
„Златна книга  
на приказките“ 
детските градини, 
цена 19 лв. 
– с отстъпка 25%  
14,25 лв.

„Малкият Никола. 
Отиваме на пикник.“
подготвителни групи  
на детските градини,  
1 клас – цена 5 лв., цена  
с отстъпка - 3,75 лв.

„Вълкът, който си 
търсел любима“ 
Ориан Лалман  
подготвителни групи на 
детските градини, 1 клас 
- цена 6,50 лв., с отстъп-
ка 25 % - 4,90 лв.

„Малкият Никола. 
Кой иска да играе  
с кукли?“
подготвителни групи  
на детските градини,  
1 клас – цена 5 лв., цена  
с отстъпка - 3,75 лв.

„Вълкът, който искал 
да обиколи света“ 
Ориан Лалман 
подготвителни групи на 
детските градини, 1 клас 
- цена 6,50 лв., с отстъп-
ка 25 % - 4,90 лв.

„Малкият Никола.  
Бандата на пиратите“
подготвителни групи  
на детските градини,  
1 клас – цена 5 лв., цена  
с отстъпка - 3,75 лв.

„Вълкът, който искал 
да си смени цвета“
Ориан Лалман  
подготвителни групи на 
детските градини, 1 клас 
- цена 6,50 лв., с отстъп-
ка 25 % - 4,90 лв.

„Малкият Никола. 
Лош късмет за люби-
меца на учителката.“
подготвителни групи  
на детските градини,  
1 клас – цена 5 лв., цена  
с отстъпка - 3,75 лв.
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„Малкият Никола.  
Паника в музея.“
подготвителни групи  
на детските градини,  
1 клас – цена 5 лв., цена  
с отстъпка - 3,75 лв.

„Малкият Никола.  
Готов за бой“
подготвителни групи  
на детските градини,  
1 клас – цена 5 лв., цена  
с отстъпка - 3,75 лв.

„Малкият Никола.  
Томболата“
подготвителни групи  
на детските градини,  
1 клас – цена 5 лв., цена  
с отстъпка - 3,75 лв.

„Малкият Никола.  
Ама че са странни  
момичетата“
подготвителни групи  
на детските градини,  
1 клас – цена 5 лв., цена  
с отстъпка - 3,75 лв.

„Малкият Никола. 
Правилникът за  
движение.“
подготвителни групи  
на детските градини,  
1 клас – цена 5 лв., цена  
с отстъпка - 3,75 лв.

„Малкият Никола. 
Татко ми подарява  
колело“
подготвителни групи  
на детските градини,  
1 клас – цена 5 лв., цена  
с отстъпка - 3,75 лв.

„Малкият Никола.  
Сензацията“.
подготвителни групи  
на детските градини,  
1 клас – цена 5 лв., цена  
с отстъпка - 3,75 лв.

„Малкият Никола. 
Снимка на класа.“
подготвителни групи  
на детските градини,  
1 клас – цена 5 лв., цена  
с отстъпка - 3,75 лв.
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„Пчеличката Мая  
обича да пише“ 
подготвителни групи 
на детските градини,  
1 клас – цена 5,50 лв., с 
отстъпка 25 % - 4,10 лв.

„Пчеличката Мая. 
Подвеждаща премяна“
подготвителни групи 
на детските градини,  
1 клас – цена 5,50 лв., с 
отстъпка 25 % - 4,10 лв.

„Пчеличката Мая  
обича математиката“ 
подготвителни групи 
на детските градини,  
1 клас – цена 5,50 лв., с 
отстъпка 25 % - 4,10 лв.

„Пчеличката Мая.  
Пазете се от  
мечката.“
подготвителни групи 
на детските градини,  
1 клас – цена 5,50 лв., с 
отстъпка 25 % - 4,10 лв.

„Пчеличката Мая  
открива света“ 
подготвителни групи 
на детските градини,  
1 клас – цена 5,50 лв., с 
отстъпка 25 % - 4,10 лв.

„Пчеличката Мая. 
Пратеник на  
кралицата.“
подготвителни групи 
на детските градини,  
1 клас – цена 5,50 лв., с 
отстъпка 25 % - 4,10 лв.

„Пчеличката Мая. 
Спяща пчелекрасота“
подготвителни групи 
на детските градини,  
1 клас – цена 5,50 лв., с 
отстъпка 25 % - 4,10 лв.

