
Моят първи речник

В края на XX век двайсет випуска 
са се ограмотявали с „Правописен 
и правоговорен речник“ на 
Тодорка Владимирова.

Днес техните деца получават 
неговото обновено и допълнено 
издание – „Моят първи речник“.

За да 
вземеш  

с отстъпка, 
кликни 

тук.

Посетете „Просвета“ на Пролетния базар на книгата в НДК от 19 до 24 май!
Щанд № 113 и щанд № 317

http://prosveta.bg/uploads/files/prezentacia%20rechnik%20taloni.pdf


 Съдържа 10 000 думи, които учени  
от БАН са извадили от учебниците  
от 1. до 4. клас.

 Откроява представките, които  
често водят до правописни грешки.

 Дава форми за проверка на думи с 
правописни особености.

 Включва правописни и правоговорни 
дублети.

 Обособява имена на географски 
обекти, писатели и литературни герои.

предиМства на новото иЗдание



 анцуг или анцунг

 възпирам или възспирам

 полилей или полюлей

 отъпквам или утъпквам

 съжалявам или съжелявам

 умърлушен или омърлушен

детето ви се колебае как се пише
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абажӞр
абанӝс
абитуриѐнт
абонамѐнт 
абсолӢтен
авӚрия, авӚрии 
Ӛвгуст 
Ӛвгустовски 
австрѝйски 
автобӞс
ӚвтогӚра 
автогрӚф,

автогрӚфи 
автомӚт 
автомобѝл 
автомобилѝст,

автомобилѝсти 
автонӝмия,

автонӝмии 
Ӛвтор 
авторитѐт 
Ӛвторов, Ӛвторови
агѐнция, агѐнции 
Ӛгне 
Ӛгънце 
Ӛд, Ӛдът, -а 
адвокӚт 
администратѝвен 
адрѐс, адрѐси
Ӛдски 
Ӛз 
Ӛзбука 
айрӣн 
акадѐмия,

акадѐмии
ӚквапӚрк 
акварѐлен 
аквӚриум 

акордеӝн 
акробӚт 
актѝвност,

активносттӚ 
актьӝр
акӞла
Ӛкция, Ӛкции 
албӞм
Ӛлен
алѐргия, алѐргии 
алѐя, алѐи 
алкохӝл 
алпинѐум
алпинѝзъм,

алпинѝзмът, -а
алпинѝст,

алпинѝсти 
Ӛлчност,

алчносттӚ 
анӚлиз, анӚлизи 
ананӚс 
анатӝмия
Ӛнгел
ангѝна
англѝйски
антѐна
антилӝпа 
антонѝм 
антрѐ 
Ӛнцуг,

Ӛнцузи
апарӚт 
апаратӞра 
апартамѐнт,

апартамѐнти
апетѝт 
апӝстол 
апрѝл

аптѐка
аптекӚр и аптѐкар,

аптекӚрят, -я
Ӛр 
арӚбин
арӚбски 
аристокрӚция,

аристокрӚции 
аритмѐтика
армѐнец 
Ӛрмия, Ӛрмии 
аромӚт
артѝст, артѝсти 
археолӝг,

археолӝзи
археологѝчески 
архиепѝскоп
архиепископѝя,

архиепископѝи 
архитѐкт,

архитѐкти
архитектӞра 
асансьӝр
аспирѝн 
астронӝм
астронӝмия 
асфӚлт 
ателиѐ
атинӣнин 
атлантѝчески
атлӚс, атлӚси 
атлѐтика
атмосфѐра 
афѝш
афорѝзъм,

афорѝзмът, -а,
афорѝзми

африкӚнски 

А
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врӟчвам
врӟщам (се)
врӣва 
всевъзмӝжен
всѐки 
всекиднѐвен 
всекиднѐвие
всекиднѐвник,

всекиднѐвници 
всекиднѐвно
вселѐна
вселѐнски 
всемогӟщ,

всемогӟщи 
всенарӝден 
всеӝбщ,

всеӝбщи 
всеотдӚйно 
всеӣден,

всеӣдни
всѝчко 
вслѐдствие
вслӞшам (се)
вслӞшвам се
всмӞквам 
встранѝ 
встъпѝтелен 
всӟщност 
всӣвам 
всӣкакъв,

всӣкакви 
всӣкъде 
втвърдӣвам (се)
втечнӣвам (се)
втӝри 
вторѝчен 
втӝрник,

втӝрници 
второклӚсен 
второклӚсник,

второклӚсници 
втрещӣвам (се) 
втӞрвам се
втӞрна се
втъкӚвам 
вӞйна 
вӞйчо 
вулкӚн 
вхӝд,

