


 

 
           РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНО ВРЕМЕ 

 
 

 

 

№ 

 
Образователна степен :         

средна 

ІІ гимназиален 

етап 

Клас 

  
ХII 

  

УЧЕБНА ГОДИНА 
 

2021/2022  

 УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 31 

                                                       
                                            Раздел А – задължителни учебни часове 

 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ  /год.бр.часове//седмичен брой 

часове/ 

   

1. Български език и литература 93 

  3 

2. Чужди езици  

 Чужд език - /Английски език/ 62 

  2 

 Чужд език - / Испански / Немски език/ 62 

  2 

3. Математика, информатика и информационни технологии 
 

 Математика 62 

  2 

4. Обществени науки, гражданско образование и религия 
 

 Гражданско образование 31 

  1 

5. Физическа култура и спорт  

 Физическо възпитание и спорт 62 

  2 

 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А 372 

                                                             Раздел Б – Профилирана подготовка 

I-ви профилиращ Английски език 248 

  8 

І з. модул Устно общуване 1 

31 

ІІ з. модул Писмено общуване 1 
31 

ІІІ з. Модул 

 

Езикът чрез литературата 1 
31 

ІV з. модул Култура и междукултурно общуване     1 
31 

Избираем 

модул 

Работа с текстове на английски език   

4 
124 

II-ри 

профилиращ 
Немски език/Испански език 155 



  5 

І з. модул Устно общуване 1 

31 

ІІ з. модул Писмено общуване 1 
31 

III з. модул Език и култура 1 
31 

IV з. модул Езикови практики 1 
31 

Избираем модул  Работа с текстове на немски/испански език   1 

31 

III-ти 

профилиращ 

История и цивилизации  

                  155 

  5 

Задължителни 

модули 

 
3 

І з. модул Власт и институции 1 

31 

ІІ з. модул Култура и духовност 1 

31 

ІІІ з. модул Човек и общество 2 

62 

Избираем  модул Култура и духовност на българите  1 

31 

 Раздел Б – Разширена 
общообразователна подготовка 

 

 Български език и литература    

62 

  2 

 ОБЩО за раздел А + раздел Б                   992 

   

Раздел В – факултативни учебни 
часове 

 ОБЩО за раздел А+ раздел Б+ раздел В                    992 

 

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 248 часа 

годишно. 

3. Втори профилиращ учебен предмет е  Немски или Испански език, които се изучават 

155 часа годишно. 

4. Трети профилиращ учебен предмет е История и цивилизации, съгласно решение на 

педагогическия съвет, Протокол № 9 от 05.07.2021 г.. който се изучава 155 часа 

годишно. 

5. Избраният предмет съгласно чл. 3, ал. 4 от Наредба № 7 за профилираната 

подготовка се изучава с 5 учебни часа седмично - 124 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 31 часа годишно /1 час седмично/ за избираем  

модул. 

6. 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 и трябва да е различен от избрания профилиращ 

учебен предмет, съгласно решение на педагогическия съвет, взето с Протокол 

№ 9 от 05.07.2021 г.



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,  модул волейбол.  

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. 
 

 

III. ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ  

 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15 септември 

 

Първи учебен срок: 

15.09.2021г. - 31.01.2022г. (18 учебни седмици ) 

 

Втори учебен срок: 

02.02.2022г. - 15.05.2022г. (13 учебни седмици ) 

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ И ВАКАНЦИИ: Съгласно график на учебното време определен със 

заповед на министъра на образованието и науката за всяка учебна година. 
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