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Іа
 к

л
а
с
 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Български 
език и 
литература 

Математика 
РП/ИУЧ 

Български 
език и 
литература 

Математика Физическо 
възпитание и 
спорт 

2 Български 
език и 
литература 

Родинознани
е 

Български 
език и 
литература 

Руски език 
РП/ИУЧ 

Български 
език и 
литература 
РП/ИУЧ 

3 Самоподгото
вка бълг. език 
и литература 

Самоподгото
вка 
родинознани
е 

Самоподгот
овка бълг. 
език и 
литература 

Самоподготов
ка математика 

Самоподгото
вка бълг. 
език и 
литература 

4 Занимания по 
интереси 

Технологии и 
предприемач
ество 

Занимания 
по 
интереси 

Изобразителн
о изкуство 

Занимания 
по интереси 

5 Час на класа* Занимание 
по интереси 

Организира
н отдих и 
физическа 
активност 

Занимания по 
интереси 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

 Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организира
н отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

 Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Изобразите
лно 
изкуство 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Музика 

   1 Музика Български 
език и 
литература 

Математик
а   

Български 
език и 
литература 

Математика 

2 Математика Български 
език и 
литература 

Самоподгот
овка 
математика 

Физическо 
възпитание и 
спорт 

Самоподгото
вка 
математика 

3 Самоподгото
вка 
математика 

Самоподгото
вка бълг. 
език и 
литература 

Занимания 
по 
интереси 

Самоподготов
ка 

Занимания 
по интереси 

4 Занимания по 
интeреси 

Занимания 
по интереси 

 Занимания по 
интереси 

 

  Учебен час 
за спортни 
дейности* 
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Іб
 к

л
а
с
 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 
1 Български 

език и 
литература 

Математика Български 
език и 
литература 

Руски език 
РП/ИУЧ  

Български 
език и 
литература 
РП/ИУЧ 

2 Български 
език и 
литература 

Самоподготовк
а математика  

Български 
език и 
литература 

Математика 
РП/ИУЧ 

Физическо 
възпитание и 
спорт 

3 Самоподготов
ка бълг. език и 
литература 

Музика Самоподгото
вка бълг. 
език и 
литература 

Родинознание Самоподгото
вка бълг. език 
и литература 

4 Занимания по 
интереси 

Изобразително 
изкуство 

Занимания 
по интереси 

Самоподготов
ка 
родинознание 

Занимания по 
интереси 

5 Час на класа* Занимание по 
интереси 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Занимания по 
интереси 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

 Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

 Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Изобразител
но изкуство 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Музика 

1 Технологии и 
предприемаче
ство  

Български език 
и литература 

Математика   Физическо 
възпитание и 
спорт  

Математика 

2 Математика Български език 
и литература 

Самоподгото
вка 
математика 

Български 
език и 
литература 

Самоподгото
вка 
математика 

3 Самоподготов
ка математика 

Самоподготовк
а бълг. език и 
литература 

Занимания 
по интереси 

Самоподготов
ка бълг. език и 
литература 

Занимания по 
интереси 

4 Занимания по 
интeреси 

Занимания по 
интереси 

Учебен час 
за спортни 
дейности* 

Занимания по 
интереси 
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Ів
 к

л
а

с
 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 
1 Български 

език и 
литература 

Математика 
РП/ИУЧ 

Български 
език и 
литература 

Математика Български 
език и 
литература 
РП/ИУЧ 
 

2 Български 
език и 
литература 

Родинознание Български 
език и 
литература 

Самоподготов
ка математика 

Самоподгото
вка бълг. език 
и литература 

3 Самоподготов
ка бълг. език и 
литература 

Самоподготов
ка 
родинознание 

Самоподгото
вка бълг. език 
и литература 

Руски език 
РП/ИУЧ 

Физическо 
възпитание и 
спорт 

4 Занимания по 
интереси 

Технологии и 
предприемаче
ство 

Занимания по 
интереси 

Изобразителн
о изкуство 

Занимания по 
интереси 

5 Час на класа* Занимания по 
интереси 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Занимания по 
интереси 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

 Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

 Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Изобразител
но изкуство 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Музика 

1 Музика Физическо 
възпитание и 
спорт 

Математика   Български 
език и 
литература 

Математика 

2 Математика Български 
език и 
литература 

Самоподгото
вка 
математика 

Български 
език и 
литература 

Самоподгото
вка 
математика 

3 Самоподготов
ка математика 

Самоподготов
ка бълг. език и 
литература 

Занимания по 
интереси 

Самоподготов
ка бълг. език и 
литература 

Занимания по 
интереси 

4 Занимания по 
инт. 

Занимания по 
инт. 

Учебен час за 
спортни 
дейности* 

Занимания по 
инт. 
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ІІ
а
 к

л
а

с
 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 
1 Български 

език и 
литература 

Математика Български 
език и 
литература 

Околен свят Български 
език и 
литература 

2 Руски език 
ИУЧ/РП 

Английски 
език 

Български 
език и 
литература 

Самоподготовк
а околен свят 

Самоподгото
вка български 
език и 
литература 

3 Самоподготов
ка български 
език и 
литература 

Самоподготов
ка математика 

Английски 
език 

Физическо 
възпитание и 
спорт 

Български 
език и 
литература 
ИУЧ/РП  

4 Занимание по 
интереси 

Музика Самоподгот
овка 
български 
език и 
литература 

Математика 
ИУЧ/РП  

Занимание по 
интереси 

5 Час на класа* Занимание по 
интереси 

Занимания 
по интереси 

Занимание по 
интереси 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

 Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организира
н отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

 Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организира
н отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Физическо 
възпитание и 
спорт 

   1 Технологии и 
предприемаче
ство 

Български 
език и 
литература 

Музика Изобразително 
изкуство 

Математика 

2 Математика Български 
език и 
литература 

Математика Български език 
и литература 

Самоподгото
вка 
математика 

3 Самоподготов
ка математика 

Самоподготов
ка български 
език и 
литература 

Самоподгот
овка 
математика 

Самоподготовк
а български 
език и 
литература 

Занимание по 
интереси 

4 Занимание по 
инт. 

Занимание по 
инт. 

