произведение има тест за самопроверка.
• След всяка творба има въпроси и задачи.
• Към художествените текстове има обяснителни бележки и 
коментари.
• Включени са речници с непознатите думи.
• Има ключ с верните отговори на тестовите задачи.

Автори: 
Венцислав Божинов 

и колектив

Автори: 

8 лв.

Системата „Код: Знам повече“ за 5., 6. и 7. клас:

• съдържа текстове и задачи, текстове за трансформиращ преразказ и за развиване 
на четивните умения;
• включва задачи с избираем и свободен отговор, задачи за редактиране, за създаване 
на аргументативен текст и др.;
• подготвя учениците за работа по формàта за НВО.

Автори: 
Ваня Кръстанова 

и колектив

Автори: 

4 лв. 5,50 лв.

Автори: 
Ваня Кръстанова 

и колектив

Автори: 
Ваня Кръстанова 

и колектив

Автори: 

5 лв.

• Интересни текстове от различни сфери на общуване.
• Използвани са различни стратегии за четене: текст, графика, снимка и др.
• Оценяват се различни умения при четене: намиране и подбор на конкретна информация; 
сравняване или категоризиране на информация; откриване на аргументи, които подкре-
пят или опровергават конкретна теза, и др.

Автори:
Венцислав Божинов 

и колектив

Автори:

4 лв.

Ваня Кръстанова 

Автори:
Мария Бунева 

и колектив

Автори:

4 лв.

Автори:
Мария Бунева 

и колектив

Автори:

4 лв.
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Автори:
Венцислав Божинов 

Мария Бунева 
Йорданка Божинова

Автори:
Венцислав Божинов 

8 лв.

Помагалото съдържа:

• подробни преразкази на всички произведения от учебна-
та програма;
• синтезирани анализи на изучваните произведения;
• кратко обяснение на новите понятия;
• кратки биографии на авторите;
• работни листове към всяка от изучаваните творби.

Помагалото може да се използва за:

• работа в избираемите часове по БЕЛ;
• работа в задължителните часове;
• работа като учебна тетрадка в часовете по литература;
 проверка на усвоените знания;
 самоподготовка на учениците.

ПОМАГАЛА ПО БЕЛ ЗА 8. КЛАС
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 проверка на усвоените знания;
 самоподготовка на учениците.

 работа като учебна тетрадка в часовете по литература;
• проверка на усвоените знания;
• самоподготовка на учениците.

Мария Бунева 
Йорданка Божинова

Мария Бунева 
Йорданка Божинова

Мария Бунева Мария Бунева 
Йорданка Божинова

Мария Бунева 
Йорданка Божинова

Мария Бунева 

Раздели в помагалото:

1. Книжовна езикова норма. Правописна норма. Пунктуа-
ционна норма
2. Глагол. Залог на глагола. Вид на глагола. Време и вид на 
глагола
3. Видове изречения по състав. 
Сложно изречение:
• Сложно съставно изречение
• Видове подчинени изречения
• Пунктуация в сложното съставно изречение. 

Рубрики в помагалото:

А. Актуализирам, осмислям и прилагам знания и умения
Б. Откривам и редактирам грешки
В. Чета с разбиране
Г. Създавам текст
Всяка тема завършва с контролен лист (общо 7 на брой).



БУРГАС 8000

„Ларго Трейд“ ЕООД
ул. „Места“ № 104

тел.: 0898 270 452, 056 815 856

ВАРНА 9000

„Хирон 2000“
ул. „Христо Самсаров“ № 43

тел.: 0878 561 996, 0878 442 338

КЪРДЖАЛИ 6600

„ХАРИЗМА ХИД“ ЕООД
Христо Димитров
тел. 0878 344 438

ПЛЕВЕН 5800

„АБВ – Петкови“ ООД
тел.: 0888 538 481, 064 800 943

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000

тел. 0889 894 517

ВРАЦА 3000

„Ивра“ ООД
ул. „Г. С. Раковски“ № 37

тел. 0888 736 233

СЛИВЕН 8800 

тел. 0888 309 918

СМОЛЯН

„ИВИ ПП“ 
mел. 0898 593 349

СТАРА ЗАГОРА 6000

„Теодорос“ ЕООД
ул. „М. Хаританов“ № 2A, 

магазин № 3 
тел. 0888 326 639

„Веселин Балев“ ЕООД
ул. „Дойран“ № 63А

тел. 064 820 989

ПЛОВДИВ 4000

„Форест груп 2016“ ЕООД
ул. „Победа“ № 31
mел. 0894 680 278

ИК „Хермес“ ЕООД
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 72

тел.: 0899 997 721, 032 634 634

РАЗГРАД 7200

„Копи и дизайн център“ ЕООД
тел.: 0888 960 009, 0878 775 148

ГАБРОВО 5300

„Златев“ ООД
ул. „Константин Иречек“ № 7
тел.: 0886 414 121, 066 807 369

ПЕРНИК 2300

„Локо 99“ ООД
ул. „Юрий Гагарин“ № 34
тел. 0896 779 022

ПАЗАРДЖИК 4400

„Училищна мебел“ ЕООД
бул. „Георги Бенковски“ № 34
тел. 0899 119 045

САНДАНСКИ 2800

„Димитър Попов – Вал“ ЕТ
mел. 0878 131 174

СЕВЛИЕВО 5400

„АБВ Бонка Иванова“ ЕТ
ж.к. „Д-р Атанас Москов“ 
тел. 0885 200 152/151

СИЛИСТРА 7500

„Сигма“ 55 ООД
ул. „31-ви полк“ № 53

РУСЕ 7000

„Николай Цанев“ ЕТ 
mел. 0899 804 659

Ивелин Иванов 
mел. 0886 672 636

ТЪРГОВИЩЕ 7700

„А ПЛЮС СИНЕМА“ 
тел. 0897 989 210

Книжарница „ТИНА“ 
кв. „Запад“, бул. „Сюрен“
тел. 0887 942 627

ХАСКОВО 6300

„Треал“ ЕТ
ул. „Васил Друмев“ № 13
тел. 0878 927 203

„Щерев – АН“ ЕООД
тел. 0878 349 151

ШУМЕН 9700

тел. 0889 660 293

ЯМБОЛ

Книжарница „МОЛИВКО“
mел. 0886 611 190

 
тел. 0700 13 137

(национален телефон за поръчки
на цената на 1 градски разговор)

тел. 0889 984 517

 
София 1000

ул. „Неофит Рилски“ 70 
sales@rivapublishers.com 

www.uchebnicite.bg 
www.rivapublishers.com

тел.: 0898 270 452, 056 815 856

ул. „Христо Самсаров“ 
тел.: 0878 561 996, 0878 442 338

„ХАРИЗМА ХИД“ ЕООД

тел.: 0878 561 996, 0878 442 338




