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УТВЪРДИЛ …………….………………… 

     ВИХРА ЕРАМЯН -  ДИРЕКТОР  

      

     СЪГЛАСУВАЛ:…………………………………… 

     Д.ЛУКОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ЕГ „ИВАН ВАЗОВ“ 
 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за ХІа 

 

Учебна година: 2020-2021 

 

Профил: „Чужди езици“  

 

 

Прием след завършено  основно образование 

Форма на обучение - дневна 

Прием:  2017/2018 учебна година 

Срок на обучение: 5 години 

Профилиращи учебни предмети:  

1.Испански език 

2. Руски език 

3. Математика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната 

среда, История и цивилизации, География и икономика, 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет,  

Протокол № 8/ 07.07.2020 г.  
 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНО ВРЕМЕ 
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№ 
 

 

Образователна 

степен : Средна 

ІІ гимназиален 

етап 

Клас 

  ХІ 

 УЧЕБНА ГОДИНА Уч. 2020/2021 год. 

 УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

 

 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ /год.бр.часове/  

 /седмичен брой часове/  

1. Български език и литература 108 

  3 

2. Чужди езици  

  Чужд език - /Испански език/ 72 

  2 

  Чужд език - / Руски език// 72 

  2 

3. Математика, информатика и информационни технологии  

 Математика 72 

  2 

4. Обществени науки, гражданско образование и религия  

 Гражданско образование 36 

  1 

5.  Физическа култура и спорт  

 Физическо възпитание и спорт 72 

  2 

Раздел Б – Профилирана подготовка 

 

I-ви профилиращ Испански език 288 

  8 

І з. модул Устно общуване 1 

ІІ з. модул Писмено общуване 1 

ІІІ з. модул Езикът чрез литературата 1 

ІV з. модул Култура и междукултурно общуване 1 

Избираем модул 
 Работа върху автентични текстове – художествени, публицистични, 

научнопопулярни, специализирани и др. 
4 

II-ри 

профилиращ 
Руски език 180 

  5 

І з. модул Устно общуване 2 

ІІ з. модул Писмено общуване 2 
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Избираем модул Работа върху рускоезични текстове - публицистични, художествени, 

научнопопулярни и други 
1 

III-ти 

профилиращ 

Математика, История и цивилизации, География и икономика, 

Биология и здравно образование, Физика и астрономия, Химия и 

опазване на околната среда  

180 

  5 

Задължителни 

модули 
 4 

Избираеми 

модули 

Геометрия. Елементи на математически анализ 

Култура и духовност 

Човек-общество-природа 

Клетка - елементарна биологична система 

Теоретични основи на химията 

Електричество и промишленост 

1 

 
Раздел Б – Разширена общообразователна подготовка 

 
 

 
Български език и литература, Математика, Биология и здравно образование, 

Химия и опазване на околната среда 
72 

  2 

 ОБЩО за раздел А + раздел Б 1152 

   

Раздел В – факултативни учебни часове 

   

 Изобразително изкуство 72 

  2 

 Музика 72 

  2 

 ОБЩО за раздел А+ раздел Б+ раздел В 1296 

 
 
ІІ.ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 
1. Училищният учебен план е в сила за приетите в VІІІ клас през учебната 2017/2018 година, които 

следва да завършат ХІІ през учебната 2021/2022 година. 

 

2. Първи профилиращ учебен предмет е Испански език, който се изучава с 288 часа годишно. 

 

3. Втори профилиращ учебен предмет и Руски език, който се изучава със 180 часа годишно. 

 

4. ІІІ профилиращ учебен предмет се избира от учениците и може да бъде Математика, Биология и 

здравно образование, Химия и опазване на околната среда, История и цивилизации, География 

и икономика, Физика и астрономия, съгласно решение на педагогическия съвет, взето с 

Протокол № 6 от 28.02. 2020 г.. Избраният предмет съгласно чл. 3, ал. 4 от Наредба № 7 за 

профилираната подготовка се изучава с 5 учебни часа седмично - 144 часа годишно /4 часа седмично/ 

за задължителните модули, определени в утвърдените от Министъра на образованието учебни 

програми по съответния предмет съгласно чл. 6 от Наредба № 7 за профилираната подготовка, и 36 

час годишно /1 час седмично/ за избираем модул.  

 

5. От 1 до 10 юни учениците попълват заявление, с което избират   учебен предмет, по който се 

осъществява разширена общообразователна подготовка. Той може да бъде Български език и 

литература, Математика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната 

среда и трябва да е различен от избрания профилиращ учебен предмет, съгласно решение на 

педагогическия съвет, взето с Протокол № 6 от 28.02.2020 г.. 
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6. От 1 до 10 юни  учениците попълват заявление, с което избират   1 или 2 факултативни учебни 

предмета от Раздел В на Училищния учебен план. 

 

 

7. Всяка учебна седмица, съгласно чл. 92, ал.1, ал. 3 и ал. 4 от ЗПУО освен задължителните учебни часове 

по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт”, се провежда 1 учебен час за организиране и 

провеждане на спортни дейности на открито, след избор на учениците между волейбол и баскетбол. 

Изборът се прави със заявление в края на учебната година. 

 

8. 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.  

 

9. Училищният учебен план е разработен въз основа на Рамков учебен план за профилирано обучение с 

интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“ Приложение № 2, към чл.12, ал.2, т.2 от 

Наредба № 4 за учебния план 

 

 

 

 

 
       Директор: ……………… 

        /Вихра Ерамян/ 
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УТВЪРДИЛ …………….………………… 

     ВИХРА ЕРАМЯН -  ДИРЕКТОР  

      

     СЪГЛАСУВАЛ:…………………………………… 

     Д.ЛУКОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ЕГ „ИВАН ВАЗОВ“ 
 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за ХІб 

 

Учебна година: 2020-2021 

 

Профил: „Чужди езици“  

 

 

Прием след завършено  основно образование 

Форма на обучение - дневна 

Прием:  2017/2018 учебна година 

Срок на обучение: 5 години 

Профилиращи учебни предмети:  

1.Испански език 

2. Руски език 

3. Математика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната 

среда, История и цивилизации, География и икономика, 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет,  

Протокол № 8/ 07.07.2020 г.  
 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНО ВРЕМЕ 
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№ 
 

 

Образователна 

степен : Средна 

ІІ гимназиален 

етап 

Клас 

  ХІ 

 УЧЕБНА ГОДИНА Уч. 2020/2021 год. 

 УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

 

 

 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ /год.бр.часове/  

 /седмичен брой часове/  

1. Български език и литература 108 

  3 

2. Чужди езици  

  Чужд език - /Испански език/ 72 

  2 

  Чужд език - / Руски език// 72 

  2 

3. Математика, информатика и информационни технологии  

 Математика 72 

  2 

4. Обществени науки, гражданско образование и религия  

 Гражданско образование 36 

  1 

5.  Физическа култура и спорт  

 Физическо възпитание и спорт 72 

  2 

Раздел Б – Профилирана подготовка 

 

I-ви профилиращ Испански език 288 

  8 

І з. модул Устно общуване 1 

ІІ з. модул Писмено общуване 1 

ІІІ з. модул Езикът чрез литературата 1 

ІV з. модул Култура и междукултурно общуване 1 

Избираем модул 
 Работа върху автентични текстове – художествени, публицистични, 

научнопопулярни, специализирани и др. 
4 

II-ри 

профилиращ 
Руски език 180 

  5 

І з. модул Устно общуване 2 
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ІІ з. модул Писмено общуване 2 

Избираем модул Работа върху рускоезични текстове - публицистични, художествени, 

научнопопулярни и други 
1 

III-ти 

профилиращ 

Математика, История и цивилизации, География и икономика, 

Биология и здравно образование, Физика и астрономия, Химия и 

опазване на околната среда  

180 

  5 

Задължителни 

модули 
 4 

Избираеми 

модули 

Геометрия. Елементи на математически анализ 

Култура и духовност 

Човек-общество-природа 

Клетка - елементарна биологична система 

Теоретични основи на химията 

Електричество и промишленост 

1 

 
Раздел Б – Разширена общообразователна подготовка 

 
 

 
Български език и литература, Математика, Биология и здравно образование, 

Химия и опазване на околната среда 
72 

  2 

 ОБЩО за раздел А + раздел Б 1152 

   

Раздел В – факултативни учебни часове 

   

 Изобразително изкуство 72 

  2 

 Музика 72 

  2 

 ОБЩО за раздел А+ раздел Б+ раздел В 1296 

 
 
ІІ.ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 
1. Училищният учебен план е в сила за приетите в VІІІ клас през учебната 2017/2018 година, които 

следва да завършат ХІІ през учебната 2021/2022 година. 

 

2. Първи профилиращ учебен предмет е Испански език, който се изучава с 288 часа годишно. 

 

3. Втори профилиращ учебен предмет и Руски език, който се изучава със 180 часа годишно. 

 

4. ІІІ профилиращ учебен предмет се избира от учениците и може да бъде Математика, Биология и 

здравно образование, Химия и опазване на околната среда, История и цивилизации, География 

и икономика, Физика и астрономия, съгласно решение на педагогическия съвет, взето с 

Протокол № 6 от 28.02. 2020 г.. Избраният предмет съгласно чл. 3, ал. 4 от Наредба № 7 за 

профилираната подготовка се изучава с 5 учебни часа седмично - 144 часа годишно /4 часа седмично/ 

за задължителните модули, определени в утвърдените от Министъра на образованието учебни 

програми по съответния предмет съгласно чл. 6 от Наредба № 7 за профилираната подготовка, и 36 

час годишно /1 час седмично/ за избираем модул.  

 

5. От 1 до 10 юни учениците попълват заявление, с което избират   учебен предмет, по който се 

осъществява разширена общообразователна подготовка. Той може да бъде Български език и 

литература, Математика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната 

среда и трябва да е различен от избрания профилиращ учебен предмет, съгласно решение на 

педагогическия съвет, взето с Протокол № 6 от 28.02.2020 г.. 
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6. От 1 до 10 юни  учениците попълват заявление, с което избират   1 или 2 факултативни учебни 

предмета от Раздел В на Училищния учебен план. 

 

7. Всяка учебна седмица, съгласно чл. 92, ал.1, ал. 3 и ал. 4 от ЗПУО освен задължителните учебни часове 

по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт”, се провежда 1 учебен час за организиране и 

провеждане на спортни дейности на открито, след избор на учениците между волейбол и баскетбол. 

Изборът се прави със заявление в края на учебната година. 

 

8. 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.  

 

9. Училищният учебен план е разработен въз основа на Рамков учебен план за профилирано обучение с 

интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“ Приложение № 2, към чл.12, ал.2, т.2 от 

Наредба № 4 за учебния план 

 

 

 

 

 
       Директор: ……………… 

        /Вихра Ерамян/ 
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УТВЪРДИЛ …………….………………… 

     ВИХРА ЕРАМЯН -  ДИРЕКТОР  

      

     СЪГЛАСУВАЛ:…………………………………… 

     Д.ЛУКОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ЕГ „ИВАН ВАЗОВ“ 
 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за ХІв 

 

Учебна година: 2020-2021 

 

Профил: „Чужди езици“  

 

 

Прием след завършено  основно образование 

Форма на обучение - дневна 

Прием:  2017/2018 учебна година 

Срок на обучение: 5 години 

Профилиращи учебни предмети:  

1.Италиански език 

2. Руски език 

3. Математика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната 

среда, История и цивилизации, География и икономика, 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет,  

Протокол № 8/ 07.07.2020 г.  
 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНО ВРЕМЕ 
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№ 
 

 

Образователна 

степен : Средна 

ІІ гимназиален 

етап 

Клас 

  ХІ 

 УЧЕБНА ГОДИНА Уч. 2020/2021 год. 

 УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

 

 

 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ /год.бр.часове/  

 /седмичен брой часове/  

1. Български език и литература 108 

  3 

2. Чужди езици  

  Чужд език - /Италиански език/ 72 

  2 

  Чужд език - / Руски език// 72 

  2 

3. Математика, информатика и информационни технологии  

 Математика 72 

  2 

4. Обществени науки, гражданско образование и религия  

 Гражданско образование 36 

  1 

5.  Физическа култура и спорт  

 Физическо възпитание и спорт 72 

  2 

Раздел Б – Профилирана подготовка 

 

I-ви профилиращ Италиански език 288 

  8 

І з. модул Устно общуване 1 

ІІ з. модул Писмено общуване 1 

ІІІ з. модул Езикът чрез литературата 1 

ІV з. модул Култура и междукултурно общуване 1 

Избираем модул 
 Работа върху автентични текстове – художествени, публицистични, 

научнопопулярни, специализирани и др. 
4 

II-ри 

профилиращ 
Руски език 180 

  5 

І з. модул Устно общуване 2 
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ІІ з. модул Писмено общуване 2 

Избираем модул Работа върху рускоезични текстове - публицистични, художествени, 

научнопопулярни и други 
1 

III-ти 

профилиращ 

Математика, История и цивилизации, География и икономика, 

Биология и здравно образование, Физика и астрономия, Химия и 

опазване на околната среда  

180 

  5 

Задължителни 

модули 
 4 

Избираеми 

модули 

Геометрия. Елементи на математически анализ 

Култура и духовност 

Човек-общество-природа 

Клетка - елементарна биологична система 

Теоретични основи на химията 

Електричество и промишленост 

1 

 
Раздел Б – Разширена общообразователна подготовка 

 
 

 
Български език и литература, Математика, Биология и здравно образование, 

Химия и опазване на околната среда 
72 

  2 

 ОБЩО за раздел А + раздел Б 1152 

   

Раздел В – факултативни учебни часове 

   

 Изобразително изкуство 72 

  2 

 Музика 72 

  2 

 ОБЩО за раздел А+ раздел Б+ раздел В 1296 

 
 
ІІ.ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 
1. Училищният учебен план е в сила за приетите в VІІІ клас през учебната 2017/2018 година, които 

следва да завършат ХІІ през учебната 2021/2022 година. 

 

2. Първи профилиращ учебен предмет е Италиански език, който се изучава с 288 часа годишно. 

 

3. Втори профилиращ учебен предмет и Руски език, който се изучава със 180 часа годишно. 

 

4. ІІІ профилиращ учебен предмет се избира от учениците и може да бъде Математика, Биология и 

здравно образование, Химия и опазване на околната среда, История и цивилизации, География 

и икономика, Физика и астрономия, съгласно решение на педагогическия съвет, взето с 

Протокол № 6 от 28.02. 2020 г.. Избраният предмет съгласно чл. 3, ал. 4 от Наредба № 7 за 

профилираната подготовка се изучава с 5 учебни часа седмично - 144 часа годишно /4 часа седмично/ 

за задължителните модули, определени в утвърдените от Министъра на образованието учебни 

програми по съответния предмет съгласно чл. 6 от Наредба № 7 за профилираната подготовка, и 36 

час годишно /1 час седмично/ за избираем модул.  

 

5. От 1 до 10 юни учениците попълват заявление, с което избират   учебен предмет, по който се 

осъществява разширена общообразователна подготовка. Той може да бъде Български език и 

литература, Математика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната 

среда и трябва да е различен от избрания профилиращ учебен предмет, съгласно решение на 

педагогическия съвет, взето с Протокол № 6 от 28.02.2020 г.. 
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6. От 1 до 10 юни  учениците попълват заявление, с което избират   1 или 2 факултативни учебни 

предмета от Раздел В на Училищния учебен план. 

 

7. Всяка учебна седмица, съгласно чл. 92, ал.1, ал. 3 и ал. 4 от ЗПУО освен задължителните учебни часове 

по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт”, се провежда 1 учебен час за организиране и 

провеждане на спортни дейности на открито, след избор на учениците между волейбол и баскетбол. 

Изборът се прави със заявление в края на учебната година. 

 

8. 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.  

 

9. Училищният учебен план е разработен въз основа на Рамков учебен план за профилирано обучение с 

интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“ Приложение № 2, към чл.12, ал.2, т.2 от 

Наредба № 4 за учебния план 

 

 

 

 

 
       Директор: ……………… 

        /Вихра Ерамян/ 
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УТВЪРДИЛ …………….………………… 

     ВИХРА ЕРАМЯН -  ДИРЕКТОР  

      

     СЪГЛАСУВАЛ:…………………………………… 

     Д.ЛУКОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ЕГ „ИВАН ВАЗОВ“ 
 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за ХІг 

 

Учебна година: 2020-2021 

 

Профил: „Чужди езици“  

 

 

Прием след завършено  основно образование 

Форма на обучение - дневна 

Прием:  2017/2018 учебна година 

Срок на обучение: 5 години 

Профилиращи учебни предмети:  

1.Италиански език 

2. Руски език 

3. Математика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната 

среда, История и цивилизации, География и икономика, 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет,  

Протокол № 8/ 07.07.2020 г.  
 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНО ВРЕМЕ 
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№ 
 

 

Образователна 

степен : Средна 

ІІ гимназиален 

етап 

Клас 

  ХІ 

 УЧЕБНА ГОДИНА Уч. 2020/2021 год. 

 УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

 

 

 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ /год.бр.часове/  

 /седмичен брой часове/  

1. Български език и литература 108 

  3 

2. Чужди езици  

  Чужд език - /Италиански език/ 72 

  2 

  Чужд език - / Руски език// 72 

  2 

3. Математика, информатика и информационни технологии  

 Математика 72 

  2 

4. Обществени науки, гражданско образование и религия  

 Гражданско образование 36 

  1 

5.  Физическа култура и спорт  

 Физическо възпитание и спорт 72 

  2 

Раздел Б – Профилирана подготовка 

 

I-ви профилиращ Италиански език 288 

  8 

І з. модул Устно общуване 1 

ІІ з. модул Писмено общуване 1 

ІІІ з. модул Езикът чрез литературата 1 

ІV з. модул Култура и междукултурно общуване 1 

Избираем модул 
 Работа върху автентични текстове – художествени, публицистични, 

научнопопулярни, специализирани и др. 
4 

II-ри 

профилиращ 
Руски език 180 

  5 

І з. модул Устно общуване 2 
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ІІ з. модул Писмено общуване 2 