Занимание 
по интереси 

Занимание по 
интереси 

 

 Учебен час за 
спортни 
дейности* 
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ІІ
б
 к

л
а

с
 

 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 
1 Руски език 

ИУЧ/РП 
Математика Български 

език и 
литература 

Околен свят Български 
език и 
литература 

2 Български 
език и 
литература 

Физическо 
възпитание и 
спорт 

Английски 
език 

Физическо 
възпитание и 
спорт 
 

Самоподгото
вка български 
език и 
литература 

3 Самоподготов
ка български 
език и 
литература 

Английски 
език 

Български 
език и 
литература 

Самоподготов
ка околен свят 

Български 
език и 
литература 
ИУЧ/РП  

4 Занимание по 
интереси 

Самоподготов
ка математика 

Самоподгото
вка български 
език и 
литература 

Математика 
ИУЧ/РП  

Занимание по 
интереси 

5 Час на класа* Занимание по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

Занимание по 
интереси 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

 Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

 Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Музика 
 

   1 Музика Български 
език и 
литература 

Технологии и 
предприемач
ество 

Изобразителн
о изкуство 

Математика 

2 Математика Български 
език и 
литература 

Математика Български 
език и 
литература 

Самоподгото
вка 
математика 

3 Самоподготов
ка математика 

Самоподготов
ка български 
език и 
литература 

Самоподгото
вка 
математика 

Самоподготов
ка български 
език и 
литература 

Занимание по 
интереси 

4 Занимание по 
интереси 

Занимание по 
интереси 

Занимание по 
интереси 

Занимание по 
интереси 

 

  Учебен час за 
спортни 
дейности* 
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ІІ
в
 к

л
а

с
 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 
1 Български 

език и 
литература 

Математика 
 

Английски 
език 

Математика 
ИУЧ/РП 

Български 
език и 
литература 
ИУЧ/РП 

2 Самоподготов
ка български 
език и 
литература 

Самоподготов
ка математика 

Български 
език и 
литература 

Околен свят Български 
език и 
литература 

3 Руски език Музика Самоподгото
вка български 
език и 
литература 

Самоподготов
ка околен свят 

Самоподгото
вка български 
език и 
литература 

4 Занимание по 
интереси 

Английски 
език 

Занимание по 
интереси 

Технологии и 
предприемаче
ство 

Изобразител
но изкуство 

5 Час на класа* Занимание по 
интереси 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Занимание по 
интереси 

Занимание по 
интереси 

 Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

 Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Физическо 
възпитание и 
спорт 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

   1 Физическо 
възпитание и 
спорт 
 

Български 
език и 
литература 

Математика 
 

Български 
език и 
литература 

Музика 

2 Математика 
 

Български 
език и 
литература 

Самоподгото
вка 
математика 

Български 
език и 
литература 

Математика 
 

3 Самоподготов
ка математика 

Самоподготов
ка български 
език и 
литература 

Занимание по 
интереси 

Самоподготов
ка български 
език и 
литература 

Самоподгото
вка 
математика 

4 Занимание по 
интереси 
 

Занимание по 
интереси 

 Учебен час 
за спортни 
дейности* 

Занимание по 
интереси 

Занимание по 
интереси 
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ІI
Іа

  
к
л

а
с

 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 
1    Английски 

език 
Физическо  
възпитание и 
спорт 

Български 
език и 
литература 

Математика  Български 
език и 
литература  

2 Български 
език и 
литература  
 

Математика Български 
език и 
литература 

Самоподготов
ка математика 

Български 
език и 
литература – 
РП/ИУЧ 

3 Самоподготов
ка български 
език и 
литература  

Самоподготов
ка математика 

Самоподгото
вка български 
език и 
литература  

Човекът и 
обществото 

Самоподгото
вка български 
език и 
литература  

4 Музика  Човекът и 
обществото 

Физическо  
възпитание и 
спорт 

Копмпютърно 
моделиране 
 

Занимания по 
интереси 

5 Занимания по 
интереси /ФУЧ 
Руски език  

  Английски 
език 

Занимания по 
интереси 

Изобразителн
о изкуство 

Английски 
език 

6 Час на класа* Занимания по 
интереси   

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Занимания по 
интереси 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

 Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

 Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Математика Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Математика – 
РП/ИУЧ 

   1 Математика Български 
език и 
литература  

Изобразител
но изкуство 

 Български 
език и 
литература – 
РП/ИУЧ 

Технологии и 
предприемач
ество 

2 Човекът и 
природата 
 

Български 
език и 
литература  

Самоподгото
вка 
математика 

Български 
език и 
литература 

Самоподгото
вка 
математика 

3 Самоподготов
ка човекът и 
природата 
 

Самоподготов
ка български 
език и 
литература  

Занимания по 
интереси 

Самоподготов
ка български 
език и 
литература  

Занимания по 
интереси 

4 Занимания по 
интереси  

Занимания по 
интереси  

  Занимания по 
интереси  

         

  Учебен час за 
спортни 
дейности* 

   



 

УТВЪРЖДАВАМ: 
               
          Директор: Чавдар Здравчев 

 

 
4270 Първомай, ул. „Кочо Честименски“ 20, тел.:0336 65716, e-mail: a.zlatarov@sou-zlatarov.org 

ІI
Іб

  
к
л

а
с
 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 
1   Български 

език и 
литература 

Човекът и 
природата 
 

Български 
език и 
литература 

Математика  Български 
език и 
литература  

2 Български 
език и 
литература - 
 

Математика Български 
език и 
литература 

Копмпютърно 
моделиране 
 

Български 
език и 
литература – 
РП/ИУЧ 

3 Английски 
език 

Физическо  
възпитание и 
спорт 

Човекът и 
обществото 

Самоподготов
ка математика 

Самоподгото
вка български 
език и 
литература 

4 Самоподготов
ка  български 
език и 
литература 

Самоподготов
ка математика 

Самоподгото
вка български 
език и 
литература 

Музика Занимания по 
интереси 

5 Занимания по 
интереси /  
ФУЧ - Руски 
език   

 Занимания по 
интереси   

Занимания по 
интереси 

Английски 
език 

Физическо  
възпитание и 
спорт 

6 Час на класа* Английски 
език 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Занимания по 
интереси 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

 Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

 Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Математика Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Математика – 
РП/ИУЧ 

