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II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ 

 
 

 ІI гимназиален етап 

 ХI клас 

Учебни седмици 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
3 108 

 

Чужд език – AE 
2 72 

 

Чужд език – ФЕ/НЕ/ИЕ 
2 72 

Математика 
2 72 

 

Гражданско образование 
1 36 

 

Физическо възпитание и спорт 
2 72 

 

Общо за раздел А 12 432 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 20 720 

I.Профилирана подготовка 20 720 

1 Български език и литература - задължителни модули 4 144 

Езикът и обществото 1 36 

Езикови употреби 1 36 

Диалогични прочити 1 36 

Критическо четене 1 36 

- избираеми модули 1 36 

Езикът на твореца 1 36 

2. История и цивилизации – задължителни модули 4 144 

Власт и институции 2 72 

Култура и духовност 1 36 

Човек и общество 1 36 

- избираеми модули 1 36 

Българите и света - източници на историята 1 36 

3. Английски език - задължителни модули 4 144 

Устно общуване 1 36 

Писмено общуване 1 36 

Езикът чрез литературата 1 36 

Култура и междукултурно общуване 1 36 

- избираеми модули 1 36 

Езикови практики 1 36 

4. Философия/ Информационни технологии/ БЗО - сборни 

групи 
5 180 

4.1.Философия - задължителни модули 4 144 

История на идеите 2 72 

Култура на мисленето 1 36 

Социална психология 1 36 

- избираеми модули 1 36 

Религия и философия 1 36 

4.2.Информационни технологии - задължителни модули 4 144 



Обработка и анализ на данни   4 72 

Мултимедия 4 72 

избираеми модули 1 36 

Дигитални технологии 1 36 

4.3.Биология и здравно образование - задължителни модули 4 144 

Клетката-елементарна биологична единица 2 72 

Многоклетъчна организация на  биологичните сиситеми 2 72 

- избираеми модули 1 36 

Човешкото тяло-цялостна биологична система 1 36 

II.Разширена подготовка 0 0 

   

Общо за раздел А + раздел Б 
32 1152 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 144 

1.   

2.   

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 36 1296 

 

 
 

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 30.11.2015г. за учебния 

план и Приложение № 1 към същата Наредба.  

2. Избираемите учебни часове за задължителните модули по профилиращия предмет Български 

език и литература за модулите Езикът и обществото и Критическо четене се усвояват по 2 часа 

през първия учебен срок, за  модулите Езикови употреби и Диалогични прочити се усвояват по 2 

часа през втория учебен срок. 

3. Избираемите учебни часове за задължителните модули по профилиращия предмет Философия за 

модул Култура на мисленето се усвояват по 2 часа през първия учебен срок, за  модул Социална 

психология  се усвояват по 2 часа през втория учебен срок 

4.Избираемите учебни часове за задължителните модули по профилиращия предмет 

Информационни технологии за модул Обработка и анализ на данни се усвояват по 4 часа през 

първия учебен срок, за  модул Мултимедия се усвояват по 4 часа  през втория учебен срок. 

5. Избираемите учебни часове за задължителните модули по профилиращия предмет Биология и 

здравно образование за модул Клетката-елементарна биологична единица се усвояват по 4 часа 

през първия учебен срок, за  модул Многоклетъчна организация на  биологичните сиситеми се 

усвояват по 4 часа през втория учебен срок. 

6. 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: 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 № РД-

1111/15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на 

спортните дейности. 

7. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, 

ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, в това число по 1 час по Безопасност на 

движението по пътищата. 

 

 



 

 

 

 


