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УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ.СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

”* Гимнщиапен етап
*

*ТнЙлеТ #
Учебни седмици 36

* газиеи А # задължителни учебни часове

Учебди предмети Седмичен брой Годишен брой

учебни часове учебни пасива

ТЗшгарски език и литература 4 144

Тчужд език Английски ски): 4 мл

Математика 3 108

Информационни технологии
1 35

Истории и цивиличиции 2 72 *
ТЕшрафии и икономика 1 36

Ъиишфии
, 1

7

35
*

Бипчш ми и здравно образование 1.5 54

Тривиш и астрономия 1.5 54

Хииии и опщвапс на околната среда 1 36 *
Технологии и предприемачество 2 72

“

Музика 05 114 .
Ъфрштешю изкуство 05 111 *
Физическа възпитание и спорт

*

2 71

йобшл и рашьи А 25 900 *
Раши ь“ , избираемиучебни часове

Общ брой часове за разни ь 7 252
*

* 1. Бълтрски тии и „ипрачура 1 За

2. Химия 1 35 *
* 3. География и икономика 2 72

4. Фиищфия 1 36 *
57 Биология и чдр. пбризпвание 2 72

Общо :. пише/1 А + тъпи и 32 1152

Риицел в * фякулнгивии учебни часове,.



Мансини доган
раздел в
Общо 1: ришип А + панел 1; + 1

ра ме.- в

". ПОЯСНИТЕЛНИ БГ иЖКИ

Графикът на учебната време. неучебните дни и ваканциите се определят със
заповед на Министъра на образпванието и нау ката.

ьроят на учебните седници се определя от Наредба 1119 4 от 30.11.2015 :
ум е ршрабоген за дневна форма на обучение и в него са включени още:

1 Училищният учебен план с разработен съгласно бл. 94 на Закона за
училищната „ яредучшпщното образование, бл. 14. чл. !6 и чл. 17 на
Наредби/а 4 от 31). 11.2015 са учебния итн и ПриложениеНа 1 към
същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и
спорт , 0011, се включва и но един учебен час за органиаиране и

провеждане на спортни Дейности чрез следните видове спори спортни
дейности съгласно чл. 92. ал. 1 от ЗПУО, чл. 14 ал. 3 1. 7 и 2411145 от
НаредбаМз 4/30.| 1.2015 за учебния план, Заповед Мз РД ОЧт
11 11/154082016 г. на министъра на образованието и неуката аа
организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час „и класа сътласно чл. 92
ал. 2 от зпуо, чл. 14. ал. 6 от НаредбаМ. 4130.11.2015 аа учебния
план.

Организация:
Прием след 1111 клас, съгласно наредба на Министъра на образованието и

науката и утаърден със аапоасд на началника на РУО.*
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|. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ.СЕДМИЧЕН и ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Гимназиален етап

|Хз клас
Учебни седмици 36

Раздел А - задължителни учебни чяспве
Учебни предмети Седмичен брой Годишен брой

учебни часове учебни часове

Бмгарски език и литература 3 10):

1 Чужл език , Ангн ”ски език 2 72

и чужд пик , Руски език 2 72

Мат-чашка 3 ШХ

Информационни гехишшгии * к 36

Истрия и цивилизации : 72

; География и икономика и й
[ Философия ; зе
Биозш ия и здравно пбрачоввиие 1 за

[ Физика и автономия ! 36

Химия и опазване на окопи” реал 1.5 54

Технологии и предприема-Гошо 2.5 90

Музика 05 18

Июбразително изкуство 0.5 на* - "

Физическо възпитание и спорт 2 72

Общи зя раздел А * 74 864

Раши! |"; - шбиряеми учебни часпвв
Общ Брой часов: за раздел :; в т

|. Английски език
7

| 36
2. География и икономика 2“ 72

3. Биолотя и здравно 2 72

образоиаи ие

4. Физика и апропомии
*

1 36



околната среда
е.. ьшгареки език и литература 1 зо

баща ти [шиел АТрнтиет Б 32 1152

Рател в -Фякулптивии учебни часове

Мнксималсиброй часове за

раздел в
Общо та още.-н А + ранен в + 32 1152

! ри цел в

П. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Графикът на учебното време, неучебните дни и ваканциите се определят със
заповед на Министъра на образованието и науката.

Броят на учебните седмици се определя от Наредбамг 4 им 30 [1.2015 :.

уп е разработен за Дневна форма на обучение и в нет са включени още:

1. Училищният учебен план е разработен евтлаено бл. 94 на Заушкаш
училищното „ предучшшщното образование. бл. 14, чл. 16 и чл. 17 на
Наредба/ш: 4 от 31). 11.2015 на учебния план и ПриложениеНа 1 към
същата Наредба.