   1 Математика Български 
език и 
литература  

Изобразител
но изкуство 

Български 
език и 
литература – 
РП/ИУЧ 

Изобразител
но изкуство 

2 Технологии и 
предприемаче
ство 

Български 
език и 
литература  

Самоподгото
вка 
математика  

  Човекът и 
обществото 

Самоподгото
вка 
математика 

3 Самоподготов
ка математика 

Самоподготов
ка  български 
език и 
литература 

Занимания по 
интереси 

Самоподготов
ка човекът и 
обществото 

Занимания по 
интереси 

4 Занимания по 
интереси  

Занимания по 
интереси  

Учебен час за 
спортни 
дейности* 

 Занимания по 
интереси  

         



 

УТВЪРЖДАВАМ: 
               
          Директор: Чавдар Здравчев 

 

 
4270 Първомай, ул. „Кочо Честименски“ 20, тел.:0336 65716, e-mail: a.zlatarov@sou-zlatarov.org 

 

ІI
Ів

 к
л

а
с
 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 
1   Български 

език и 
литература 

  Математика Български 
език и 
литература 

Математика  Английски 
език   

2 Български 
език и 
литература  
 

Човекът и 
обществото 

Български 
език и 
литература 

Английски 
език 
 

Български 
език и 
литература – 
РП/ИУЧ 

3 Самоподготов
ка български 
език и 
литература 

Изобразителн
о изкуство 

Физическо 
възпитание и 
спорт 

Човекът и 
обществото 

Човекът и 
природата 

4  Английски 
език   

Самоподгото
вка 
математика 

Самоподготов
ка български 
език и 
литература 

Физическо 
възпитание и 
спорт 

Самоподгото
вка български 
език и 
литература 

5 Занимания по 
интереси/Руск
и език ФУЧ 

Занимания по 
интереси   

Занимания по 
интереси 

Самоподготов
ка човекът и 
обществото 

Занимания по 
интереси 

6 Час на класа*   Компютърно 
моделиране         

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Занимания по 
интереси 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

 Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

 Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Математика Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Математика – 
РП/ИУЧ 

   1 Математика Български 
език и 
литература  

Музика   Български 
език и 
литература  

Технологии и 
предприемач
ество 

2 Изобразителн
о изкуство 

Български 
език и 
литература  

Самоподготов
ка 
математика 

  Български 
език и 
литература – 
РП/ИУЧ 

Самоподгото
вка 
математика 

3 Самоподготов
ка математика 

Самоподгото
вка български 
език и 
литература 

Занимания по 
интереси 

Самоподготов
ка български 
език и 
литература 

Занимания по 
интереси 

4 Занимания по 
интереси  

Занимания по 
интереси  

Учебен час за 
спортни 
дейности* 

 Занимания по 
интереси  

         



 

УТВЪРЖДАВАМ: 
               
          Директор: Чавдар Здравчев 
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ІI
Іг 

к
л

а
с
 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 
1  Български 

език и 
литература 

Физическо  
възпитание и 
спорт 

Български 
език и 
литература 

Английски 
език 

 Човекът и 
обществото 

2 Английски 
език 
 

Математика Български 
език и 
литература 

Математика 
РП/ИУЧ 

Български 
език и 
литература 

3  Български 
език и 
литература 

Самоподгото
вка 
математика 

Самоподготов
ка български 
език и 
литература 

Самоподготов
ка математика 

Български 
език и 
литература 
РП/ИУЧ 

4 Самоподготов
ка български 
език и 
литература  

Човекът и 
природата 

Английски 
език 

Изобразителн
о изкуство 

Самоподгото
вка български 
език и 
литература 

5 Занимания по 
интереси 
Руски 
език/ФУЧ  

Технологии и 
предприемач
ество 

Физическо 
възпитание и 
спорт 
 

Занимания по  
интереси 

Занимания по 
интереси 

6 Час на класа*  Занимания 
по интереси   

Занимания по 
интереси 
 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

 Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

 Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Български 
език и 
литература 

Математика  

   1 Музика  Български 
език и 
литература  

Компютърно 
моделиране 

 Български 
език и 
литература 
РП/ИУЧ 

Изобразител
но изкуство 

2 Математика Човекът и 
обществото 

Математика Самоподготов
ка български 
език и 
литература 

Самоподгото
вка 
математика 

3 Самоподготов
ка математика 

Самоподгото
вка човекът и 
обществото 

Самоподготов
ка 
математика 

  Занимания 
по интереси 

Занимания по 
интереси 
 

4 Занимания по 
интереси  

Занимания по 
интереси  

Занимания по 
интереси 

Учебен час за 
спортни 
дейности* 

 

 



 

УТВЪРЖДАВАМ: 
               
          Директор: Чавдар Здравчев 

 

 
4270 Първомай, ул. „Кочо Честименски“ 20, тел.:0336 65716, e-mail: a.zlatarov@sou-zlatarov.org 

ІV
а

  
к
л

а
с

 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 
1  Български 

език и 
литература 

 Английски 
език 
 

Български 
език и 
литература  

Математика  Български 
език и 
литература   

2 Български 
език и 
литература - 

Математика Физическо 
възпитание  и 
спорт 

Самоподготовк
а математика 

Български 
език и 
литература 

3 Физическо 
възпитание  и 
спорт 

Самоподготов
ка математика 

Човекът и 
природата 

 Английски език Самоподготов
ка български 
език и 
литература 

4 Занимания по 
интереси/ФУЧ 
руски език 

Човекът и 
обществото 

Самоподгото
вка български 
език и 
литература 

Музика Компютърно 
моделиране 

5 Самоподготов
ка български 
език и 
литература 

Технологии и 
предприемаче
ство 

Занимания по 
интереси 
 

Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

6 Час на класа*  Занимания по 
интереси 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Физическо 
възпитание и 
спорт 
 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

 Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

 Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Математика Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

 
Изобразителн
о изкуство 

   1 Математика  Български 
език и 
литература  

Английски 
език 

Български език 
и литература-
РП 

Математика- 
РП 

2 Музика Български 
език и 
литература  

Самоподгото
вка 
математика 

 Човекът и 
природата 

Самоподготов
ка 
математика 

3 Самоподготов
ка математика 

Самоподготов
ка български 
език и 
литература 

Занимания по 
интереси 

Самоподготовк
а човекът и 
природата 

Занимания по 
интереси 

4 Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси  

 Занимания по 
интереси 

Учебен час за 
спортни 
дейности* 
 

 



 

УТВЪРЖДАВАМ: 
               