Избираем модул Работа върху рускоезични текстове - публицистични, художествени, 

научнопопулярни и други 
1 

III-ти 

профилиращ 

Математика, История и цивилизации, География и икономика, 

Биология и здравно образование, Физика и астрономия, Химия и 

опазване на околната среда  

180 

  5 

Задължителни 

модули 
 4 

Избираеми 

модули 

Геометрия. Елементи на математически анализ 

Култура и духовност 

Човек-общество-природа 

Клетка - елементарна биологична система 

Теоретични основи на химията 

Електричество и промишленост 

1 

 
Раздел Б – Разширена общообразователна подготовка 

 
 

 
Български език и литература, Математика, Биология и здравно образование, 

Химия и опазване на околната среда 
72 

  2 

 ОБЩО за раздел А + раздел Б 1152 

   

Раздел В – факултативни учебни часове 

   

 Изобразително изкуство 72 

  2 

 Музика 72 

  2 

 ОБЩО за раздел А+ раздел Б+ раздел В 1296 

 
 
ІІ.ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 
1. Училищният учебен план е в сила за приетите в VІІІ клас през учебната 2017/2018 година, които 

следва да завършат ХІІ през учебната 2021/2022 година. 

 

2. Първи профилиращ учебен предмет е Италиански език, който се изучава с 288 часа годишно. 

 

3. Втори профилиращ учебен предмет и Руски език, който се изучава със 180 часа годишно. 

 

4. ІІІ профилиращ учебен предмет се избира от учениците и може да бъде Математика, Биология и 

здравно образование, Химия и опазване на околната среда, История и цивилизация, География 

и икономика, Физика и астрономия, съгласно решение на педагогическия съвет, взето с 

Протокол № 6 от 28.02. 2020 г.. Избраният предмет съгласно чл. 3, ал. 4 от Наредба № 7 за 

профилираната подготовка се изучава с 5 учебни часа седмично - 144 часа годишно /4 часа седмично/ 

за задължителните модули, определени в утвърдените от Министъра на образованието учебни 

програми по съответния предмет съгласно чл. 6 от Наредба № 7 за профилираната подготовка, и 36 

час годишно /1 час седмично/ за избираем модул.  

 

5. От 1 до 10 юни учениците попълват заявление, с което избират   учебен предмет, по който се 

осъществява разширена общообразователна подготовка. Той може да бъде Български език и 

литература, Математика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната 

среда и трябва да е различен от избрания профилиращ учебен предмет, съгласно решение на 

педагогическия съвет, взето с Протокол № 6 от 28.02.2020 г.. 
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6. От 1 до 10 юни  учениците попълват заявление, с което избират   1 или 2 факултативни учебни 

предмета от Раздел В на Училищния учебен план. 

 

7. Всяка учебна седмица, съгласно чл. 92, ал.1, ал. 3 и ал. 4 от ЗПУО освен задължителните учебни часове 

по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт”, се провежда 1 учебен час за организиране и 

провеждане на спортни дейности на открито, след избор на учениците между волейбол и баскетбол. 

Изборът се прави със заявление в края на учебната година. 

 

8. 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.  

 

9. Училищният учебен план е разработен въз основа на Рамков учебен план за профилирано обучение с 

интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“ Приложение № 2, към чл.12, ал.2, т.2 от 

Наредба № 4 за учебния план 

 

 

 

 

 
       Директор: ……………… 

        /Вихра Ерамян/ 
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УТВЪРДИЛ …………….………………… 

     ВИХРА ЕРАМЯН -  ДИРЕКТОР  

      

     СЪГЛАСУВАЛ:…………………………………… 

     Д.ЛУКОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ЕГ „ИВАН ВАЗОВ“ 
 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за ХІд 

 

Учебна година: 2020-2021 

 

Профил: „Чужди езици“  

 

 

Прием след завършено  основно образование 

Форма на обучение - дневна 

Прием:  2017/2018 учебна година 

Срок на обучение: 5 години 

Профилиращи учебни предмети:  

1.Английски език 

2. Руски език 

3. Математика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната 

среда, История и цивилизации, География и икономика, 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет,  

Протокол № 8/ 07.07.2020 г.  
 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНО ВРЕМЕ 
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№ 
 

 

Образователна 

степен : Средна 

ІІ гимназиален 

етап 

Клас 

  ХІ 

 УЧЕБНА ГОДИНА Уч. 2020/2021 год. 

 УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

 

 

 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ /год.бр.часове/  

 /седмичен брой часове/  

1. Български език и литература 108 

  3 

2. Чужди езици  

  Чужд език - /Английски език/ 72 

  2 

  Чужд език - / Руски език// 72 

  2 

3. Математика, информатика и информационни технологии  

 Математика 72 

  2 

4. Обществени науки, гражданско образование и религия  

 Гражданско образование 36 

  1 

5.  Физическа култура и спорт  

 Физическо възпитание и спорт 72 

  2 

Раздел Б – Профилирана подготовка 

 

I-ви профилиращ Английски език 288 

  8 

І з. модул Устно общуване 1 

ІІ з. модул Писмено общуване 1 

ІІІ з. модул Езикът чрез литературата 1 

ІV з. модул Култура и междукултурно общуване 1 

Избираем модул 
 Работа върху автентични текстове – художествени, публицистични, 

научнопопулярни, специализирани и др. 
4 

II-ри 

профилиращ 
Руски език 180 

  5 

І з. модул Устно общуване 2 
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ІІ з. модул Писмено общуване 2 

Избираем модул Работа върху рускоезични текстове - публицистични, художествени, 

научнопопулярни и други 
1 

III-ти 

профилиращ 

Математика, История и цивилизации, География и икономика, 

Биология и здравно образование, Физика и астрономия, Химия и 

опазване на околната среда  

180 

  5 

Задължителни 

модули 
 4 

Избираеми 

модули 

Геометрия. Елементи на математически анализ 

Култура и духовност 

Човек-общество-природа 

Клетка - елементарна биологична система 

Теоретични основи на химията 

Електричество и промишленост 

1 

 
Раздел Б – Разширена общообразователна подготовка 

 
 

 
Български език и литература, Математика, Биология и здравно образование, 

Химия и опазване на околната среда 
72 

  2 

 ОБЩО за раздел А + раздел Б 1152 

   

Раздел В – факултативни учебни часове 

   

 Изобразително изкуство 72 

  2 

 Музика 72 

  2 

 ОБЩО за раздел А+ раздел Б+ раздел В 1296 

 
 
ІІ.ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 
1. Училищният учебен план е в сила за приетите в VІІІ клас през учебната 2017/2018 година, които 

следва да завършат ХІІ през учебната 2021/2022 година. 