.” Всяка учебна седмина, оонен часовете но физическо възпитание и

енооъооп. се включва и но един учебен нае за оргаииаиране и
провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: спортни
дейности съгласно чл. 92. шх. ] от ЗПУО. чл, 14 ал. 3 т. 7 И ал. 5 от
НаредбаМ: 4/30.| ] 015 за учебния ппан. Заповед Мз РД 09-
1 11 “15.08.2016 г. на министьра на образованието и неуката за
организиране и провеждане на спортни дейности



„,.ь А *

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на ктиса съгласно чл. 92
3412 от зпуо. чл. 14. ал. 6 от НаредбаМз 4/30.1 1.1015 ”53 учебния
ПЛВН.

Организация:

Прием след чп клас, съгласно наредба на Министъра на образованието и

науката и утвърден със заповед на началника на РУО.

С този УП се дава възможност за надграждане на обшообршователния
минимум на раздел А. Като се използват часовете от раздел Б след подадени
заявления т- роди жените.
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3. м им.“ проф! ираио пйразоваиис с риппиремо изучипшв на чужд ник
профил спфяуерпи и хардуерни науки

Учебна година: 2021/2022 година

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е пприет на заседание на

педагогическия съвет * пригоко
утвърден със заповед на директора



!.
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
УЧЕБНИ ПРЕДМЕТ“,СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА

Гимназиален етап
253 клас

Учебни седмици 36
Раздел А - задължителни учебни часове

Учебни предмети Седмичен брад Гадишен брой
7

учебни часове учебни часове
Дава: гащи „чт “ЕР, , 3 103

душ-дош * Английски език 72 72
ми ждшикйР иазик 2 72
Мвшматика 2 72
Инфодмацак3шш технологии 0.5 * 13
История и цивилизации 37.75, 126
География и ииоиомииа 2.5 90

1 Философия 2 72
“ Биология и здравно порицание 2 72
Физика и астроннмии * 2 72
Зита-я и опазване на околната среда 2 72
Музика 0.5 , ,. 18

Изобразително изкуство 0.5 # 111

Физическо възпитание и спорт 2 72
Общо за раздел А 265 954

Раздел !; - избираемиучешдасовв
Общ брой часове за раздел 5 5.5 198

1. Фтическа възпитание и снорг 1 36
1 :. Мщемтика 1 за
1 3. Физика и астрономия „ , , # 1 за

4. География и икономика 1 36
5. Биология и щравио 1.5 54

образование
0599 за раздел А + раздел :; 32 1152 ,
, * Раши 11 лтатиттни Учебни часове
Максимален брой часове за
раздел в %Общо ит раздела А + раздел 5 + 32 1152
раител в



!. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Графикът на учебното време. неучебните дни и ваканциите се определят със
заповед на Министъра на образованието и науката.

Броят на учебните седмици се определя от Наредба м 4 от 30 1или
уп е разработен за дневна форма на обучение и в него са включени още:

1. Училищният учебен план е разработен съгласно бл. 94 на ?там: за
тнииищиато и предучшищиото образование, бл. 14, чл. 16 и чл. 17 на
НирагУбиАЕд 4 от 30.11.2015 заучебния илин и ПриложениеНа 1 към
същата Наредба.

.. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и
спорт , ООП, се включва и по един учебен час за организиране и

пронежданс на спортни дейности чрез спешни видове спорт: спортни
дейности съгласно чл. 92, ал. 1 от 31 1УО, чл. 14 ал. 3 т. 7 и ал. 5 от
НаредбаМе 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Мз РД 09-
1111/15,082016г.на министъра на образовапиио и науката за
организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмина включва и по един час иа класи съгласно чл. 92
ал. : от зпуо. чл. 14, ал. (> от наредба Ме 4/30.11.2015 аа учебния
нлан.

Органишпии:
Прием след 1111 клас, съгласно наредба на Министъра на образованието и

науката и утвърден със заповед на началника на гуо.
(: този уп се дава възможност ча надгражданс на общообрааоватслнид
минимум по раздел А, като се използват часовете от раздел Б след подадени
щявления от родителите.
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УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ нА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Гимназиален етап

Х|н клас

Учебни седмици 36

Раздел А - задължителни учебни часове
Учебни предмети “Седмичен брой

учебничаст
Годишен брой
учебни чисиве

Български език и литература 3 1011

Английски език 2 72

Руски език 2 72”
Махемшми 2 72

Гражданско образование 1 36

Физическа възпитание и спорт 2 7:

Общо „ гащи.. А 12 432

Раздел Ба избираеми учебни часове

потенциал. Устойчиио

Обшброй часове за раздел в 20 720

1. Информатика шо

, обеюнойириеширмш 2 72
проектиране и пршрамиранс *, Структури от данни и 2 72

идентични
, ВъведеиисвРаийоп 1 за

, :. инфариациаиии 180

машини
, 2 73

1 72

- Информационни„аналогии 1 йзе
в робагиката

3. Геопрафии и икономика 130

. Природпорссурсси 1 36



/-рашитис
Гетюлшическп и 1 36
обществена кулгура

. Съвременно икономическо 1 за
решение

Европа. Азия и България 1 за

- География нн туризма , 1 35
Итбираем модул

з. ФизичеекЪьшитяПе 180 *
и спорт

Спорт-шусъвършенствше 2 72

й, * (“питие вишни 72

”

» (Тонини на енот ната * Г ” 36
кюцштовиц на игри
"седмично на тенис на има

гиздТн вТфнкунтнтиши учеани (асове

Максимален брой часове за
раздел 13

Общо н- рамена А + рашел !: + 32 1153

раздел в

||. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛ ЕЖКИ

Графикът на учебното време, неучебните дни и ваканциите се определят със
заповед на Министъра на образованието и науката.

