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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 18 648 

1 Изобразително изкуство - задължителни модули 4 144 

Теория на изкуството 1 36 

Изкуство и изразни средства 2 72 

Визуална култура 0,5 18 

Дигитални изкуства 0,5 18 

- избираеми модули 4 144 

Изящни изкуства  2 72 

Приложни изкуства и дизайн 2 72 

2. 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 

- избираем модул 1 36 

Езикови практики 1 36 

3. Философия/ Информационни технологии/ БЗО/ 

Математика - сборни групи 
5 180 

3.1.Философия - задължителни модули   

История на идеите 2 72 

Култура на мисленето 1 36 

Социална психология 1 36 

- избираеми модули   

Религия и философия 1 36 

3.2.Информационни технологии - задължителни модули   

Обработка и анализ на данни 2 72 

Мултимедия 2 72 

избираеми модули   



Дигитални технологии 1 36 

3.3.Биология и здравно образование - задължителни модули   

Клетката-елементарна биологична единица 2 72 

Многоклетъчна организация на  биологичните сиситеми 2 72 

- избираем модул   

Организация и физиология на многоклетъчния организъм 1 36 

3.4. Математика - задължителни модули   

Геометрия  2 72 

Елементи на математическия анализ 2 72 

- избираем модул   

Линейна алгебра и геометрия 1 36 

II.Разширена подготовка 2 72 

Български език и литература 1 36 

Общо за раздел А + раздел Б 
32 1152 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 144 

   

   

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. Обучението за придобиване на профилирана подготовка в областта на изящните изкуства се 

реализира на две групи в съответствие с чл.74, ал. 1, т. 1 от Наредбата за финансиране на институциите 

в системата на предучилищното и училищното образование. 

3. Обучението за придобиване на профилирана подготовка при обучението по видовете приложни 

изкуства и дизайн се реализира на не повече от 4 групи от 5 до 7 ученици в съответствие с чл.74, ал. 1, т. 

2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 


