
Уважаеми колеги,
Заедно доказахме, че успешно можем да се справим с предизвикателствата на дистанционното обучение. Ние от издателство 

„Бит и техника“ Ви благодарим за доверието и Ви предлагаме да бъдем отново заедно и през следващата 2023 – 2024 година.
С избора на учебните комплекти на издателство „Бит и техника“ всеки учител получава:

УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И ПОМАГАЛА
за 5. – 7. клас

5. клас 6. клас 7. клас

ИНТЕРАКТИВНИ
КНИГИ ЗА УЧИТЕЛЯ

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

2023–2024

ОТНОВО ЗАЕДНО

ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

за 5. – 7. КЛАС

ДИСТАНЦИОННИ
ОБУЧЕНИЯ

ЕЛЕКТРОННИ 
ВАРИАНТИ 

НА УЧЕБНИЦИТЕ
за 5. – 7. клас

НОВО

http://www.bititechnika.com/pages/kontakti.html
http://obuchenie.bititechnika.com/


Кликнете върху иконата на учебника, за да разгледайте 
целия електронно четим вариант на учебника

5. КЛАС УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ

Автори: 
доц. д-р инж. Тодорка Николова
гл. ас. д-р инж. Силвия Гърневска
инж. Светла Ананиева
инж. Валентин Ананиев

Автори: 
доц. д-р инж. Тодорка Николова
гл. ас. д-р инж. Силвия Гърневска
инж. Светла Ананиева
инж. Валентин Ананиев

Автори:

доц. д-р инж. Тодорка Николова

Гергана Ананиева

• Чертежи на всички изделия

• Кройки на текстилни и кожени изделия

• Технологични карти за изработване

Поредица електронни интерактивни 
мултимедийни тематични и дидактични табла
за онагледяване и подпомагане на обучението 
по технологии и предприемачество в 5. клас

Осигурява:

• повишаване мотивацията и 

активността на учениците

• развиване на креативно и критическо 

мислене

• диференцирана работа на учениците

КОМПЛЕКТ 
ИНСТРУМЕНТНИ

КОМПЛЕКТ 
МАТЕРИАЛИ

Иновативен образователен 
инструмент, който включва 
систематизиран набор от учебни 
материали, упражнения и техники с 
основна цел: подпомагане процеса на 
ранно професионално ориентиране, 
избор на следваща степен на 
образование и формиране на базова 
представа у ученика за неговата 
бъдеща професионална реализация.

Осигурява:

• подробна графично-технологична 

инструкция

• видеа с практична насоченост за 

изработване на изделия

• участие в опитно изследователска 

дейност и учебни проекти

Седмично разпределение в различен файлов формат
НОВО! Възможност за вграждане в електронен дневник РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКА
ДОКУМЕНТАЦИЯ

КНИГА 
ЗА УЧИТЕЛЯ

ТЕТРАДКА

ПОМАГАЛОЕЛЕКТРОННИ 
ТАБЛА

УЧЕБНИК

http://www.bititechnika.com/pages/kontakti.html
http://www.bititechnika.com/view/tehnologii-i-predriemachestvo-za-5-klas.html?i=158
http://www.bititechnika.com/uploads/downloads/Tetradka%20_TP%205%20klas_demo.pdf
http://www.bititechnika.com/view/profesionalno-orientirane-portfolio-s-elektronen-variant-za-5-klas.html?i=176
http://www.bititechnika.com/view/kniga-za-uchitelya-po-tehnologii-i-predpriemachestvo-5-klas.html?i=355
http://www.e-uchebnici.com/demo_new/tablo_tp_5kl.html
http://www.bititechnika.com/pages/razpredeleniya.html
http://www.bititechnika.com/view/album-tehnicheska-dokumentatsiya-5-klas.html?i=420
http://www.bititechnika.com/uploads/downloads/Komplekt%20insrumenti%205.pdf
http://www.bititechnika.com/uploads/downloads/Komplekt%20Materiali%205.pdf


