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Химия и опазване на околната среда 
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Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет на СУ „Нешо 

Бончев“ с Протокол № 27/14.09.2021г., съгласуван е с Обществения съвет (Протокол 

10/25.08.2021г.) и е утвърден със заповед на директора № 1683/14.09.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕШО БОНЧЕВ” 

 

 

І. Учебни предмети, седмичен и годишен брой на учебните часове  

 Хв 

Учебни седмици 36 

№ Учебен предмет 
Седмичен брой учебни 

часове 
Годишен брой учебни часове 

Раздел А – задължителни учебни часове 

1 Български език и литература 3 108 

2 І-ви чужд език – английски 

език 

2 72 

3 ІІ-ри ЧЕ – руски език/немски 2 72 

4 математика  2 72 

5 информатика   

6 Информационни технологии 0,5 18 

7 История и цивилизации 3,5 126 

8 География и икономика 2,5 90 

9 Философия 2 72 

10 Гражданско образование  0 

11 Биология и здравно 

образование 

2 72 

12 Физика и астрономия 2 72 

13 Химия и опазване на околната 

среда 

2 72 

14 Музика  0,5 18 

15 Изобразително изкуство 0,5 18 

16 Физическа възпитание и спорт 2 72 

Общо раздел А 26,5 954 

Раздел Б - избираеми учебни часове  

Биология и здравно образование 3  

Химия и опазване на околната среда 2,5  

Общо за раздел Б 5,5 198 

Общо за раздел А + раздел Б 32 1152 

Раздел В - факултативни учебни часове 

Максимален брой часове за раздел 

В 
4 144 

 0  

Общо за раздел А + раздел Б + 

раздел В 

32 1152 

 

 
  



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕШО БОНЧЕВ” 

 

 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 

 

1. Училищният учебен план на паралелката е разработен съгласно чл. 94, на Закона за 

предучилищното и училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 

30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 3 към същата Наредба. Същият е 

съгласуван на заседание на Обществения съвет по реда на чл. 269, ал.1, т.6 от ЗПУО. 

2. Задължителните профилиращи предмети са:  биология и ЗО и химия и ООС. 

3. В десети клас за часовете в раздел Б учениците са избрали предметите биология 

ЗО(3ч./седмично) и химия и ООС (2,5ч./седмично- взимат се 3 ч. първи срок и 2-втори 

или обратно) 

4. Като втори чужд език се изучава немски език (една група) и руски език (втора група); 

5. Всяка учебна седмица освен учебните часове от раздели А, се включват часове извън 

учебния план, както следва: 

• Допълнителен час по учебния предмет физическо възпитание и спорт, който се 

използва за организиране и провеждане на спортни дейности съгласно чл. 92, ал. 

(1) от ЗПУО, чл. 14, ал.(3), т.7 и ал.(5) от Наредба №4/30.11.2015г. за учебния 

план и Заповед №РД09-1111/15.08.2016г. на Министъра на образованието и 

науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Като спорт в часа 

по спортни дейности е избран волейбол. 

• Допълнителен час на класа съгласно чл. 92, ал. (1) от ЗПУО и чл. 14, ал. (6) от 

Наредба №4/30.11.2015г. за учебния план.  

6. Допълнителният час на класа не се включва в седмичното разписание. Той се използва 

за консултиране на ученици и родители и за водене на учебната документация на 

съответната паралелка. Провежда се по утвърден от директора график. 

7. Подготовката по БДП се провежда съгласно Наредба №13/21.09.2016г. на МОН за 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование и е 4 ч. 

годишно. 

 

 

 

ВЕСКА БАРОВА 

Директор на СУ „Нешо Бончев“ 

 