 

2. Първи профилиращ учебен предмет е Английски език, който се изучава с 288 часа годишно. 

 

3. Втори профилиращ учебен предмет и Руски език, който се изучава със 180 часа годишно. 

 

4. ІІІ профилиращ учебен предмет се избира от учениците и може да бъде Математика, Биология и 

здравно образование, Химия и опазване на околната среда, История и цивилизации, География 

и икономика, Физика и астрономия, съгласно решение на педагогическия съвет, взето с 

Протокол № 6 от 28.02. 2020 г.. Избраният предмет съгласно чл. 3, ал. 4 от Наредба № 7 за 

профилираната подготовка се изучава с 5 учебни часа седмично - 144 часа годишно /4 часа седмично/ 

за задължителните модули, определени в утвърдените от Министъра на образованието учебни 

програми по съответния предмет съгласно чл. 6 от Наредба № 7 за профилираната подготовка, и 36 

час годишно /1 час седмично/ за избираем модул.  

 

5. От 1 до 10 юни учениците попълват заявление, с което избират   учебен предмет, по който се 

осъществява разширена общообразователна подготовка. Той може да бъде Български език и 

литература, Математика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната 

среда и трябва да е различен от избрания профилиращ учебен предмет, съгласно решение на 

педагогическия съвет, взето с Протокол № 6 от 28.02.2020 г.. 
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6. От 1 до 10 юни  учениците попълват заявление, с което избират   1 или 2 факултативни учебни 

предмета от Раздел В на Училищния учебен план. 

 

7. Всяка учебна седмица, съгласно чл. 92, ал.1, ал. 3 и ал. 4 от ЗПУО освен задължителните учебни часове 

по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт”, се провежда 1 учебен час за организиране и 

провеждане на спортни дейности на открито, след избор на учениците между волейбол и баскетбол. 

Изборът се прави със заявление в края на учебната година. 

 

8. 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.  

 

9. Училищният учебен план е разработен въз основа на Рамков учебен план за профилирано обучение с 

интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“ Приложение № 2, към чл.12, ал.2, т.2 от 

Наредба № 4 за учебния план 

 

 

 

 

 
       Директор: ……………… 

        /Вихра Ерамян/ 
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УТВЪРДИЛ …………….………………… 

     ВИХРА ЕРАМЯН -  ДИРЕКТОР  

      

     СЪГЛАСУВАЛ:…………………………………… 

     Д.ЛУКОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ЕГ „ИВАН ВАЗОВ“ 
 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за ХІе 

 

Учебна година: 2020-2021 

 

Профил: „Чужди езици“  

 

 

Прием след завършено  основно образование 

Форма на обучение - дневна 

Прием:  2017/2018 учебна година 

Срок на обучение: 5 години 

Профилиращи учебни предмети:  

1.Английски език 

2. Руски език 

3. Математика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната 

среда, История и цивилизации, География и икономика, 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет,  

Протокол № 8/ 07.07.2020 г.  
 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНО ВРЕМЕ 
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№ 
 

 

Образователна 

степен : Средна 

ІІ гимназиален 

етап 

Клас 

  ХІ 

 УЧЕБНА ГОДИНА Уч. 2020/2021 год. 

 УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

 

 

 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ /год.бр.часове/  

 /седмичен брой часове/  

1. Български език и литература 108 

  3 

2. Чужди езици  

  Чужд език - /Английски език/ 72 

  2 

  Чужд език - / Руски език// 72 

  2 

3. Математика, информатика и информационни технологии  

 Математика 72 

  2 

4. Обществени науки, гражданско образование и религия  

 Гражданско образование 36 

  1 

5.  Физическа култура и спорт  

 Физическо възпитание и спорт 72 

  2 

Раздел Б – Профилирана подготовка 

 

I-ви профилиращ Английски език 288 

  8 

І з. модул Устно общуване 1 

ІІ з. модул Писмено общуване 1 

ІІІ з. модул Езикът чрез литературата 1 

ІV з. модул Култура и междукултурно общуване 1 

Избираем модул 
 Работа върху автентични текстове – художествени, публицистични, 

научнопопулярни, специализирани и др. 
4 

II-ри 

профилиращ 
Руски език 180 

  5 

І з. модул Устно общуване 2 
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ІІ з. модул Писмено общуване 2 

Избираем модул Работа върху рускоезични текстове - публицистични, художествени, 

научнопопулярни и други 
1 

III-ти 

профилиращ 

Математика, История и цивилизации, География и икономика, 

Биология и здравно образование, Физика и астрономия, Химия и 

опазване на околната среда  

180 

  5 

Задължителни 

модули 
 4 

Избираеми 

модули 

Геометрия. Елементи на математически анализ 

Култура и духовност 

Човек-общество-природа 

Клетка - елементарна биологична система 

Теоретични основи на химията 

Електричество и промишленост 

1 

 
Раздел Б – Разширена общообразователна подготовка 

 
 

 
Български език и литература, Математика, Биология и здравно образование, 

Химия и опазване на околната среда 
72 

  2 

 ОБЩО за раздел А + раздел Б 1152 

   

Раздел В – факултативни учебни часове 

   

 Изобразително изкуство 72 

  2 

 Музика 72 

  2 

 ОБЩО за раздел А+ раздел Б+ раздел В 1296 

 
 
ІІ.ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 
1. Училищният учебен план е в сила за приетите в VІІІ клас през учебната 2017/2018 година, които 

следва да завършат ХІІ през учебната 2021/2022 година. 

 

2. Първи профилиращ учебен предмет е Английски език, който се изучава с 288 часа годишно. 