6. КЛАС

• Чертежи на всички изделия

• Кройки на текстилни и кожени изделия

• Технологични карти за изработване

Поредица електронни интерактивни 
мултимедийни тематични и дидактични табла
за онагледяване и подпомагане на обучението 
по технологии и предприемачество в 6. клас

Иновативен образователен 
инструмент, който включва 
систематизиран набор от учебни 
материали, упражнения и техники с 
основна цел: подпомагане процеса на 
ранно професионално ориентиране, 
избор на следваща степен на 
образование и формиране на базова 
представа у ученика за неговата 
бъдеща професионална реализация.

Осигурява:

• повишаване мотивацията и 

активността на учениците

• развиване на креативно и критическо 

мислене

• диференцирана работа на учениците

Осигурява:

• подробна графично-технологична 

инструкция

• видеа с практична насоченост за 

изработване на изделия

• участие в опитно изследователска 

дейност и учебни проекти

Автори: 
доц. д-р инж. Тодорка Николова
гл. ас. д-р инж. Силвия Гърневска
инж. Светла Ананиева
инж. Валентин Ананиев

Автори: 
доц. д-р инж. Тодорка Николова
гл. ас. д-р инж. Силвия Гърневска
инж. Светла Ананиева
инж. Валентин Ананиев

Кликнете върху иконата на учебника, за да разгледайте 
целия електронно четим вариант на учебника

Седмично разпределение в различен файлов формат
НОВО! Възможност за вграждане в електронен дневник РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ

Автори:

доц. д-р инж. Тодорка Николова

Гергана Ананиева

КОМПЛЕКТ 
ИНСТРУМЕНТНИ

КОМПЛЕКТ 
МАТЕРИАЛИ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ 
КОМПЛЕКТ

ТЕХНИЧЕСКА
ДОКУМЕНТАЦИЯ

КНИГА 
ЗА УЧИТЕЛЯ

ТЕТРАДКА

ПОМАГАЛОЕЛЕКТРОННИ 
ТАБЛА

УЧЕБНИК

http://www.bititechnika.com/pages/kontakti.html
http://www.bititechnika.com/view/tehnologii-i-predriemachestvo-za-6-klas.html?i=163
http://www.bititechnika.com/view/tetradka-po-tehnologii-i-predpriemachestvo-za-6-klas.html?i=170
http://www.bititechnika.com/view/profesionalno-orientirane-portfolio-s-elektronen-variant-za-6-klas.html?i=177
http://www.bititechnika.com/view/kniga-za-uchitelya-po-tehnologii-i-predpriemachestvo-6-klas.html?i=352
http://www.bititechnika.com/pages/razpredeleniya.html
http://www.e-uchebnici.com/demo_new/tablo_tp_6kl.html
http://www.bititechnika.com/view/album-tehnicheska-dokumentatsiya-6-klas.html?i=353
http://www.bititechnika.com/uploads/downloads/Komplekt%20Materiali%206.pdf
http://www.bititechnika.com/uploads/downloads/El%20Book%206%20kl.pdf
http://www.bititechnika.com/uploads/downloads/Komplekt%20insrumenti%206.pdf


7. КЛАС

Иновативен образователен 
инструмент, който включва 
систематизиран набор от учебни 
материали, упражнения и техники с 
основна цел: подпомагане процеса на 
ранно професионално ориентиране, 
избор на следваща степен на 
образование и формиране на базова 
представа у ученика за неговата 
бъдеща професионална реализация.