вхӝдове 
вхӝден
вцепенѐние 
вцепенӣвам (се)
вчѐра 
вчѐсвам 
въведѐние 
въвѐждам 
въвлѝчам
въглекопӚч 
вӟглен
въглерӝден 
въглехидрӚт 
вӟглища 
вӟдица 
въдичӚр,

въдичӚрят, -я 
въжѐ
възвестӣ 
възвестӣвам 
възвисӣвам (се)
възвишӚвам (се)
възвѝшен 
възвишѐние 
възврӟщам (се) 
възглӚвница 
вӟзглас,

вӟзгласи 
вӟзглед,

вӟзгледи
възгордӣвам се 

въздѐйствам 
въздѐйствие 
въздѝгам (се)
въздѝгна (се) 
въздѝшам 
въздѝшка 
вӟздух 
въздӞшен
въздържӚ (се) 
въздӟржам (се)
въздӟхвам
въздӟхна 
вӟзел, вӟзли
възкӚчвам 
вӟзкѝсел 
възклѝквам 
възклицӚние 
възклицӚтелен 
възкресѐние 
възмӝжен 
възмӝжност,

възможносттӚ 
възмутѐн 
възмущӚвам (се)
възмущѐние 
възмъжӚвам 
възнаграждӚвам 
възнамерӣвам 
възнӚсям (се)
възнесӚ (се)
възнѝквам 
възнѝкна
възобновӣ (се)
възобновӣвам (се)
възпалѐние 
възпѝрам (се)
възпитӚвам 
възпитӚние 
възпитӚтел,

възпитӚтелят, -я 
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подскӝк, подскӝци 
подскоклѝв,

подскоклѝви 
подсладӣвам 
подслӚждам 
подслӝн 
подслонӣвам (се)
подсмѝвам се
подсмӟрчам 
подстрѝгвам
подтѝквам 
подтѝчвам
подӞвам (се) 
подутинӚ 
подӞхвам 
подӞшвам 
подхвӚщам 
подхврӟквам 
подхвӟрлям 
подходӣщ 
подхӝждам 
подчертӚвам 
подчинӣвам (се) 
поевтинӣвам 
поединѝчно 
поѐзия, поѐзии 
поѐма 
поѐмам 
пӝен 
поѐт, поѐти 
поетѝчески 
пожӚр, пожӚрът, -а 
пожарникӚр,

пожарникӚрят, -я 
пожелӚвам 
пожелӚние 
пожѐртвам 
пожълтӣвам 
пӝза 
позавӟртам (се) 
позамѝслям (се) 

позатӝплям (се) 
позволӣвам 
позвънӣвам 
пӝздрав, пӝздрави 
поздравӣвам 
позѝция, позѝции 
позлӚта 
позлатѐн 
позлатӣвам 
познӚвам (се)
познӚние 
познӚт 
позӝр 
позӝрен 
поигрӚвам (си)
поизкӚшлям се
поизмѝвам (се) 
поизплӚшвам (се)
поизпрӚвям (се) 
поѝсквам 
показӚтел,

показӚтелят, -я 
покӚзвам (се)
покӚна 
покӚнвам 
покӚрвам (се)
покатѐрвам се
поклӚням (се)
поклӚщам (се)
поклӝн 
покӝи
покӝй, покӝят, -я 
поколебӚвам се 
поколѐние 
покорӣвам (се)
покрӚй 
покрайнинӚ 
пӝкрив, пӝкриви 
покривӚло,

покривалӚ 
покрѝвам (се)

покрѝвка 
покровѝтел,

покровѝтелят, -я 
покровѝтелство 
покрӟствам (се)
покӞпка 
пӝл 
полӚ 
полӚгам (се)
полӚзвам 
полѐ 
полегӚт 
полѐзен 
полѐка 
полѐка-лѐка 
полѐпвам (се)
пӝлет 
полетӣвам 
пӝлза 
пӝлзвам (се)
ползотвӝрен 
полѝвам (се)
полилѐй, полилѐи 
полѝрам 
полѝтам 
политѝк, политѝци 
политѝка 
политѝчески 
пӝлица
полѝца 
полицӚй, полицӚи 
полицѐйски 
полѝция, полѝции 
полкӝвник,

