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Училищен учебен план 
 

 

 
За учениците от   ІХ клас през учебната 2015/2016 год. 

Х клас през учебната 2016/2017 год. 

ХІ клас през учебната 2017/2018 год. 

ХІІ клас през учебната 2018/2019 год. 

 

Вид на обучение – НЕПРОФИЛИРАНО 

 
Срок на обучение : -гимназиален етап        ІХ – ХІІ клас   - 4 години 

    
 

 

 
 

Формa на обучение – дневна  
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І. Разпределение на предметите и часовете 
№ КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ОБЛАСТИ 
 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН - СРЕДНА   ВСИЧ- 
КО 

ЧАСО- 
ВЕ 

 

  ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП      

  КЛАСОВЕ        

  IX  X  XI  XII   
  БРОЙ УЧЕБНИ СЕДМИЦИ      

  18 18 18 18 18 18 18 13  
  СЕДМИЧЕН БРОЙ ЧАСОВЕ      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА /ЗП/     
1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА        417 

 Български език и литература 3\54 3\54 3\54 3\54 3\54 3\54 3\54 3\39 417 
2.       ЧУЖДИ ЕЗИЦИ         422 

 І Чужд език – английски език 2\36 2\36 2\36 2\36 2\36 2\36 2\36 2\26 278 

 ІІ Чужд език –руски език 2\36 2\36 2\36 2\36        144 
3. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ    494 

 Математика  3\54 3\54 3\54 3\54 2\36 2\36 2\36 2\26 350 

 Информатика 2\36 2\36       72 

 Информационни технологии 1\18 1\18 1\18 1\18     72 
4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  И РЕЛИГИЯ     584 

 История и цивилизация 2\36 2\36 2\36 2\36 2\36 2\36   216 

 География и икономика 1\18 2\36 1\18 2\36 1\18 1\18   144 

 Психология и логика 2\36 1\18         54 

 Етика и право   2\36 1\18     54 

 Философия     1\18 2\36   54 

 Свят и личност       2\36 2\26 62 
5. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ         468 

 Биология и здравно образование 2\36 2\36 2\36 2\36       144 

 Физика и астрономия 2\36 2\36 2\36 2\36 1\18 1\18   180 

 Химия и опазване на околната 
среда 

2\36 2\36 2\36 2\36     144 

6. ИЗКУСТВА         72 

 Музика     1\18      1\18       36 

 Изобразително изкуство     1\18      1\18       36 
7. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ         278 

 Физическо възпитание и спорт      2\36     2\36 2\36 2\36      2\36     2\36      2\36     2\26 278 

 ОБЩО ЗА ЗП  28\504  28\504 24\432 24\432  14\252 15\270 11\198 11\143 2735 

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА /ЗИП/       

1 Български език и литература      1\18        1\18   2\36   2\36 3\54  3\54 3\54 3\39 309 

2 Английски език              1\18       1\18       36 

3 Математика       2\36 2\26 62 

  4 Информационни технологии                3\54 2\36      3\54     3\39 183 

5 История и цивилизация        1\18       1\18   2\36 2\36 3\54 3\39 201 

6 География и икономика      1\18        1\18       2\36 2\26 98 

7 Биология и здравно образование      1\18        1\18   2\36   2\36   3\54 3\54      3\54     3\39 309 

8 Физика и астрономия      2\36 2\36 2\36 2\26 134 

9 Химия и опазване на околната 
среда 

           1\18   1\18 3\54 3\54      3\54          3\39 237 

10 Физическо възпитание и спорт     1\18        1\18       1\18       1\18   2\36 2\36   144 

 Общо за  ЗИП   4\72 4\72 8\144 8\144 18\324 17\306 21\378 21\273 1713 

 ОБЩО А+Б  32\576 32\576 32\576 32\576 32\576 32\576 32\576 32\416 4448 

 
 
          

В. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА /СИП/        
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  4\72 4\72 4\72 4\72 4\72 4\72 4\72 4\52 556 

 ОБЩО А+Б + В 576 576 576 576 576 576 576 416 4448 

 Допълнителен час по физическо 
възпитание и спорт   

1\18 1\18 1\18 1\18 1\18 1\18 1\18 1\13 139 

ІІ. Описание на организацията на обучението в училището: 

1. Графикът на учебното време  е съобразно заповед на министъра на образованието и науката за 

съответната учебна година. 

2.Раздел А от разпределението на учебните  часове по класове и предмети определя задължителната 

подготовка /ЗП/. 

Разпределението на часовете по ЗП през двата учебни срока е следното:: 

9 клас                                             І срок         ІІ срок 

География и икономика 1 2 

Психология и логика 2 1 

10 клас 

География и икономика 1 2 

Етика и право 2 1 

11 клас 

Философия 1 2 

 

3. При непрофилираната подготовка  учебните часове за задължително избираема подготовка/ ЗИП/ - 

раздел Б, се разпределят между учебните предмети от културно-образователните области в раздел А, като за 

всеки от тях могат  да се дават до 72 часа годишно в ІХ и Х клас, до 108 часа годишно в ХІ клас и до  93 часа в 

ХІІ клас. 

 4. Обучението по задължително избираема подготовка /ЗИП/ -раздел Б, се организира както следва: 

 4.1. ІХ клас – учебна 2015-2016 г. 