          Директор: Чавдар Здравчев 
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ІV
б

  
к
л

а
с
 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 
1  Български 

език и 
литература 

 Математика  Български 
език и 
литература  

Човекът и 
природата 

 Български 
език и 
литература -
РП  

2 Български 
език и 
литература - 
 

  Физическо 
възпитание и 
спорт 

Български 
език и 
литература  

Математика Английски 
език 

3 Самоподготов
ка български 
език и 
литература 

Човекът и 
обществото 

Самоподгото
вка български 
език и 
литература 

Самоподготов
ка математика 

Самоподгото
вка български 
език и 
литература 

4 Занимания по 
интереси/ ФУЧ 
Руски език 

Самоподготов
ка човекът и 
обществото 

Занимания по 
интереси 

Музика Физическо 
възпитание  и 
спорт  

5   Английски 
език 
 

Занимания по 
интереси 

Физическо 
възпитание  и 
спорт  

Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

6 Час на класа* Музика Английски 
език 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

 Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

 Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Български 
език и 
литература  

 
Математика - 
РП 

   1 Изобразителн
о изкуство 

Български 
език и 
литература  

Технологии и 
предприемач
ество 

Компютърно 
моделиране 

  
Човекът и 
природата 

2 Математика Български 
език и 
литература  

Математика Самоподготов
ка български 
език и 
литература 

Самоподгото
вка 
математика 

3 Самоподготов
ка математика 

Самоподготов
ка български 
език и 
литература 

Самоподгото
вка 
математика 

Занимания по 
интереси  

Занимания по 
интереси 

4 Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси  

Занимания по 
интереси 

Учебен час за 
спортни 
дейности* 
 

 



 

УТВЪРЖДАВАМ: 
               
          Директор: Чавдар Здравчев 
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ІV
в

 к
л

а
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Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1  Български 
език и 
литература 

 Математика  Български 
език и 
литература  

Математика  Български 
език и 
литература   

2 Български език 
и литература - 
 

Самоподгото
вка  
математика  

Български 
език и 
литература  

Музика Компютърно 
моделиране 

3 Самоподготов-
ка български 
език и 
литература 

Музика Човекът и 
природата 

Самоподготов
ка  
математика 

Английски 
език 

4 Занимания по 
интереси/ ФУЧ 
Руски език 

Изобразителн
о изкуство 

Самоподготов
ка български 
език и 
литература 

Английски 
език 

Самоподготов
ка български 
език и 
литература 

5  Физическо 
възпитание  и 
спорт 

Занимания по 
интереси 

Английски 
език 
 

Занимание по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

6 Час на класа*  Физическо 
възпитание и 
спорт  

Занимание по 
интереси 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

 Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

 Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

Български 
език и 
литература - 
РП 

 
Математика - 
РП 

   1 Човекът и 
обществото 

Български 
език и 
литература  

Технологии и 
предприемаче
ство 

Човекът и 
природата 

 Физическо 
възпитание и 
спорт 

2 Математика Български 
език и 
литература  

Математика Самоподготов
ка човекът и 
природата 

Самоподготов
ка  
математика 

3 Самоподготовк
а  математика 

Самоподгото
вка български 
език и 
литература 

Самоподготов
ка  
математика 

Занимания по 
интереси  

Занимания по 
интереси 

4 Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси  

Занимание по 
интереси 

  

5   Учебен час за 
спортни 
дейности* 

  



 

УТВЪРЖДАВАМ: 
               
          Директор: Чавдар Здравчев 

 

 
4270 Първомай, ул. „Кочо Честименски“ 20, тел.:0336 65716, e-mail: a.zlatarov@sou-zlatarov.org 

 
 
 

V
а
 к

л
а

с
 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

 

 

1 Човекът и 

природата 

Технологии и 

предприемаче

ство 

Човекът и 

природата 

Изобразител- 

но изкуство 

Математика 

2 Физич.възпит. 

и спорт 

Руси език 

РП 

Комп.мод.и 

информ.техн. 

Изобразител- 

но изкуство 

История и 

цивилизации 

3 География и 

икономика 

История и 

цивилизации 

Математика Английски 

език 

Английски 

език  

4 Бълг. език и 

литература 

Бълг. език и 

литература 

Музика Математика  Физич.възпит. 

и спорт 

5 Музика Английски 

език 

Бълг. език и 

литература 

Човекът и 

природата 

Комп.мод.и 

информ.техн. 

РП 

6 Математика Математика Бълг. език и 

литература 

Бълг. език и 

литература 

Комп.мод.и 

информ.техн. 

РП 

7      

 Час на класа* 

 

 Учебен час за 

спортни 

дейности* 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

УТВЪРЖДАВАМ: 
               
          Директор: Чавдар Здравчев 
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V
б
 к

л
а

с
 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

 

1 Технологии и 

предприемаче

ство 

Математика Бълг. език и 

литература 

Бълг. език и 

литература 

История и 

цивилизации 

2 Човекът и 

природата 

История и 

цивилизации 

Бълг. език и 

литература 

Човекът и 

природата 

Математика  

3 Математика Музика Музика Математика Бълг. език и 

литература 

4 Физич.възпит. 

и спорт 

Комп.мод.и 

информ.техн. 

РП 

Математика Английски 

език 

Руси език РП 

5 Английски 

език 

Комп.мод.и 

информ.техн. 

РП 

Човекът и 

природата 

География и 

икономика 

Изобразител- 

но изкуство 

6 Бълг. език и 

литература 

Физич.възпит. 

и спорт  

Английски 

език 

Физич.възпит. 

и спорт 

Изобразител- 

но изкуство 

7   .   

 Час на класа*  Учебен час за 

спортни 

дейности* 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

УТВЪРЖДАВАМ: 
               
          Директор: Чавдар Здравчев 
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V
в
 к

л
а

с
 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

 

1 Бълг. език и 

литература 

Английски 

език 

География и 

икономика 

Физич.възпит. 

и спорт 

Физич.възпит. 

и спорт 

2 Математика Математика Математика Математика Музика 

3 Технологии и 

предприемаче

ство 

Руси език РП Комп.мод.и 

информ.техн. 

РП 

Човекът и 

природата 

История и 

цивилизации. 

4 История и 

цивилизации 

Музика  Комп.мод.и 

информ.техн. 