 

3. Втори профилиращ учебен предмет и Руски език, който се изучава със 180 часа годишно. 

 

4. ІІІ профилиращ учебен предмет се избира от учениците и може да бъде Математика, Биология и 

здравно образование, Химия и опазване на околната среда, История и цивилизации, География 

и икономика, Физика и астрономия, съгласно решение на педагогическия съвет, взето с 

Протокол № 6 от 28.02. 2020 г.. Избраният предмет съгласно чл. 3, ал. 4 от Наредба № 7 за 

профилираната подготовка се изучава с 5 учебни часа седмично - 144 часа годишно /4 часа седмично/ 

за задължителните модули, определени в утвърдените от Министъра на образованието учебни 

програми по съответния предмет съгласно чл. 6 от Наредба № 7 за профилираната подготовка, и 36 

час годишно /1 час седмично/ за избираем модул.  

 

5. От 1 до 10 юни учениците попълват заявление, с което избират   учебен предмет, по който се 

осъществява разширена общообразователна подготовка. Той може да бъде Български език и 

литература, Математика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната 

среда и трябва да е различен от избрания профилиращ учебен предмет, съгласно решение на 

педагогическия съвет, взето с Протокол № 6 от 28.02.2020 г.. 
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6. От 1 до 10 юни  учениците попълват заявление, с което избират   1 или 2 факултативни учебни 

предмета от Раздел В на Училищния учебен план. 

 

7. Всяка учебна седмица, съгласно чл. 92, ал.1, ал. 3 и ал. 4 от ЗПУО освен задължителните учебни часове 

по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт”, се провежда 1 учебен час за организиране и 

провеждане на спортни дейности на открито, след избор на учениците между волейбол и баскетбол. 

Изборът се прави със заявление в края на учебната година. 

 

8. 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.  

 

9. Училищният учебен план е разработен въз основа на Рамков учебен план за профилирано обучение с 

интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“ Приложение № 2, към чл.12, ал.2, т.2 от 

Наредба № 4 за учебния план 

 

 

 

 

 
       Директор: ……………… 

        /Вихра Ерамян/ 
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УТВЪРДИЛ …………….………………… 

     ВИХРА ЕРАМЯН -  ДИРЕКТОР  

      

     СЪГЛАСУВАЛ:…………………………………… 

     Д.ЛУКОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ЕГ „ИВАН ВАЗОВ“ 
 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за ХІж 

 

Учебна година: 2020-2021 

 

Профил: „Чужди езици“  

 

 

Прием след завършено  основно образование 

Форма на обучение - дневна 

Прием:  2017/2018 учебна година 

Срок на обучение: 5 години 

Профилиращи учебни предмети:  

1.Френски език 

2. Руски език 

3. Математика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната 

среда, История и цивилизации, География и икономика, 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет,  

Протокол № 8/ 07.07.2020 г.  
 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНО ВРЕМЕ 
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№ 
 

 

Образователна 

степен : Средна 

ІІ гимназиален 

етап 

Клас 

  ХІ 

 УЧЕБНА ГОДИНА Уч. 2020/2021 год. 

 УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

 

 

 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ /год.бр.часове/  

 /седмичен брой часове/  

1. Български език и литература 108 

  3 

2. Чужди езици  

  Чужд език - /Френски език/ 72 

  2 

  Чужд език - / Руски език// 72 

  2 

3. Математика, информатика и информационни технологии  

 Математика 72 

  2 

4. Обществени науки, гражданско образование и религия  

 Гражданско образование 36 

  1 

5.  Физическа култура и спорт  

 Физическо възпитание и спорт 72 

  2 

Раздел Б – Профилирана подготовка 

 

I-ви профилиращ Френски език 288 

  8 

І з. модул Устно общуване 1 

ІІ з. модул Писмено общуване 1 

ІІІ з. модул Езикът чрез литературата 1 

ІV з. модул Култура и междукултурно общуване 1 

Избираем модул 
 Работа върху автентични текстове – художествени, публицистични, 

научнопопулярни, специализирани и др. 
4 

II-ри 

профилиращ 
Руски език 180 

  5 

І з. модул Устно общуване 2 
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ІІ з. модул Писмено общуване 2 

Избираем модул Работа върху рускоезични текстове - публицистични, художествени, 

научнопопулярни и други 
1 

III-ти 

профилиращ 

Математика, История и цивилизации, География и икономика, 

Биология и здравно образование, Физика и астрономия, Химия и 

опазване на околната среда  

180 

  5 

Задължителни 

модули 
 4 

Избираеми 

модули 

Геометрия. Елементи на математически анализ 

Култура и духовност 

Човек-общество-природа 

Клетка - елементарна биологична система 

Теоретични основи на химията 

Електричество и промишленост 

1 

 
Раздел Б – Разширена общообразователна подготовка 

 
 

 
Български език и литература, Математика, Биология и здравно образование, 

Химия и опазване на околната среда 
72 

  2 

 ОБЩО за раздел А + раздел Б 1152 

   

Раздел В – факултативни учебни часове 

   

 Изобразително изкуство 72 

  2 

 Музика 72 

  2 

 ОБЩО за раздел А+ раздел Б+ раздел В 1296 

 
 
ІІ.ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 
1. Училищният учебен план е в сила за приетите в VІІІ клас през учебната 2017/2018 година, които 

следва да завършат ХІІ през учебната 2021/2022 година. 

 

2. Първи профилиращ учебен предмет е Френски език, който се изучава с 288 часа годишно. 

 

3. Втори профилиращ учебен предмет и Руски език, който се изучава със 180 часа годишно. 

 

4. ІІІ профилиращ учебен предмет се избира от учениците и може да бъде Математика, Биология и 

здравно образование, Химия и опазване на околната среда, История и цивилизации, География 

и икономика, Физика и астрономия, съгласно решение на педагогическия съвет, взето с 

Протокол № 6 от 28.02. 2020 г.. Избраният предмет съгласно чл. 3, ал. 4 от Наредба № 7 за 

профилираната подготовка се изучава с 5 учебни часа седмично - 144 часа годишно /4 часа седмично/ 

за задължителните модули, определени в утвърдените от Министъра на образованието учебни 

програми по съответния предмет съгласно чл. 6 от Наредба № 7 за профилираната подготовка, и 36 

час годишно /1 час седмично/ за избираем модул.  

