


I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
II гимназиален етап 

XII а клас 

Учебни седмици 31 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 3 93 

Чужди езици   

Чужд език - Английски език  2 62 

Чужд език – Немски език 2 62 

Математика и  
информационни технологии 

  

Математика 2 62 

Обществени науки, гражданско 
образование и религия 

  

Гражданско образование 1 31 

Физическа култура и спорт   

Физическо възпитание и спорт 2 62 

ОБЩО за раздел А 12 372 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
20 620 

 

Профилирана подготовка   

Чужд език - Английски език задължителен 

модул 

4 124 

Чужд език - Английски език избираем модул 3 93 

Чужд език – Немски език задължителен модул 4 124 

Чужд език – Немски език избираем модул 2 62 

Български език и литература задължителен 

модул 

4 124 

Български език и литература избираем модул 1 31 

Разширена поготовка   

Философия 2 62 

Общо за раздел А + раздел Б 32 992 

Раздел В – факултативни учебни часове 

ОБЩО за раздел А + раздел Б + раздел В 32 992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за 

учебния план и Приложение № 2 към същата Наредба и е в сила за приетите в VІІІ клас 

през учебната 2017/2018 година. 

2. Профилираната подготовка, съгл. Наредба №7 от 11.08.2016г. се придобива във втори 

гимназиален етап на средното образование чрез изучаване на следните профилиращи 

учебни предмети за 30. СУ, профил „Чужди езици“: 

Първи профилиращ предмет – английски език, изучава се със 7 часа седмично; 

Втори профилиращ предмет – немски език, изучава се с 6 часа седмично; 

Трети профилиращ предмет – български език и литература, изучава се с 5 часа седмично; 

Разширена подготовка – философия, изучава се с 2 часа седмично. 

Профилираната подготовка се осъществява в раздел Б (избираеми учебни часове) на 

учебния план. 

Всеки профилиращ учебен предмет се състои от задължителни и избираеми модули. 

Задължителните модули се изучават в ХII клас със 124 учебни часа годишно, а 

избираемите модули се изучават в ХII клас - с не повече от 124 както следва: 

Първи профилиращ предмет – английски език 

Задължителни модули: 

1. Устно общуване – 31 учебни часа годишно; 

2. Писмено общуване – 31 учебни часа годишно; 

3. Езикът чрез литература – 31 учебни часа годишно; 

4. Култура и междукултурно общуване – 31 учебни часа годишно. 

Избираем модул: 

5. Успех на изпита – 93 учебни часа годишно. 

 

Втори профилиращ предмет – немски език 

Задължителни модули: 

1. Устно общуване – 31 учебни часа годишно; 

2. Писмено общуване – 31 учебни часа годишно. 

3. Език и култура - 31 учебни часа годишно 

4. Езикови практики - 31 учебни часа годишно 

Избираем модул: 

5. Устно и писмено общуване В1.1 - 62 учебни часа годишно 

 

Трети профилиращ предмет – български език и литература 

Задължителни модули: 

1. Езикът и обществото - 31 учебни часа годишно; 

2. Езикови употреби - 31 учебни часа годишно; 

3. Диалогични прочити - 31 учебни часа годишно; 

4. Критическо четене - 31 учебни часа годишно; 

Избираем модул: 

5. Езикова култура - 31 учебни часа годишно 

 

3. Учебните часове от раздел В ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ до 4 часа седмично 

могат да се променят според бюджета на училището и желанието на родителите. 

4. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се 

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез 

следните видове спорт: волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 

от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед №РД09-1111/ 15. 08. 2016 г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 

дейности. 

5. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 

14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 





 

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
II гимназиален етап 

XII б клас 

Учебни седмици 31 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 3 93 

Чужди езици   

Чужд език - Английски език  2 62 

Чужд език – Испански език 2 62 

Математика и  
информационни технологии 

  

Математика 2 62 

Обществени науки, гражданско 
образование и религия 

  

Гражданско образование 1 31 

Физическа култура и спорт   

Физическо възпитание и спорт 2 62 

ОБЩО за раздел А 12 372 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
20 620 

 

Профилирана подготовка   

Чужд език - Английски език задължителен 

модул 

4 124 

Чужд език - Английски език избираем модул 3 93 

Чужд език – Испански език задължителен 

модул 

4 124 

Чужд език – Испански език избираем модул 2 62 

Български език и литература задължителен 

модул 

4 124 

Български език и литература избираем модул 1 31 

Разширена поготовка   

Философия 1 31 

Химия и опазване на околната среда 1 31 

Общо за раздел А + раздел Б 32 992 

Раздел В – факултативни учебни часове 

ОБЩО за раздел А + раздел Б + раздел В 32 992 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за 

учебния план и Приложение № 2 към същата Наредба и е в сила за приетите в VІІІ клас 

през учебната 2017/2018 година. 

3. Учебните часове от раздел В ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ до 4 часа седмично 

могат да се променят според бюджета на училището и желанието на родителите. 

4. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се 

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез 

следните видове спорт: волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед №РД09-1111/ 15. 08. 2016 г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 

дейности. 

5. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 

14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 

2. Профилираната подготовка, съгл. Наредба №7 от 11.08.2016г. се придобива във втори 

гимназиален етап на средното образование чрез изучаване на следните профилиращи 

учебни предмети за 30. СУ, профил „Чужди езици“: 

Първи профилиращ предмет – английски език, изучава се със 7 часа седмично; 

Втори профилиращ предмет – испански език, изучава се с 6 часа седмично; 

Трети профилиращ предмет – български език и литература, изучава се с 5 часа седмично; 

Разширена подготовка – философия, изучава се с 1 час седмично; 

Разширена подготовка – химия и опазване на околната среда, изучава се с 1 час седмично; 

Профилираната подготовка се осъществява в раздел Б (избираеми учебни часове) на 

учебния план. 

Всеки профилиращ учебен предмет се състои от задължителни и избираеми модули. 

Задължителните модули се изучават в ХII клас със 124 учебни часа годишно, а 

избираемите модули се изучават в ХII клас - с не повече от 124 както следва: 

Първи профилиращ предмет – английски език 

Задължителни модули: 

1. Устно общуване – 31 учебни часа годишно; 

2. Писмено общуване – 31 учебни часа годишно; 

3. Езикът чрез литература – 31 учебни часа годишно; 

4. Култура и междукултурно общуване – 31 учебни часа годишно; 

Избираем модул: 

5. Успех на изпита – 93 учебни часа годишно. 

 

Втори профилиращ предмет – испански език 

Задължителни модули: 

1. Устно общуване – 31 учебни часа годишно; 

2. Писмено общуване – 31 учебни часа годишно; 

3. Език и култура - 31 учебни часа годишно; 

4. Езикови практики - 31 учебни часа годишно; 

Избираем модул: 

3. Теория и практика на испанския език В1 - 31 учебни часа годишно. 

 

Трети профилиращ предмет – български език и литература 

Задължителни модули: 

1. Езикът и обществото - 31 учебни часа годишно; 

2. Езикови употреби - 31 учебни часа годишно; 

3. Диалогични прочити - 31 учебни часа годишно; 

4. Критическо четене - 31 учебни часа годишно; 

Избираем модул: 

5. Езикова култура - 31 учебни часа годишно 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
II гимназиален етап 

XII в клас 

Учебни седмици 31 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 3 93 

Чужди езици   

Чужд език - Испански език  2 62 

Чужд език – Английски език 2 62 

Математика и  
информационни технологии 

  

Математика 2 62 

Обществени науки, гражданско 
образование и религия 

  

Гражданско образование 1 31 

Физическа култура и спорт   

Физическо възпитание и спорт 2 62 

ОБЩО за раздел А 12 372 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
20 620 

 

Профилирана подготовка   

География и икономика задължителен модул 4 124 

География и икономика избираем модул 3 93 

Чужд език - Испански език задължителен 

модул 

4 124 

Чужд език - Испански език избираем модул 2 62 

Български език и литература задължителен 

модул 

4 124 

Български език и литература  избираем 

модул 

1 31 

Разширена поготовка   

Философия 1 31 

История и цивилизации 1 31 

Общо за раздел А + раздел Б 32 992 

Раздел В – факултативни учебни часове 

ОБЩО за раздел А + раздел Б + раздел В 32 992 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за 

учебния план и Приложение № 2 към същата Наредба и е в сила за приетите в VІІІ клас 

през учебната 2017/2018 година. 

 

3. Учебните часове от раздел В ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ до 4 часа седмично 

могат да се променят според бюджета на училището и желанието на родителите. 

4. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се 

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез 

следните видове спорт: волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед №РД09-1111/ 15. 08. 2016 г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 

дейности. 

5. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 

14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 

2. Профилираната подготовка, съгл. Наредба №7 от 11.08.2016г. се придобива във втори 

гимназиален етап на средното образование чрез изучаване на следните профилиращи 

учебни предмети за 30. СУ, профил „Икономическо развитие“: 

Първи профилиращ предмет – география и икономика, изучава се със 7 часа седмично; 

Втори профилиращ предмет – испански език, изучава се с 6 часа седмично; 

Трети профилиращ предмет – български език и литература, изучава се с 5 часа седмично; 

Разширена подготовка – история и цивилизации, изучава се с 1 час седмично; 

Разширена подготовка – философия, изучава се с 1 час седмично; 

Профилираната подготовка се осъществява в раздел Б (избираеми учебни часове) на 

учебния план. 

Всеки профилиращ учебен предмет се състои от задължителни и избираеми модули. 

Задължителните модули се изучават в ХII клас със 124 учебни часа годишно, а 

избираемите модули се изучават в ХII клас - с не повече от 124 както следва: 

Първи профилиращ предмет – география и икономика 

Задължителни модули: 

1 . България и регионална политика - 62 учебни часа годишно. 

2. Географска и икономическа информация - 62 учебни часа годишно. 

Избираем модул: 

3. Природа, общество и стопанство на България - 93 учебни часа годишно. 

 

Втори профилиращ предмет – испански език 

Задължителни модули: 

1. Устно общуване – 31 учебни часа годишно. 

2. Писмено общуване – 31 учебни часа годишно. 

3. Езикът чрез литературата – 31 учебни часа годишно. 

4. Култура и междукултурно общуване - 31 учебни часа годишно. 

Избираем модул: 

5. Теория и практика на испанския език В2 -62 учебни часа годишно 

 

Трети профилиращ предмет – български език и литература 

Задължителни модули: 

1. Езикът и обществото - 31 учебни часа годишно; 

2. Езикови употреби - 31 учебни часа годишно; 

3. Диалогични прочити - 31 учебни часа годишно; 

4. Критическо четене - 31 учебни часа годишно; 

Избираем модул: 

5. Езикова култура - 31 учебни часа годишно 