РП 

Бълг. език и 

литература 

Английски 

език 

5 Физич.възпит. 

и спорт 

Човекът и 

природата  

Изобразител- 

но изкуство 

Бълг. език и 

литература 

Математика  

6 Човекът и 

природата 

Бълг. език и 

литература 

Изобразител- 

но изкуство 

Английски 

език 

Бълг. език и 

литература 

7      

 Час на класа*    Учебен час за 

спортни 

дейности* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

УТВЪРЖДАВАМ: 
               
          Директор: Чавдар Здравчев 
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V
Г

 к
л

а
с
 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 
 

1 Физич.възпит. 
и спорт 

Английски 
език 

Руси език РП Математика Комп.мод.и 
информ.техн. 

2 География и 
икономика 

Музика  Човекът и 
природата 

Бълг. език и 
литература 

Технологии и 
предприемаче
ство 

3 Музика Бълг. език и 
литература  

Физич.възпит. 
и спорт 

Бълг. език и 
литература 

Английски 
език 

4 Математика Човекът и 
природата 

Бълг. език и 
литература 

Човекът и 
природата 

Бълг. език и 
литература 

5 Комп.мод.и 
информ.техн. 
РП 

Математика Английски 
език 

Изобразител- 
но изкуство 

История и 
цивилизации 

6 Комп.мод.и 
информ.техн. 
РП 

История и 
цивилизации  

Математика Изобразител- 
но изкуство 

Математика  

7      

 Час на класа*   Учебен час за 
спортни 
дейности* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

УТВЪРЖДАВАМ: 
               
          Директор: Чавдар Здравчев 
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V
Іа

 к
л

а
с
 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

 

1 Математика Информ.техн.  Човекът и 

природата 

Бълг. език и 

литература 

Математика  

2 Физич.възпит. 

и спорт 

Информ.техн. 

РП 

Музика Човекът и 

природата 

Бълг. език и 

литература 

3 Руски език РП История и 

цивилизации 

География и 

икономика 

Изобразител- 

но изкуство 

Бълг. език и 

литература 

4 Английски 

език  

Физич. възп. и 

спорт 

Физич. възп. и 

спорт 

Изобразител- 

но изкуство 

История и 

цивилизации 

5 География и 

икономика 

Музика Английски 

език 

Математика Технологии и 

предприемаче

ство 

6 Бълг. език и 

литература 

Бълг. език и 

литература 

Математика Английски 

език 

Английски 

език 

 Час на класа*  Учебен час за 

спортни 

дейности* 

  

 
 
 

V
Іб

 к
л

а
с
 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Информ.техн. 

РП 

История и 

цивилизации 

Музика Математика  География и 

икономика 

2 Математика Английски 

език 

Математика Бълг. език и 

литература 

Човекът и 

природата 

3 Физич.възпит. 

и спорт 

Информ.техн.  Английски 

език 

Физич. възп. и 

спорт 

Физич. възп. и 

спорт 

4 География и 

икономика 

Изобразител- 

но изкуство 

Бълг. език и 

литература 

Човекът и 

природата 

Английски 

език 

5 Бълг. език и 

литература 

Изобразител- 

но изкуство 

Бълг. език и 

литература 

Руски език РП Бълг. език и 

литература 

6 Английски 

език  

Математика История и 

цивилизации 

Музика Технологии и 

предприемаче

ство 

 

Час на класа* 

  Учебен час за 

спортни 

дейности* 

 

 
 
 
 



 

УТВЪРЖДАВАМ: 
               
          Директор: Чавдар Здравчев 

 

 
4270 Първомай, ул. „Кочо Честименски“ 20, тел.:0336 65716, e-mail: a.zlatarov@sou-zlatarov.org 

 
 

V
Ів

 к
л

а
с
 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 История и 

цивилизации 

Бълг. език и 

литература 

Бълг. език и 

литература 

Информ.техн.  Човекът и 

природата 

2 Информ.техн. 

РП 

Бълг. език и 

литература 

Физич.възпит. 

и спорт 

Физич. възп. и 

спорт 

Физич. възп. и 

спорт 

3 Английски 

език  

Английски 

език 

Математика Руски език РП Математика  

4 Математика География и 

икономика 

Човекът и 

природата 

Английски 

език 

Технологии и 

предприемаче

ство 

5 Изобразител- 

но изкуство 

Математика Музика Бълг. език и 

литература 

География и 

икономика 

6 Изобразител- 

но изкуство 

Музика Английски 

език 

История и 

цивилизации 

Бълг. език и 

литература 

 

Час на класа* 

   Учебен час за 

спортни 

дейности* 

 
 

V
ІІ

а
 к

л
а

с
 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Химия и 

опазв. на 

ок.среда 

Физич.възпит. 

и спорт. 

Английски 

език 

Физич.възпит. 

и спорт. 

Бълг. език и 

литература  

2 Английски 

език 

Физика и 

астрономия 

Математика История и 

цивилизации  

Бълг. език и 

литература 

3 Математика Математика Биология и 

здр. образ. 

Математика  Изобразител-

но изкуство 

4 Музика Бълг. език и 

литература 

Технологии и 

предприемаче

ство 

Бълг. език и 

литература 

Изобразител-

но изкуство  

5 Бълг. език и 

литература 

Информац.те

хнологии РП 

История и 

цивилизации  

Английски 

език 

Математика 

РП 

6 География и 

икономика 

Информацион

ни технологии  

Бълг. език и 

литература 

Химия и 

опазв. на 

ок.среда 

География и 

икономика  

7 
 

Биология и 

здр. образ. 

   

 

Час на класа* 

 Учебен час за 

спортни 

дейности* 
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V
ІІ

б
 к

л
а

с
 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Английски 

език 

Биология и 

здр. образ. 

Химия и 

опазв. на 

ок.среда 

Бълг. език и 

литература 

Изобразител-

но изкуство 

2 Химия и 

опазв. на 

ок.среда 

Информацион

ни технологии  

Информац.те

хнологии РП 

Бълг. език и 

литература  

Изобразител-

но изкуство 

3 Физич.възпит. 

и спорт. 

Бълг. език и 

литература 

Математика Физич.възпит. 

и спорт. 