 

5. От 1 до 10 юни учениците попълват заявление, с което избират   учебен предмет, по който се 

осъществява разширена общообразователна подготовка. Той може да бъде Български език и 

литература, Математика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната 

среда и трябва да е различен от избрания профилиращ учебен предмет, съгласно решение на 

педагогическия съвет, взето с Протокол № 6 от 28.02.2020 г.. 
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6. От 1 до 10 юни  учениците попълват заявление, с което избират   1 или 2 факултативни учебни 

предмета от Раздел В на Училищния учебен план. 

 

7. Всяка учебна седмица, съгласно чл. 92, ал.1, ал. 3 и ал. 4 от ЗПУО освен задължителните учебни часове 

по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт”, се провежда 1 учебен час за организиране и 

провеждане на спортни дейности на открито, след избор на учениците между волейбол и баскетбол. 

Изборът се прави със заявление в края на учебната година. 

 

8. 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.  

 

9. Училищният учебен план е разработен въз основа на Рамков учебен план за профилирано обучение с 

интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“ Приложение № 2, към чл.12, ал.2, т.2 от 

Наредба № 4 за учебния план 

 

 

 

 

 
       Директор: ……………… 

        /Вихра Ерамян/ 
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УТВЪРДИЛ …………….………………… 

     ВИХРА ЕРАМЯН -  ДИРЕКТОР  

      

     СЪГЛАСУВАЛ:…………………………………… 

     Д.ЛУКОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ЕГ „ИВАН ВАЗОВ“ 
 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за ХІз 

 

Учебна година: 2020-2021 

 

Профил: „Чужди езици“  

 

 

Прием след завършено  основно образование 

Форма на обучение - дневна 

Прием:  2017/2018 учебна година 

Срок на обучение: 5 години 

Профилиращи учебни предмети:  

1.Немски език 

2. Руски език 

3. Математика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната 

среда, История и цивилизации, География и икономика, 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет,  

Протокол № 8/ 07.07.2020 г.  
 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНО ВРЕМЕ 
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№ 
 

 

Образователна 

степен : Средна 

ІІ гимназиален 

етап 

Клас 

  ХІ 

 УЧЕБНА ГОДИНА Уч. 2020/2021 год. 

 УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

 

 

 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ /год.бр.часове/  

 /седмичен брой часове/  

1. Български език и литература 108 

  3 

2. Чужди езици  

  Чужд език - /Немски език/ 72 

  2 

  Чужд език - / Руски език// 72 

  2 

3. Математика, информатика и информационни технологии  

 Математика 72 

  2 

4. Обществени науки, гражданско образование и религия  

 Гражданско образование 36 

  1 

5.  Физическа култура и спорт  

 Физическо възпитание и спорт 72 

  2 

Раздел Б – Профилирана подготовка 

 

I-ви профилиращ Немски език 288 

  8 

І з. модул Устно общуване 1 

ІІ з. модул Писмено общуване 1 

ІІІ з. модул Езикът чрез литературата 1 

ІV з. модул Култура и междукултурно общуване 1 

Избираем модул   Аз и света – гражданско образование, самоуправление, екология  4 

II-ри 

профилиращ 
Руски език 180 

  5 

І з. модул Устно общуване 2 



стр. 3 

ІІ з. модул Писмено общуване 2 

Избираем модул Работа върху рускоезични текстове - публицистични, художествени, 

научнопопулярни и други 
1 

III-ти 

профилиращ 

Математика, История и цивилизации, География и икономика, 

Биология и здравно образование, Физика и астрономия, Химия и 

опазване на околната среда  

180 

  5 

Задължителни 

модули 
 4 

Избираеми 

модули 

Геометрия. Елементи на математически анализ 

Култура и духовност 

Човек-общество-природа 

Клетка - елементарна биологична система 

Теоретични основи на химията 

Електричество и промишленост 

1 

 
Раздел Б – Разширена общообразователна подготовка 

 
 

 
Български език и литература, Математика, Биология и здравно образование, 

Химия и опазване на околната среда 
72 

  2 

 ОБЩО за раздел А + раздел Б 1152 

   

Раздел В – факултативни учебни часове 

   

 Изобразително изкуство 72 

  2 

 Музика 72 

  2 

 ОБЩО за раздел А+ раздел Б+ раздел В 1296 

 
 
ІІ.ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 
1. Училищният учебен план е в сила за приетите в VІІІ клас през учебната 2017/2018 година, които 

следва да завършат ХІІ през учебната 2021/2022 година. 

 

2. Първи профилиращ учебен предмет е Немски език, който се изучава с 288 часа годишно. 

 

3. Втори профилиращ учебен предмет и Руски език, който се изучава със 180 часа годишно. 

 

4. ІІІ профилиращ учебен предмет се избира от учениците и може да бъде Математика, Биология и 

здравно образование, Химия и опазване на околната среда, История и цивилизации, География 

и икономика, Физика и астрономия, съгласно решение на педагогическия съвет, взето с 

Протокол № 6 от 28.02. 2020 г.. Избраният предмет съгласно чл. 3, ал. 4 от Наредба № 7 за 

профилираната подготовка се изучава с 5 учебни часа седмично - 144 часа годишно /4 часа седмично/ 

за задължителните модули, определени в утвърдените от Министъра на образованието учебни 

програми по съответния предмет съгласно чл. 6 от Наредба № 7 за профилираната подготовка, и 36 

час годишно /1 час седмично/ за избираем модул.  

 

5. От 1 до 10 юни учениците попълват заявление, с което избират   учебен предмет, по който се 

осъществява разширена общообразователна подготовка. Той може да бъде Български език и 

литература, Математика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната 

среда и трябва да е различен от избрания профилиращ учебен предмет, съгласно решение на 

педагогическия съвет, взето с Протокол № 6 от 28.02.2020 г.. 
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6. От 1 до 10 юни  учениците попълват заявление, с което избират   1 или 2 факултативни учебни 

предмета от Раздел В на Училищния учебен план. 