полкӝвници 
пӝлов, пӝлови 
половѝн 
половѝна 
пӝлог, пӝлози 
положѐние 
положѝтелен 
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отпӞски 
отпӞскам (се)  
отпътӞвам 
отрӚвям (се)
отражѐние 
отразӣвам (се)
отрѐждам 
отрицӚтелен 
отрѝчам (се)
отрӝва 
отрӝвен 
отрӝнвам (се)  
отрӞпвам (се)  
отрӣд, отрӣди 
отрӣзвам 
отсегӚ 
отседлӚвам 
отсѐчка 
отсѝчам
отскӚчам 
отскӝк, отскӝци 
отслӚбвам 
отсрѐща 
отсрѐщен,

отсрѐщни 
отстоӣвам 
отстранѝ 
отстранӣвам (се)
отстӟпвам 
отстӟпка 
отстъпчѝв,

отстъпчѝви 

отсӟждам 
отсӟствие 
отсӣдам
отсӣнка, отсѐнки 
оттӚм 
оттӚтък 
оттѐглям (се)
оттѐнък,

оттѐнъци 
оттѝчам (се)  
оттогӚва 
оттӞк 
оттӞк-оттӚм 
отӞчвам (се)   
отхӚпвам 
отхврӟквам 
отхвӟрлям 
отхрӚнвам 
отцѐпвам (се)
отчӚйвам (се)  
отчӚсти 
отчӚян 
отчѐт 
отчѝтам (се)   
отчӞпвам (се)  
отшѐлник,

отшѐлници
отӟпквам 
отървӚвам (се)   
отӟрквам (се)  
отӟрсвам (се)  
офѐрта 

офицѐр 
официӚлен 
оформѝтел,
 оформѝтелят, -я 
оформлѐние 
офӝрмям (се)   
ӝхкам 
охлӚждам (се)  
охлӞзвам (се)
ӝхлюв, ӝхлюви 
охӝлен 
охӝлство  
охранӣвам 
оцветӣвам (се)
оцелӣвам 
оценѝтел,

оценѝтелят, -я 
оцѐнка 
оценӣвам 
оцѐт, оцѐти 
очӚквам 
очарӝвам (се)  
очаровӚние 
очаровӚтелен 
ӝчен 
очертӚвам (се)  
очертӚние 
очилӚ 
очѝствам (се)  
очовечӚвам (се)  
ӝще 
ощетӣвам 
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умалѝтелен
умалӣ 
умалӣвам 
умалӣемо 
умѐл 
Ӟмен 
умѐние 
умѐрен 
умѐя 
умилѐние 
умилостивӣвам (се)
умѝрам 
умѝвам (се) 
умнѝк,

умнѝци 
умнѝца
умножӚ (се)
умножӚвам 
умножѐние 
умолӣвам 
умопобӟркване 
умӝра 
уморӣвам (се)
Ӟмствен
умълчӚ (се) 
умълчӚвам (се)
умърлӞша се
умърлӞшен
умъртвӣ 
умъртвӣвам 
унгӚрски 
Ӟнес
универсӚлен 
университѐт 
университѐтски
унижӚ (се)
унижӚвам (се) 
унижѐние
унизӣ (се)
унизӣвам (се) 

уникӚлен 
унѝл 
унифӝрма 
унифӝрмен 
унищожӚвам 
унищожѐние 
унищожѝтелен 
упӚдък 
Ӟплах
уплӚха
уплӚша (се) 
уплӚшен
уплътнӣ (се) 
уплътнӣвам (се)
уповӚние 
упоѐн 
упоѝтелен 
упӝйвам 
упорѝт 
упорѝтост,

упоритосттӚ
упӝрствам 
упӝрство 
употрѐба 
употребѐн 
употребӣвам
упоӣ (се) 
упоӣвам (се)
упрӚва 
упрӚвител,

упрӚвителят, -я 
управлѐние 
управлӣвам 
упрӚвник,

упрӚвници 
упражнѐние
упражнӣ (се) 
упражнӣвам (се)
упрѐквам (се)
упрѐкна (се)

упӟтвам 
урӚ 
урагӚн 
Ӟрва 
Ӟред,

Ӟреди
урѐдба 
урѐдник,

урѐдници 
уредӣ
урѐждам 
урӝк,

урӝци 
Ӟроки 
усамотѐние
усамотӣ се 
усамотӣвам (се)
усвоӣвам 
Ӟсет
усѐтя
усѐщам 
усѝлвам (се)
усѝлие
ускорӣ 
ускорӣвам
усладӣ (се) 
услӚждам (се)
услӝвен 
услӝвие 
усложнѐние
усложнӣ (се) 
услӞга 
услӞжа 
услӞжвам 
усмѝвка 
усмѝхвам (се)
усмѝхнат 
усӝе, усӝи 
усӝен 
усӝйница 
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съдӟржам (се)
съдържӚние 
сӟдя 
съединѐние 
съединѝтелен 
съединӣвам (се)
съжалѐние 
съжалӣвам 
съживӣвам (се)
съжѝтелствам 
съжѝтелство 
съзвѐздие 
създӚвам 
създӚтел,