Бълг. език и 

литература 

4 Математика Английски 

език 

География и 

икономика  

История и 

цивилизации  

Математика 

РП 

5 История и 

цивилизации  

География и 

икономика 

Бълг. език и 

литература 

Математика  Английски 

език 

6 Бълг. език и 

литература 

Математика Музика Физика и 

астрономия 

Биология и 

здр. образ. 

7  Технологии и 

предприемаче

ство 

   

 Час на класа*     

 
 Учебен час за 

спортни 

дейности* 
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V
ІІ

в
 к

л
а
с
 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Музика Изобразител-

но изкуство 

Физич.възпит. 

и спорт. 

Информацион

ни технологии  

Английски 

език 

2 Математика Изобразител-

но изкуство 

Английски 

език 

Информац.те

хнологии РП 

География и 

икономика  

3 Бълг. език и 

литература 

Биология и 

здр. образ. 

Бълг. език и 

литература 

Бълг. език и 

литература  

Математика 

РП 

4 Бълг. език и 

литература 

Математика История и 

цивилизации  

Технологии и 

предприемаче

ство 

Бълг. език и 

литература 

5 Биология и 

здр. образ. 

Бълг. език и 

литература 

Математика Химия и 

опазв. на 

ок.среда 

Физика и 

астрономия 

6 История и 

цивилизации  

География и 

икономика 

Химия и 

опазв. на 

ок.среда 

Математика  Физич.възпит. 

и спорт. 

7  Английски 

език 

   

 

Час на класа* 

Учебен час за 

спортни 

дейности* 
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V
ІІ
Іа

 к
л

а
с
 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Предприема 

чество   ОбПП 

Английски 

език 

Бълг. език и 

литература 

Английски 

език  

Английски 

език 

2 Английски 

език 

Английски 

език 

Бълг. език и 

литература 

Английски 

език 

Английски 

език 

3 

Английски 

език 

Бълг. език и 

литература 

Английски 

език 

Информацион

ни технологии 

Гостоприемст

во в 

туристическа 

та индустрия 

ОтПП 

4 Бълг. език и 

литература 

Математика Английски 

език 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Английски 

език 

5 Английски 

език 

Английски 

език 

Математика Философия Английски 

език 

6 Английски 

език 

Английски 

език 

Английски 

език 

Математика Физическо 

възпитание и 

спорт 

7   Английски 

език 

Бизнес 

комуникации 

РПП 

 

 Час на класа    Учебен час за 

спортни 

дейности* 
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V
ІІ
Іб

 к
л

а
с
 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Английски 

език 

Информацион

ни технологии 

РП 

Математика Физика и 

астрономия 

Бълг. език и 

литература 

2 Английски 

език 

История и 

цивилизации 

Философия Математика Английски 

език 

3 Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

Математика Физика и 

астрономия 

Бълг. език и 

литература 

Английски 

език 

4 Английски 

език 

Бълг. език и 

литература 

Английски 

език 

Информацион

ни технологии 

РП 

История и 

цивилизации 

5 Английски 

език 

Бълг. език и 

литература 

Английски 

език 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

6 Музика Английски 

език 

Биология и 

здравно 

образование 

Английски 

език  

География и 

икономика 

7  Английски 

език 

 Английски 

език 

 

 Час на класа*   Учебен час за 

спортни 

дейности* 
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V
ІІ
Ів

 к
л

а
с
 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Физическо 
възпитание и 
спорт 

Математика Английски 
език 

Английски 
език  

Физическо 
възпитание и 
спорт 

2 Предприема-
чество  РП 

Делово 
общуване 
(УП) РПП 

Физика и 
астрономия 

Английски 
език 

Бълг. език и 
литература 

3 Приложен 
софтуер с 
общо 
предназначе- 
ние (Т)  РП 

Делово 
общуване 
(УП) РПП 

Бизнес 
комуникация 
/УП/ 

Математика Философия 

4 Приложен 
софтуер с 
общо 
предназначе-
ние  (Т) РП 

Делово 
общуване (Т) 
РПП 

Математика Химия и 
опазване на 
околната 
среда 

Физика и 
астрономия 

5 История и 
цивилизации  

История и 
цивилизации  

Делово 
общуване 
(УП) РПП 

Английски 
език РП 

Приложен 
софтуер с 
общо 
предназначе-
ние (УП) РП  

6 Информацион
ни технологии 

Бълг. език и 
литература 

Бълг. език и 
литература 

Биология и 
здравно 
образование 

Приложен 
софтуер с 
общо 
предназначе-
ние (УП)  РП 

7  Бълг. език и 
литература 

 География и 
икономика 

 

 Час на класа*  Учебен час за 
спортни 
дейности* 
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ІХ
а
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Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Математика География и 

икономика 

История и 

цивилизации 

История и 

цивилизации  

История и 

цивилизации  

2 История и 

цивилизации  

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Отчетност и 

работа с 

документи 

ИУЧ-ОтПП 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

География и 

икономика 

3 Информацион

ни технологии 

Математика Руски език. Английски 

език  

Математика 

4 Гостоприемст

во в 

туристическат

а индустрия 

ИУЧ-ОтПП 

Английски 

език 

Руски език Мениджмънт 

в туризма 

ИУЧ-РПП 

Бълг. език и 

литература 

5 Здравословни 

и безопасни 

условия на 

труд 

Английски 

език 

Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

Физика и 

астрономия 

Бълг. език и 

литература 

6 Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

Биология и 

здравно 

образование 

Философия Бълг. език и 

литература 

Английски 

език 

7  Физика и 

астрономия 

 Биология и 

здравно 

образование 

 

 Час на класа*     

 
 Учебен час за 

спортни 

дейности* 
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ІХ
б
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л
а
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Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 География и 

икономика 

Информацион

ни технологии 

ИУЧ-РП 

Математика Английски 

език 

Английски 

език 

2 Информатика 

ИУЧ-РП 

Информацион

ни технологии 

ИУЧ-РП 

Информацион

ни технологии 

ИУЧ-РП 

Английски 

език 

Английски 

език 

3 История и 

цивилизации  

Бълг. език и 

литература 

Информацион
ни технологии 
ИУЧ-РП 

Химия и 
опазване на 
околната 
среда 

Биология и 

здравно 

образование 

4 Физическо 

възпитание и 

спорт 

Математика Английски 
език 

Музика Математика 

5 Руски език Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

Английски 

език 

Информатика 

ИУЧ-РП 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

6 Руски език История и 

цивилизации  

Бълг. език и 

литература 

Философия Информатика 

ИУЧ-РП 

7   Бълг. език и 

литература 

Физика и 

астрономия 

 

