
 

Уведомление 

                         Уважаеми родители,  

Във връзка със здравето на децата , улесняване и олекотяване на  проблема с 

„тежката раница”,     Ви  информираме, че  повечето от издателствата, предоставят 

електронно четими учебници, които са закупени от училището за  улеснение на вашите 

деца, като чрез съответните кодове може се регистрирате ,за да ползвате тази услуга .  

 За издателство  „Анубис” /Клет/родителя се регистрира в сайта с имейл /при две или 

повече деца с различен имейл/ .За първи клас са предоставени кодове за всеки ученик 

персонално. 

Издателство „Бит и техника”- Кодове за достъп се предоставят на ученици и родители при 

закупуване на електронно издание или печатно издание с електронен вариант. При 

закупуване на печатно издание с електронен вариант кодът за достъп е отпечатан върху 

стикер, залепен на първа страница на книжното тяло. Интернет адресът за достъп е 

www.e-uchebnici.com или през сайта на издателството www.bititechnika.com. Всеки учител 

трябва да си направи отделна регистрация в платформата (имайте предвид, че с един 

имейл може да се направи само една регистрация). При въпроси и проблеми с 

регистрацията, моля, обадете се на моб. 0888/50 22 78. 

Издателство” Просвета”- За да  се използват безплатно електронно четимите учебници 

от 1. до 7. клас и  

електронно четимите тетрадки от 1. до 4. клас е необходимо: 

– да имате инсталирана версия на един от безплатните интернет браузъри: 

Google Chrome или Mozilla Firefox 

– да изберете клас, предмет и конкретния учебник 

Може да използвате електронно четими варианти и през сайта  www.e-uchebnik.bg 

Необходимо е: 

– да влезете като регистриран потребител в сайта www.e-uchebnik.bg; 

– изберете меню "МОИТЕ Е-УЧЕБНИЦИ/Е-КНИЖКИ" (вдясно на екрана); 

– изберете секция "Електронно четими варианти"; 

– да изберете клас; 

– след избор на конкретен е-четим учебник натиснете бутона "Отвори". 

Издателство „Архимед” – Изтеглят се от сайта , като се „клика” на избрания учебник. 

За издателство „Педагог” кодът е написан на гърба на учебника. 

Издателство „Санпро” е предоставило ел.кодове за всеки ученик  от 7 клас. 

https://www.google.com/chrome/
https://www.mozilla.org/bg/firefox/new/
http://www.e-uchebnik.bg/
http://www.e-uchebnik.bg/