„Пчеличката Мая. 
Странникът.“
подготвителни групи 
на детските градини,  
1 клас – цена 5,50 лв., с 
отстъпка 25 % - 4,10 лв.

3

https://www.colibri.bg/knigi/1180/pchelichkata-maq-pchelichkata-maq-obicha-da-pishe
https://www.colibri.bg/knigi/1180/pchelichkata-maq-pchelichkata-maq-obicha-da-pishe
https://www.colibri.bg/knigi/1095/pchelichkata-maq-podvezhdashta-premqna
https://www.colibri.bg/knigi/1095/pchelichkata-maq-podvezhdashta-premqna
https://www.colibri.bg/knigi/1179/pchelichkata-maq-pchelichkata-maq-obicha-matematikata
https://www.colibri.bg/knigi/1179/pchelichkata-maq-pchelichkata-maq-obicha-matematikata
https://www.colibri.bg/knigi/1066/pchelichkata-maq-pazete-se-ot-mechkata
https://www.colibri.bg/knigi/1066/pchelichkata-maq-pazete-se-ot-mechkata
https://www.colibri.bg/knigi/1066/pchelichkata-maq-pazete-se-ot-mechkata
https://www.colibri.bg/knigi/1321/pchelichkata-maq-pchelichkata-maq-otkriva-sveta
https://www.colibri.bg/knigi/1321/pchelichkata-maq-pchelichkata-maq-otkriva-sveta
https://www.colibri.bg/knigi/1068/pchelichkata-maq-pratenik-na-kralicata
https://www.colibri.bg/knigi/1068/pchelichkata-maq-pratenik-na-kralicata
https://www.colibri.bg/knigi/1068/pchelichkata-maq-pratenik-na-kralicata
https://www.colibri.bg/knigi/1096/pchelichkata-maq-spqshta-pchelekrasota
https://www.colibri.bg/knigi/1096/pchelichkata-maq-spqshta-pchelekrasota
https://www.colibri.bg/knigi/1069/pchelichkata-maq-strannikyt
https://www.colibri.bg/knigi/1069/pchelichkata-maq-strannikyt


Поредица „ДОРА  
ИЗСЛЕДОВАТЕЛКАТА“ 
„Също като Дора“
подготвителни групи 
на детските градини – 
цена 4,50 лв., цена с  
отстъпка 25 % - 3,40 лв.

Поредица „ДОРА  
ИЗСЛЕДОВАТЕЛКАТА“ 
„Моят страхотен  
братовчед Диего“
за деца в подготвителни 
групи или начален етап, 
които учат АЕ – цена 
5.99 лв. , с отстъпка 25% 
- 4,50 лв.

Поредица „ДОРА  
ИЗСЛЕДОВАТЕЛКАТА“ 
„Невероятните 
приключени на рожде-
ния ден на Дора“
1 и 2 група на детските 
градини – цена 5,50 лв., 
цена с отстъпка 25 % - 
4,10 лв.

Поредица „ДОРА  
ИЗСЛЕДОВАТЕЛКАТА“ 
„Един ден на плажа“
1 и 2 група на ДГ, цена 
5,50 лв., цена с отстъпка 
25 % - 4,10 лв.

Поредица „ДОРА  
ИЗСЛЕДОВАТЕЛКАТА“ 
„Търси и намери  
с Дора“
за деца в подготвителни 
групи или начален етап, 
които изучават английски 
език /АЕ/ - 5,90 лв., с от-
стъпка 25 % - 4,40 лв.

Поредица „ДОРА  
ИЗСЛЕДОВАТЕЛКАТА“ 
„Имало едно време“
за деца в подготвител-
ни групи и начален етап, 
които

изучават английски език /
АЕ/ – цена 5.99 лв. , с от-
стъпка 25 % - 4,50 лв.

Поредица „ДОРА  
ИЗСЛЕДОВАТЕЛКАТА“ 
„Раницата на Дора“
1 и 2 група  
на детските градини, 
цена 4,50 лв., цена с  
отстъпка 25 % - 3,40 лв.

Поредица „ДОРА  
ИЗСЛЕДОВАТЕЛКАТА“ 
„Дора помага на Диего“
за деца в подготвител-
ни групи и начален етап, 
които изучават английски 
език /АЕ/ – цена 5.99 лв., с 
отстъпка 25 % - 4,50 лв.
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Поредица „ДОРА  
ИЗСЛЕДОВАТЕЛКАТА“ 
„Хайде да играем! Хоп 
и маските изскачат!“
1-4 група на ДГ, цена 6,99 
лв., с отстъпка 25 % - 
5,20 лв.