създӚтелят, -я 
съзѝрам 
съзнӚние 
съзнӚтелен 
съзрӣвам 
съкращӚвам 
съкращѐние 
съкрӝвище 
съкрӝвищница 
сълзӚ 
сӟм 
сӟмва (се)
съмѝшленик,

съмѝшленици   
съмнѐние 
съмнѝтелен 
съмнӣвам (се)
сӟн, сънӣт, -ӣ,

сӟнища 
сънарӝдник,

сънарӝдници 
сӟнен, сӟнени
сӟнен, сӟнни 
сӟнено 
сънлѝв, сънлѝви 
сънӞвам 
съобрӚзен 

съобразѝтелен 
съобразӣвам (се)
съобщӚвам 
съобщѐние 
съобщѝтелен 
съоръжѐние 
съотвѐтен 
съотвѐтствам 
съотвѐтствие 
съотношѐние 
съпѐрник,

съпѐрници 
съпѐрничество 
съпричӚстност,

съпричастносттӚ 
съпровӝд,

съпровӝди 
съпротѝва 
съпрӞг, съпрӞзи 
сӟрбин, сӟрби 
сърдѐчен 
сърдѝт, сърдѝти 
сӟрдя (се)
сърнӚ 
сӟрп, сӟрпове 
сърцӚт, сърцӚти 
сърцѐ 
съсѐд, съсѐди 
съсѐден 
съсѐдка 
съсѐдски 
съсѐдство 
съсѝпвам (се) 
съсѝрвам (се)
сӟскам 
съсредоточӚвам (се) 
състӚв, състӚви 
състӚвка 
състӚвям 
състезӚвам (се)
състезӚние 

състезӚтел,
състезӚтелят, -я 

състезӚтелен 
състоѝ се
състоӣние 
състрадӚтелен 
сътворӣвам 
сътресѐние 
сътрӞдничество 
съумӣвам
съученѝк,

съученѝци 
сӟхна 
съхранӣвам 
съчетӚвам 
съчетӚние 
съчинѐние 
съчинѝтел,

съчинѝтелят, -я 
съчинӣвам 
сӟчка 
съчӞвствам 
съчӞвствие 
същеврѐменно 
същѐствен 
съществѝтелно 
съществӝ 
съществӞвам  
същѝнски 
сӟщност,

същносттӚ 
сӟщо 
съӢз, съӢзи 
съӢзен 
съӢзник, съӢзници 
съюзӣвам (се) 
сюжѐт, сюжѐти 
сӣдам 
сӣкаш 
сӣнка, сѐнки 

„Моят първи речник“ веднага дава верния отговор



с тоЗи речник граМотните деца в българия ще 
са повече. За вашето дете е по-добре да е сред тях.



*Намалението важи от 29.04. до 29.05.2015 г.

Учебен правописен и правоговорен 
речник, 1. – 4. клас

ТАЛОН ЗА СПЕЦИАЛНА ОТСТЪПКА

26%
Моят първи 
РЕЧНИК

Всеки клиент, закупил 
10 и повече броя от загла-

вието „Моят първи 
речник“ от представителите 

на „Просвета“ във всички област-
ни градове (виж www.prosveta.bg/

informacionni-centrove) и в търговските 
обекти на издателството, получава 
отстъпка в размер на 26% от стой-

ността на покупката.

Виж информационните 
центрове на www.prosveta.bg

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ НА „ПРОСВЕТА“
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КНИЖАРНИЦИ „ПРОСВЕТА“ В СОФИЯ
бул. „Дондуков“ № 45
тел. 02 987 16 67
имейл: dondukov45@prosveta.bg

ул. „Иван Асен II“ № 39
тел. 02 944 18 50
имейл: ivan.asen@prosveta.bg

КНИЖАРНИЦА „ПРОСВЕТА“ В РУСЕ
7000 Русе, ул. „Плиска“ № 83, бл. „Венера“, 
вх. Б, ап. 42
тел. 082 845 860
имейл: russe@prosveta.bg
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За покупка с 26% отстъпка на над 10 броя в периода
29.04.2015 г. до 29.05.2015 г. разпечатайте този талон и се свържете 

с нашия представител във вашия областен град.


