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

Учебни седмици

11 гимназиален етап

XI а клас
18 18 36

Раздел А -  задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни 
часове

Годишен
брой

учебни
часове

Български език и литература 3 3 108

Математика 2 2 72

Чужд език -  Английски език 2 2 72

Чужд език -  Руски език 2 2 72

Гражданско образование 1 1 36

Физическо възпитание и спорт 2 2 72

Общо за раздел А 12 12 432

Раздел Б -  избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б 20 20 720

I. ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

1. Предприемачество 4+2 4+2 216

1.1. Предприемачество и кариерно развитие 2 0 36

1.2. Пазарна икономика 2 2 72

1.3. Стартиране на собствен бизнес 0 2 36

1.4. Избираем модул -  Икономикс 2 2 72

2 Информационни технологии 4+2 4+2 216

2.1. Обработка и анализ на данни 2 2 72

2.2. Мултимедия 2 2 72

2.3. Избираем модул -  Компютърна графика 2 2 72

3. География и икономика 4+2 4+2 216

3.1. Природноресурсен потенциал. Устойчиво 
развитие.

2 0 36
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3.2. Геополитическа и обществена култура 2 0 36

3.3. Съвременно икономическо развитие 0 2 36

3.4. Европа, Азия и България 0 2 36

3.5. Избираем модул -  Устойчиво развитие и 
проблеми на страните от евроазиатския 
район

2 2 72

II. РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА

1. Български език и литература 2 2 72

Общо за раздел А + раздел Б 32 32 1152

Раздел В -  факултативни учебни часове

Максимален брой часове за раздел В 4 4 144

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 32 32 1152

II. 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 № 7 към същата Наредба, Наредба №7/11.08.2016г. за 

профилирана подготовка на МОН.

2. Профилиращи предмети за учениците от паралелката в 11 и 12 клас са: 

Предприемачество, Информационни технологии, География и икономика.

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

3.1. Задължителните модули се изучават в 11 клас със 144 учебни часа 

годишно и в 12 клас от 124 учебни часа годишно, а избираемите модули се 

изучават в 11 клас с не повече от 144 учебни часа и не по -  малко от 36 

учебни часа годишно, в 12 клас с не повече от 124 учебни часа и не по — малко 

от 31 учебни часа.

3.2. Учебните програми за задължителните модули се утвърждават от 

министъра на образованието и науката, а учебните програми на избираемите 

модули се утвърждават от директора на училището.

4. При обучение за придобиване на профилирана подготовка срочна оценка се формира 

по всеки модул от профилиращия учебен предмет, без да се формира срочна оценка 

по профилиращия учебен предмет.

5. При обучението за придобиване на профилирана подготовка се формира годишна 

оценка по всеки модул от профилирания учебен предмет и годишна оценка по 

профилиран учебен предмет . Годишната оценка по профилиращият учебен предмет
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се формира като средно аритметично с точност до 0,01 от годишните оценки по всеки 

модул по предмета.

6. 2. 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 № 09-1111/15.08.2016 г. 

на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 

дейности.

7. 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.
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