 

 

7. Всяка учебна седмица, съгласно чл. 92, ал.1, ал. 3 и ал. 4 от ЗПУО освен задължителните учебни часове 

по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт”, се провежда 1 учебен час за организиране и 

провеждане на спортни дейности на открито, след избор на учениците между волейбол и баскетбол. 

Изборът се прави със заявление в края на учебната година. 

 

8. 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.  

 

9. Училищният учебен план е разработен въз основа на Рамков учебен план за профилирано обучение с 

интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“ Приложение № 2, към чл.12, ал.2, т.2 от 

Наредба № 4 за учебния план 

 

 

 

 

 
       Директор: ……………… 

        /Вихра Ерамян/ 
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УТВЪРДИЛ …………….………………… 

     ВИХРА ЕРАМЯН -  ДИРЕКТОР  

      

     СЪГЛАСУВАЛ:…………………………………… 

     Д.ЛУКОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ЕГ „ИВАН ВАЗОВ“ 
 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за ХІи 

 

Учебна година: 2020-2021 

 

Профил: „Чужди езици“  

 

 

Прием след завършено  основно образование 

Форма на обучение - дневна 

Прием:  2017/2018 учебна година 

Срок на обучение: 5 години 

Профилиращи учебни предмети:  

1.Немски език 

2. Руски език 

3. Математика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната 

среда, История и цивилизации, География и икономика, 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет,  

Протокол № 8/ 07.07.2020 г.  
 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНО ВРЕМЕ 
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№ 
 

 

Образователна 

степен : Средна 

ІІ гимназиален 

етап 

Клас 

  ХІ 

 УЧЕБНА ГОДИНА Уч. 2020/2021 год. 

 УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

 

 

 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ /год.бр.часове/  

 /седмичен брой часове/  

1. Български език и литература 108 

  3 

2. Чужди езици  

  Чужд език - /Немски език/ 72 

  2 

  Чужд език - / Руски език// 72 

  2 

3. Математика, информатика и информационни технологии  

 Математика 72 

  2 

4. Обществени науки, гражданско образование и религия  

 Гражданско образование 36 

  1 

5.  Физическа култура и спорт  

 Физическо възпитание и спорт 72 

  2 

Раздел Б – Профилирана подготовка 

 

I-ви профилиращ Немски език 288 

  8 

І з. модул Устно общуване 1 

ІІ з. модул Писмено общуване 1 

ІІІ з. модул Езикът чрез литературата 1 

ІV з. модул Култура и междукултурно общуване 1 

Избираем модул   Аз и света – гражданско образование, самоуправление, екология  4 

II-ри 

профилиращ 
Руски език 180 

  5 

І з. модул Устно общуване 2 
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ІІ з. модул Писмено общуване 2 

Избираем модул Работа върху рускоезични текстове - публицистични, художествени, 

научнопопулярни и други 
1 

III-ти 

профилиращ 

Математика, История и цивилизации, География и икономика, 

Биология и здравно образование, Физика и астрономия, Химия и 

опазване на околната среда  

180 

  5 

Задължителни 

модули 
 4 

Избираеми 

модули 

Геометрия. Елементи на математически анализ 

Култура и духовност 

Човек-общество-природа 

Клетка - елементарна биологична система 

Теоретични основи на химията 

Електричество и промишленост 

1 

 
Раздел Б – Разширена общообразователна подготовка 

 
 

 
Български език и литература, Математика, Биология и здравно образование, 

Химия и опазване на околната среда 
72 

  2 

 ОБЩО за раздел А + раздел Б 1152 

   

Раздел В – факултативни учебни часове 

   

 Изобразително изкуство 72 

  2 

 Музика 72 

  2 

 ОБЩО за раздел А+ раздел Б+ раздел В 1296 

 
 
ІІ.ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 
1. Училищният учебен план е в сила за приетите в VІІІ клас през учебната 2017/2018 година, които 

следва да завършат ХІІ през учебната 2021/2022 година. 

 

2. Първи профилиращ учебен предмет е Немски език, който се изучава с 288 часа годишно. 

 

3. Втори профилиращ учебен предмет и Руски език, който се изучава със 180 часа годишно. 

 

4. ІІІ профилиращ учебен предмет се избира от учениците и може да бъде Математика, Биология и 

здравно образование, Химия и опазване на околната среда, История и цивилизации, География 

и икономика, Физика и астрономия, съгласно решение на педагогическия съвет, взето с 

Протокол № 6 от 28.02. 2020 г.. Избраният предмет съгласно чл. 3, ал. 4 от Наредба № 7 за 

профилираната подготовка се изучава с 5 учебни часа седмично - 144 часа годишно /4 часа седмично/ 

за задължителните модули, определени в утвърдените от Министъра на образованието учебни 

програми по съответния предмет съгласно чл. 6 от Наредба № 7 за профилираната подготовка, и 36 

час годишно /1 час седмично/ за избираем модул.  

 

5. От 1 до 10 юни учениците попълват заявление, с което избират   учебен предмет, по който се 

осъществява разширена общообразователна подготовка. Той може да бъде Български език и 

литература, Математика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната 

среда и трябва да е различен от избрания профилиращ учебен предмет, съгласно решение на 

педагогическия съвет, взето с Протокол № 6 от 28.02.2020 г.. 
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6. От 1 до 10 юни  учениците попълват заявление, с което избират   1 или 2 факултативни учебни 

предмета от Раздел В на Училищния учебен план. 

 

7. Всяка учебна седмица, съгласно чл. 92, ал.1, ал. 3 и ал. 4 от ЗПУО освен задължителните учебни часове 

по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт”, се провежда 1 учебен час за организиране и 

провеждане на спортни дейности на открито, след избор на учениците между волейбол и баскетбол. 

Изборът се прави със заявление в края на учебната година. 

 

8. 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.  

 

9. Училищният учебен план е разработен въз основа на Рамков учебен план за профилирано обучение с 

интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“ Приложение № 2, към чл.12, ал.2, т.2 от 

Наредба № 4 за учебния план 

 

 

 

 

 
       Директор: ……………… 

        /Вихра Ерамян/ 
 

 

 

 