Поредица „ДОРА  
ИЗСЛЕДОВАТЕЛКАТА“ 
„Приятели за цял  
живот“
за деца в предучилищна 
и начална училищна въз-
раст, които изучават 
английски език /АЕ/ –  
цена 5.99 лв. , с отстъпка 
25 % - 4,50 лв.

Поредица „ДОРА  
ИЗСЛЕДОВАТЕЛКАТА“ 
„Числата“ /със  
стикери/
за подготвителни групи 
детските градини,  
1 клас – цена 4,90 лв., с 
отстъпка 25 % - 3,70 лв.

Поредица „ДОРА  
ИЗСЛЕДОВАТЕЛКАТА“ 
„Дора на пикник“
подготвителни групи на 
детските градини, 1 клас, 
цена 4,50 лв., цена с  
отстъпка 25 % - 3,40 лв.

Поредица „ДОРА  
ИЗСЛЕДОВАТЕЛКАТА“ 
„Азбуката“ /със  
стикери/
подготвителни групи 
 на детските градини,  
1 клас – цена 4,90 лв., с 
отстъпка 25 % - 3,70 лв.

Поредица „ДОРА  
ИЗСЛЕДОВАТЕЛКАТА“ 
„Моят албум със сти-
кери на български и 
английски“
за деца в подготвителни 
групи или начален етап, 
които учат английски език 
- цена 6,99 лв., с отстъпка 
25 % - 5,25 лв.

Поредица „ДОРА  
ИЗСЛЕДОВАТЕЛКАТА“ 
„Дора обикаля света“
подготвителни групи на 
детските градини, 1 клас, 
цена 4,50 лв.,  
цена с отстъпка 25 % - 
3,40 лв.

Поредица „ДОРА  
ИЗСЛЕДОВАТЕЛКАТА“ 
„Дора тръгва на  
училище“ 
подготвителни групи на 
детските градини, 1 клас, 
цена 4,50 лв., цена с  
отстъпка 25 % - 3,40 лв.
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Поредица „ДОРА  
ИЗСЛЕДОВАТЕЛКАТА“ 
„Моята първа книжка 
с пъзели“ /първа и вто-
ра книжка/
1-4 група на ДГ, цена 9 
лв., с отстъпка 25 % -  
по 6.80 лв. всяка книжка

Поредица РИСУВАЙ СМЕЛО 
Рисувай смело котки и 
котараци
за деца в детските гради-
ни, цена 6 лв., с отстъпка 
25 % - 4,50 лв.

Поредица „ДОРА  
ИЗСЛЕДОВАТЕЛКАТА“ 
„Какво учим в детска-
та градина“  
/със стикери/
подготвителни групи на 
детските градини, цена 
4,90 лв., цена са отстъпка 
25 % - 3,70 лв.

Поредица РИСУВАЙ СМЕЛО 
Рисувай смело животни 
за деца в детските гради-
ни, цена 6 лв., с отстъпка 
25 % - 4,50 лв.

Поредица „ДОРА  
ИЗСЛЕДОВАТЕЛКАТА“ 
„Дора и нейните 
книжки за добри  
обноски“
1 и 2 група на детски-
те градини, цена 4,50 лв., 
цена с отстъпка 25 % - 
3,40 лв.

Поредица РИСУВАЙ СМЕЛО 
Рисувай смело  
принцеси, феи и цветя 
за деца в детските гради-
ни, цена 6 лв., с отстъпка 
25 % - 4,50 лв.

Поредица „ДОРА  
ИЗСЛЕДОВАТЕЛКАТА“ 
„Дора в дълбокото 
море“
подготвителни групи на 
детските градини, 1 клас, 
цена 4,50 лв., цена с от-
стъпка 25 % - 3,40 лв.

Поредица РИСУВАЙ СМЕЛО 
Рисувай смело  
извънземни, динозаври  
и пирати
за деца в детските гради-
ни, цена 6 лв., с отстъпка 
25 % - 4,50 лв.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОРЪЧКИ: Издателство „Колибри“, Учебно направление, Екатерина Виткова,  
тел. 0885 425 275, evitkova@colibri.bg; Търговски отдел, Явор Лазаров, 0887 602 172, yavor_lazarov@abv.bg
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