- Български език и литература - всички ученици от паралелката- 1 час седмично; 

- География и икономика - всички ученици от паралелката- 1 час седмично; 

- Биология и здравно образование – всички ученици от паралелката- 1 час седмично; 

- Физическо възпитание и спорт- всички ученици от паралелката- 1 час седмично; 

 
4.2. Х клас - учебна 2016/2017 год. 

- Български език и литература- всички ученици от паралелката- 2 часа седмично; 

- Английски език- всички ученици от паралелката -1 час седмично; 

- История и цивилизация- всички ученици от паралелката -1 час седмично; 

- Биология и здравно образование- всички ученици от паралелката- 2 часа седмично; 

- Химия и опазване на околната среда- всички ученици от паралелката -1 час седмично; 

- Физическо възпитание и спорт- всички ученици от паралелката -1 час седмично; 

 
4.3. ХІ клас- учебна 2017/2018 год. 

- Български език и литература- всички ученици от паралелката- 3 часа седмично; 

- Информационни технологии- всички ученици от паралелката- 3 часа седмично през І учебен срок, 2 

часа седмично през ІІ учебен срок; 

- История и цивилизация- всички ученици от паралелката- 2 часа седмично; 

- Биология и здравно образование- всички ученици от паралелката- 3 часа седмично; 

- Химия и опазване на околната среда- всички ученици от паралелката- 3 часа седмично; 

- Физика и астрономия – всички ученици от паралелката- 2 часа седмично; 

- Физическо възпитание и спорт- всички ученици от паралелката - 2 часа седмично; 

 
4.4. ХІІ клас- учебна 2018/2019 год. 

- Български език и литература- всички ученици от паралелката- 3 часа седмично; 

- Математика - всички ученици от паралелката - 2 часа седмично; 

- Информационни технологии- всички ученици от паралелката- 3 часа седмично; 

- История и цивилизация- всички ученици от паралелката - 3 часа седмично; 

- География и икономика - всички ученици от паралелката - 2 часа седмично; 

- Биология и здравно образование- всички ученици от паралелката - 3 часа седмично; 
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- Химия и опазване на околната среда- всички ученици от паралелката - 3 часа седмично; 

- Физика и астрономия – всички ученици от паралелката - 2 часа седмично; 

 

  5. Раздел В от разпределението на учебните часове по класове и предмети определя свободно 

избираемата подготовка /СИП/, която се осъществява, както по учебни предмети включени в раздел А,  така и 

по други дейности в училището и извън него, в зависимост от желанията на учениците и възможностите на 

училището. Провежда се в извън учебно време в сборни групи. Обучението по свободно избираема подготовка 

/СИП/ -раздел В, се организира както следва: 

 Учениците няма да изучават СИП през етапа на обучение от ІХ до ХІІ клас. 

 

 6. В ІХ клас през учебната 2015-2016 година учениците от ІХ клас продължават изучаването на първи 

чужд език, започнат във ІІ клас и започват изучаването на втори чужд език. 

Като първи чужд език учениците от ІХ клас до ХІІ клас изучават английски език,  

а като втори чужд език  учениците от ІХ клас до Х клас изучават руски език. 

7. На основание чл. 16 ал. 5 от ЗСООМУП  всяка учебна седмица, освен задължителните учебни 

часове по “Физическа култура и спорт” от раздел А на учебния план, включва  и по един час по този учебен 

предмет, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности  и  на открито. 

8. Формата на обучение е дневна. 

8.1. В дневна форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи, а индивидуалната и 

самостоятелна форма обучението се организира за отделен ученик.Дневната форма на обучение е присъствена 

форма, която се провежда между 7 и 19 ч. в учебните дни. 

9.  Училищното обучение се организира в последователни класове. 

9. 1.  Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички форми. 

9. 2. Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни 

дни и учебни часове. 

9. 3.  През учебната година учениците ползват есенна, коледна, зимна, пролетна и/или великденска и 

лятна ваканция. 

9. 4. Учебната година е с продължителност 12 месеца. 

9. 5.  Учебната година започва на 15 септември,  

  9. 6.  Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици 

9. 7.  Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни. 

9. 8.  Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни за учебни със заповед на 

министъра на образованието и науката. 

10.  Броят на задължителните учебни часове за една учебна седмица не може да бъде повече от: 

10.1. тридесет и два учебни часа - в IX, X, XI, XII и XIII клас; 

11. Организацията на учебния ден е полудневна и включва от 4 до 7 задължителни учебни часа. 

Полудневната организация може да се осъществява на две смени - предобед и следобед. 

12.  Продължителността на учебния час е: 

12. 1.  четиридесет и пет минути - в V - XIII клас - в дневна форма на обучение; 

  12. 4.  Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 10 и не повече от 30 

минути. 

12. 5.  Когато обучението се организира на две смени или целодневно от І до VІІІ клас, 

продължителността на учебния час в ІХ - XII клас може да бъде 40 минути с разрешение на началника на 

регионалния инспекторат по образованието. 

 

Учебният план е приет  от Педагогическия съвет на училището на 02. 09. 2015 година с Решение № 4 

от протокол № 23  и е съобразен с изискванията на Наредба № 6 от 28. 08. 2001 година на МОН  за 

разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени 

на образование, както и с чл. 17 и чл. 18  от ЗСООМУП. 

 

Срок на съхранение на учебния план – 50 години. 

 

 

Гълъб Чаушев: 

 

Директор  СОУ „Христо Смирненски” 

 