Осигурява:

• повишаване мотивацията и 

активността на учениците

• развиване на креативно и критическо 

мислене

• диференцирана работа на учениците

Осигурява:

• подробна графично-технологична 

инструкция

• видеа с практична насоченост за 

изработване на изделия

• участие в опитно изследователска 

дейност и учебни проекти

Автори: 

доц. д-р инж. Тодорка Николова
гл. ас. д-р инж. Силвия Гърневска
инж. Светла Ананиева
инж. Валентин Ананиев

Автори: 

доц. д-р инж. Тодорка Николова
гл. ас. д-р инж. Силвия Гърневска
инж. Светла Ананиева
инж. Валентин Ананиев

Кликнете върху иконата на учебника, за да разгледайте 
целия електронно четим вариант на учебника

Седмично разпределение в различен файлов формат
НОВО! Възможност за вграждане в електронен дневник РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ

ТЕСТЕР ЗА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И 
ЕЛЕКТРОННИ ВЕРИГИ

• Чертежи на всички изделия

• Кройки на текстилни и кожени изделия

• Технологични карти за изработване

Автори:
доц. д-р инж. Тодорка Николова
Гергана Ананиева

КОМПЛЕКТ 
МАТЕРИАЛИ

ТЕХНИЧЕСКА
ДОКУМЕНТАЦИЯ

КНИГА 
ЗА УЧИТЕЛЯ

ТЕТРАДКА

ПОМАГАЛОЕЛЕКТРОННИ 
ТАБЛА

УЧЕБНИК

КОМПЛЕКТ 
ЕЛЕКТРОННИ 
ЕЛЕМЕНТИ

Поредица електронни интерактивни 
мултимедийни тематични и дидактични табла
за онагледяване и подпомагане на обучението 
по технологии и предприемачество в 7. клас

http://www.bititechnika.com/pages/kontakti.html
http://www.bititechnika.com/view/tehnologii-i-predpriemachestvo-za-5-klas.html?i=199
http://www.bititechnika.com/view/tetradka-s-prilozheniya-po-tehnologii-i-predpriemachestvo-za-7-klas.html?i=203
http://www.bititechnika.com/view/profesionalno-orientirane-portfolio-s-elektronen-variant-za-7-klas.html?i=178
http://www.bititechnika.com/view/kniga-za-uchitelya-po-tehnologii-i-predpriemachestvo-7-klas.html?i=349
http://www.bititechnika.com/view/album-tehnicheska-dokumentatsiya-7-klas.html?i=350
http://www.e-uchebnici.com/demo_new/tablo_tp_7kl.html
http://www.bititechnika.com/pages/razpredeleniya.html
http://www.bititechnika.com/uploads/downloads/Komplekt%20Materiali%207.pdf
http://www.bititechnika.com/uploads/downloads/Elektro%20komplekt%207%20klas.pdf
http://www.bititechnika.com/uploads/downloads/Tester.pdf


ИНТЕРАКТИВНИ КНИГИ ЗА УЧИТЕЛЯНОВО

Кликнете, за да преминете 

към урока в електронния 

вариант на учебника.

Кликнете, за да свалите 

или  разпечатате 

допълнителни материали.

Кликнете, за да отворите 

външна връзка.

Кликнете, за да отворите  

допълнителни материали.

Пряк и лесен достъп за организиране на учебния час

Пълни разработки на темите от учебното съдържание

Диагностика и тестове за проверка на усвоените знания.

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КНИГА НА УЧИТЕЛЯ
Регистрирайте се и влезте в системата на адрес: e-uchebnici.com

http://e-uchebnici.com
http://www.bititechnika.com/pages/kontakti.html


ЕЛЕКТРОННИ ВАРИАНТИ НА УЧЕБНИЦИТЕ5. – 7. КЛАС

5. КЛАС 6. КЛАС 7. КЛАС

ВРЕМЕНЕН БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП 
до пълните варианти с групов кодгрупов код TP567 
след регистрация в системата на адрес: e-uchebnici.com

http://www.e-uchebnici.com/demo/tp5.html
http://www.e-uchebnici.com/demo/tp6.html
http://www.e-uchebnici.com/demo/tp7kl.html
http://www.bititechnika.com/pages/kontakti.html
http://e-uchebnici.com