Броят на учебните седмици се определя от наредбима 4 от 30.11 2015 в

уп е разработен за дневна форма на обучение и в него са включени още:

1. Училищният учебен план е разработен съгласно бл. 94 на Закона за
училищното и предшшищнота образование. бл. 14, чл. 16 и чл. 17 на
Наредбалз 4 вт 30. 11.2015 г. за учебния там и ПриложениеМ 1 към
същата Наредба.-



2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и
опорте ООП, се включва и но един учебен час за организиране и
провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: спортни
дейност съгласно ЧЛ. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14 ал. 3 т. 7 и ап. 5 от
НаредбаМ 4/30117015 за учебния план, ЗаповедМ! РД 09-
1!!!” 5.08.2016 г. на министъра на образованието и иеуката за
оршпизиране и провеждане на спора-ни Дейности.

3 Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92
ап. 2 от ЗПУО, чл. 14. ал. 6 от НаредбаМз 4/30.1 | .2015 за учебния
план.

Организация:
Прием след хип тотае, съгласно наредба на Министъра на образованието и

науката и утвърден със заповед на началника на РУО.

с този уп се дава възможност за надграждане на общообразоватепния
минимум по ратдсп А, като се използват часовете от раздел Б след подадени
заяшения от родители ге.
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Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е пприет на заседание на

педагогическия съвет- протокол Мз /..”.......*....
,! , , . ,

утвърден със заповед на директора : ..



!. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ.СЕДМИЧЕН и ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Гимназиален етап
12 клас

Учебни седмици 31

Ряздел А - задължитепии учебни чяспве

Учебни предмети Седмичен брой Годишен брой
учебни часове учебни наеме

Бънгврсии език и нтрвтурв 3 93
*

Англииеии език 2 62

Руски език 2 62

Машинки 2 62

Гражданско образование 1 31

Физическо възпипние и свири 2 62

АОбщо :. виден А
* 12 372

Раздел ]; - избирпеми учвбии часове

модул
!

Общ брой часове за рнЗнен в 20 1 620

1. Английски шик 452 155

. Устие община 1 31

. писмено овщуввне 1 31

. Езици и чрез литература 1 31

. Култура „ мещукутурно 1 31

общувзиц

. Особеност нв писмения 1 31

превод от и на английски
език - Изб. модул
:. гуши щик-5.11 155

. Устие общуване 1 31

. ииеиеив общуване 1 31

. Език и култура 1

*
31

. Езикови првкгики 1 31 ”
* 1 Основи на превода - и367 1 31



3. Биологи- || при-о 1 155
обрп-ювпвие

. !

, Биосфера Сгруъггури и 1 1 1 31 1

“му. .

- Многпшетъчна оршнизниия 1.5 44
на биологичните системи

- Евшпоцид на Билпгичит 1.5 49
системи

- Екологични точки - Изб. | 3!
Мпдул

:. Истрия и иииилипиии 1 155
* - Власт и институции

*

1 31

„ Култура и духовност 17 31

- Човек и общество
!

2 62

- Визаьггийека кушура- Изб 1 31
Молул

". ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Графикът на учебното време, неучебните дни и ваканциите се определят със
заповед на Министъра на образованието и науката.
Броят на учебните седмиш се определя от Наредба те 4 пт 30.11.2015 г.

уп :: разработен за дневна форма на обучение и в него са включени още:

1. Училищният учебен план е разработен оъглноио бл. 94 на Закона За
училищната и предучилищното образование, бл. 14, чл. 16 и чл. 17 на
НаредбаМ 4 от 30.11.2015 2. за учебни план и Приложение да 1 към
същата Наредба.

, Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и
спортй ООП, се включва и по един учебен час за организиране их.3



провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: спортни
дейности съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14 ал. 3 т. 7 и ал. 5 от
Наредба Мз 4/30.1 1,2015 за учебния план. Заповед М: РД 097
1111/15.08.20| 6 г. на министъра на образованието и неуката за
орпнизиране и провеждане на спортни дейности.

3 Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92
ал. 2 от ЗПУО, чл. И, ал. 6 от Наредба Ма 4/30.1 1.2015 за учебния
план.

Организация:
Прием след ЧН клас, съгласно наредба на Министъра на образованието и

науката и утвърден със заповед на началника на РУО.
С този УП се дава възможност за НВШРаждане на общообразоватепния
минимум по раздел А, като се използват часовете от раздел 5 след подадени
заявления от родителите.