 

Час на класа* 

 Учебен час за 

спортни 

дейности* 
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ІХ
в
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л
а
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Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 История и 

цивилизации  

Бълг. език и 

литература 

Английски 

език 

Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

Приложни 

програми с 

общо 

предназначен

ие/УП/ ИУЧ-

ОтПП 

2 Бълг. език и 

литература 

Бълг. език и 

литература 

Английски 

език 

Мениджмънт 

(УП) РПП 

Приложен 

софтуер /УП/  

РПП 

3 Физическо 

възпитание и 

спорт 

История и 

цивилизации  

Обща теория 

на 

счетоводната 

отчетност 

ИУЧ-ОтПП 

Мениджмънт 

(УП) РПП 

Приложен 

софтуер /УП/  

РПП 

4 Информацион

ни технологии 

Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

Математика Философия Физическо 

възпитание и 

спорт 

5 Математика Мениджмънт 

(УП) РПП 

Приложен 

софтуер  РПП 

География и 

икономика 

Биология и 

здравно 

образование 

6 Мениджмънт 

РПП 

Мениджмънт 

(УП) РПП 

Приложен 

софтуер  РПП 

Руски език Физика и 

астрономия 

7  Математика  Руски език  

 

Час на класа* 

Учебен час за 

спортни 

дейности* 
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Х
а
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л
а
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Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 История и 

цивилизации  

Музика Физическо 

възп. и спорт 

Математика География и 

икономика 

2 Бълг. език и 

литература 

Английски 

език 

Английски 

език  РП 

Информацион

ни технологии 

Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

3 Бълг. език и 

литература  

Английски 

език 

Английски 

език  РП 

Руски език РП Руски език 

4 Руски език РП Физика и 

астрономия 

Биология и 

здравно 

образование 

Руски език РП Руски език 

5 Физика и 

астрономия 

Математика Биология и 

здравно 

образование 

История и 

цивилизации  

Философия 

6 Физическо 

възпитание  

спорт 

Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

История и 

цивилизации 

География и 

икономика 

Английски 

език  РП 

7 
 

Бълг. език и 

литература 

 Философия  

 
Час на класа* 

 Учебен час за 

спортни 

дейности* 
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Х
б
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л
а
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Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Бълг. език и 

литература 

Математика Биология и 

здравно 

образование 

Философия Физика и 

астрономия 

2 История и 

цивилизации 

Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

Биология и 

здравно 

образование 

Бълг. език и 

литература 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

3 География и 

икономика 

Информацион

ни технологии 

РП 

Английски 

език 

Бълг. език и 

литература 

Музика 

4 Физика и 

астрономия 

Информацион

ни технологии 

РП  

Английски 

език 

Математика  Философия 

5 Английски 

език РП 

История и 

цивилизации 

Информацион

ни технологии 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Английски 

език РП 

6 Английски 

език РП 

Руски език  География и 

икономика 

История и 

цивилизации  

Английски 

език РП 

7  Руски език  Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

 

 
Час на класа* 

 Учебен час за 

спортни 

дейности* 
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Х
в
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л
а
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Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Английски 

език 

История и 

цивилизации  

Икономика, 

организация и 

управление 

на търговията 

ИУЧ-РПП 

Биология и 

здравно 

образование 

Бълг. език и 

литература 

2 Английски 

език 

Математика Икономика, 

организация и 

управление 

на търговията 

ИУЧ-РПП 

Биология и 

здравно 

образование 

Бълг. език и 

литература 

3 Обща теория 

на 

счетоводната 

отчетност 

ИУЧ-ОтПП 

Информацион

ни технологии 

История и 

цивилизации 

Философия Физическо 

възпитание и 

спорт 

4 Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

Руски език Обща теория 

на 

счетоводната 

отчетност 

/УП/ ИУЧ-

ОтПП 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

5 География и 

икономика 

Руски език  Физика и 

астрономия 

Обща 

икономическа 

теория ИУЧ-

ОтПП 

География и 

икономика 

6 История и 

цивилизации  

Физика и 

астрономия 

Икономика 

ОбПП 

Обща 

икономическа 

теория ИУЧ-

ОтПП 

Философия 

7  Бълг. език и 

литература 

 Математика   

 
Час на класа* 

  Учебен час за 

спортни 

дейности* 
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Х
Іа
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л

а
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Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Руски език – 

писмено 

общуване   

Биотехноло-

гии    ИУЧ-ПП 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Физическо 

възпитание  и 

спорт 

Английски 

език писмено 

общуване 

 

2 Руски език – 

писмено 

общуване   

Биотехноло-

гии    ИУЧ-ПП 

Култура и 

междукултурн

о общуване 

Гражданско 

образование 

Английски 

език – устно 

общуване  

3 Бълг. език и 

литература  

РП 

Клетка – 

елементарна 

биологична 

система 

Бълг. език и 

литература 

Английски 

език 

Клетка – 

елементарна 

биологична 

система 

4 Бълг. език и 

литература 

РП 

Клетка – 

елементарна 

биологична 

система 

Бълг. език и 

литература 

Английски 

език 

Клетка – 

елементарна 

биологична 

система 

5 Руски език Руският език в 

туризма 

ИУЧ-ПП 

Математика Бълг. език и 

литература 

Руски език – 

устно 

общуване 

 

6 Руски език Руският език в 

туризма 

ИУЧ-ПП 

Английски 

език - езикът 

чрез 

литературата 

Английски 

език - езикови 

практики   

Руски език . 

устно 

общуване 

 

7  Математика  Английски 

език - езикови 

практики   

 

 
Час на класа* 

 Учебен час за 

спортни 

дейности* 
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Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Устно 

общуване//Кл

етка 

Бълг. език и 

литература 

Бълг. език и 

литература  

РП 

Руски език Писмено 

общуване/Кле

тка 

2 Езикови 

практики/Биот

ехнологии 

ИУЧ-ПП 

Бълг. език и 

литература 

Бълг. език и 

литература 

РП 

Руски език Култура и 

междукулт.об

щуване/Евол

юция на 

биологичнаа 

система 

3 Езикови 

практики/Биот

ехнологии 

ИУЧ-ПП 

Изкуствен 

интелект/Ком

пютърна 

графика   

ИУЧ-ПП 

Английски 

език 

Обектно 

ориентирано 

проектиране и 

програмиране 

/Обработка и 

анализ на 

данни 

Обектно 

ориентирано 

проектиране и 

програмиране 

/Обработка и 

анализ на 

данни 

4 Обектно 

ориентирано 

проектиране и 

програмиране

/Мултимедия 

Изкуствен 

интелект/Ком

пютърна 

графика 

ИУЧ-ПП 

Английски 

език 

Обектно 

ориентирано 

проектиране и 

програмиране 

/Обработка и 

анализ на 

данни 

Обектно 

ориентирано 

проектиране и 

програмиране 

/Обработка и 

анализ на 

данни 

5 Обектно 

ориентирано 

проектиране и 

програмиране

/Мултимедия 

Обектно 

ориентирано 

проектиране и 

програмиране

/Мултимедия 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Езикът чрез 

литературата/

Клетка 

Гражданско 

образование 

6 Математика Обектно 

ориентирано 

проектиране и 

програмиране

/Мултимедия 

Математика Изкуствен 

интелект/Ком

пютърна 

графика   

ИУЧ-ПП 

Бълг. език и 

литература 

7  Физическо 

възпитание  и 

спорт 

 Изкуствен 

интелект/Ком

пютърна 

графика   

ИУЧ-ПП 
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дейности* 
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Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Живият руски 

език.Речеви 

практики 

 ИУЧ-ПП 

Гражданско 

образование 

РЕ/Устно 

общуване 

Руският език РЕ/Писмено 

общуване  

2 Живият руски 

език.Речеви 

практики 

 ИУЧ-ПП 

АЕ/Езикови 

практики  

ИУЧ-ПП 

Физическо 

възпитание  и 

спорт 

Руският език РЕ/Езикови 

практики  

3 Математика АЕ/Езикови 

практики  

ИУЧ-ПП 

Бълг. език и 

литература 

Биосфера – 

структура и 

процеси 

 

Английски 

език  

4 Биогеография 

ИУЧ-ПП 

РЕ/Езикът и 

литературата 

Бълг. език и 

литература  

 

АЕ/Писмено 

общуване  

Английски 

език  

5 Биогеография 

ИУЧ-ПП 

АЕ/Устно 

общуване 

АЕ/Култура и 

междукултурн

о общуване 

Бълг. език и 

литература 

РП 

Български 

език  

6 Физическо 

възпитание и 

спорт 

Еволюция на 

биологичната 

система 

ИУЧ-ПП 

АЕ/Езикът и 

литературата 

Бълг. език и 

литература 

РП 

Многоклетъчн

а организация 

на 

биологичната 

система 

7  Еволюция на 

биологичната 

система 

ИУЧ-ПП 

 Математика  

 Час на класа*     



 

УТВЪРЖДАВАМ: 
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 Учебен час за 

спортни 

дейности* 

    

 

Х
ІІ

б
 к

л
а

с
 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 
1 Релационен 

модел на база 

от данни/Уеб 

дизайн 

АЕ/Езикът чрез 

литературата 

Релационен 

модел на база 

от данни/Уеб 

дизайн 

Изкуствен 

интелект/Уеб 

програми 

ИУЧ-ПП 

Изкуствен 

интелект/Уеб 

програми 

ИУЧ-ПП 

2 Релационен 

модел на база 

от данни/Уеб 

дизайн 

Математика Релационен 

модел на база 

от данни/Уеб 

дизайн 

Изкуствен 

интелект/Уеб 

програми 

ИУЧ-ПП 

Изкуствен 

интелект/Уеб 

програми 

ИУЧ-ПП 

3 Езикови 

практики 

ИУЧ-ПП 

Английски език Релац. модел 

на база от 

данни /Решав. 

на пробл. с 

информац. и 

комуникац. 

технологии 

Гражданско 

образование 

Бълг. език и 

литература РП 

4 Езикови 

практики 

ИУЧ-ПП 

Английски език Релац.модел 

на база от 

данни /Решав. 

на проблеми с 

информац. и 

комуникац. 

технологии 

Математика Бълг. език и 

литература РП 

5 Физическо 

възпитание и 

спорт 

Бълг. език и 

литература 

Руски език Релац. модел 

на база от 

данни /Решав. 

на проблеми с 

информац. и 

комуникац. 

технологии 

АЕ/Култура и 

междукултурно 

общуване 

6 Бълг. език и 

литература 

Бълг. език и 

литература 

Руски език Релац. модел 

на база от 

данни /Решав. 

на проблеми с 

информац. и 

комуникац. 

технологии 

АЕ/Устно 

общуване 

7  АЕ/Писмено 

общуване 

 Физическо 

възп.и спорт 

 

 Час на класа*     

 
 Допълн. час по 

Физическо 
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възпитание и 

спорт* 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Х
ІІ

в
 к

л
а

с
 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Управление 
на 
предприемаче
ската дейност 

Математика Уеб 
програмиране 
ИУЧ-ПП 

Математика Стартиране 
на собствен 
бизнес 

2 Управление 
на 
предприемаче
ската дейност 

География и 
икономическа 
информация 

България и 
регионална 
политика 

Физическо 
възп.и спорт 

Стартиране 
на собствен 
бизнес 

3 Бълг. език и 
литература 
РП 

География и 
икономическа 
информация 

България и 
регионална 
политика 

Бълг. език и 
литература 

Физическо 
възпитание и 
спорт 

4 Бълг. език и 
литература 
РП 

Бълг. език и 
литература 

Геополитика и 
геостратегия 
ИУЧ-ПП 

Бълг. език и 
литература 

Предприемач
еска 
инициатива 
ИУЧ-ПП 

5 Уеб 
програмиране 
ИУЧ-ПП 

Английски 
език 

Геополитика и 
геостратегия 
ИУЧ-ПП 

Руски език Предприемач
еска 
инициатива 
ИУЧ-ПП 

6 Решаване на 
проблеми с 
информ. и 
комуникац.тех
нологии  

Английски 
език 

Уеб дизайн Руски език Гражданско 
образование 

7  Решаване на 
проблеми с 
информ. и 
комуникац.тех
нологии 

 Уеб дизайн  

 Час на класа*     

 
 Допълн. час 

по Физическо 
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спорт* 

 
 


