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5 а клас 

 

 Понеделник Вторник 

 

Сряда Четвъртък Петък 

1 Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ  

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -ФУЧ 

Български език 

и литература 

 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

2 Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -ФУЧ 

Български език 

и литература 

 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

3 Английски език Английски език Английски език 

 

Човекът и 

природата 

Музика 

4 Човекът и 

природата 

Музика География и 

икономика 

 

Изобразително 

изкуство 

Български език и 

литература 

5 Компютърно 

моделиране и ИТ 

Английски език 

самоподготовка 

История и 

цивилизации 

 

Математика История и 

цивилизации 

6 География и 

икономика 

Математика Изобразително 

изкуство 

Български език и 

литература 

Български език и 

литература – 

самоподготовка 

7 Математика Български език и 

литература  

Час на класа Математика  

8    Технологии и 

предприемачество 

 

9 Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

10 Спортна 

подготовка по вид 

спорт –ФУЧ 

 

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт –ФУЧ  

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

11  Активен отдих и 

възстановяване 

 Активен отдих и 

възстановяване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 а клас 

 

 Понеделник Вторник 

 

Сряда Четвъртък Петък 

1 Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

Математика Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

2 Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

Английски език Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

3 Човекът и 

природата 

Технологии и 

предприемачество 

Български език 

и литература 

История и 

цивилизации – 

самоподготовка 

История и 

цивилизации 

4 Английски език 

 

Български език и 

литература 

Български език 

и литература 

 

Български език 

и литература 

Математика 

5 География и 

икономика 

Музика Изобразително 

изкуство 

Математика  Български език и 

литература 

 

6 История и 

цивилизации 

 Човекът и 

природата 

Математика – 

самоподготовка 

 

Английски език Музика 

7 Математика  Английски език 

 

Час на класа Изобразително 

изкуство 

 

Технологии и 

предприемачество 

8 Информационни 

технологии 

    

9 Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

10 Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

11  Активен отдих и 

възстановяване 

 Активен отдих 

и 

възстановяване 

 

 

 



6 б клас 

 

 Понеделник Вторник 

 

Сряда Четвъртък Петък 

1 Спортна 

подготовка по 

вид спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Български език 

и литература 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

2 Спортна 

подготовка по 

вид спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Български език 

и литература 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

3 География и 

икономика 

Български език 

и литература 

 

Математика 

 

Български език и 

литература 

Човекът и 

природата 

4 История и 

цивилизации 

 

 

Технологии и 

предприемачес

тво  

Изобразително 

изкуство 

 

Математика Математика 

5 Човекът и 

природата 

 

Математика Английски език Английски език Технологии и 

предприемачество 

6 Английски език Английски език История и 

цивилизации 

 

Изобразително 

изкуство 

Математика –  

самоподготовка 

7 Информационни 

технологии 

 

Музика Час на класа История и 

цивилизации – 

самоподготовка 

Музика 

8 Български език и 

литература 

    

9 Спортна 

подготовка по 

вид спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

10 Спортна 

подготовка по 

вид спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

11  Активен отдих 

и 

възстановяване 

 Активен отдих и 

възстановяване 

 

 



6 в клас 

 

 Понеделник Вторник 

 

Сряда Четвъртък Петък 

1 Спортна 

подготовка по 

вид спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Английскки 

език 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

2 Спортна 

подготовка по 

вид спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Математика Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

3 Български език и 

литература 

Български език 

и литература  

Изобразително 

изкуство 

  

Английски език Математика 

4 География и 

икономика 

 

 

Английски език Български език 

и литература  

Математика Музика 

5 Английски език 

 

Технологии и 

предприемачес

тво 

Български език 

и литература 

 

Изобразително 

изкуство 

Математика – 

 самоподготовка 

6 Информационни 

технологии 

Музика Човекът и 

природата 

 

Човекът и 

природата 

Технологии и 

предприемачество 

7 История и 

цивилизации 

 

 

История и 

цивилизации 

Час на класа Български език и 

литература 

 

История и 

цивилизации – 

самоподготовка 

 

8 Математика     

9 Спортна 

подготовка по 

вид спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

10 Спортна 

подготовка по 

вид спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

11  Активен отдих 

и 

възстановяване 

 Активен отдих и 

възстановяване 

 

 



7 а клас 

 

 Понеделник Вторник 

 

Сряда Четвъртък Петък 

1 Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

Английски език Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

Спортна подготовка 

по вид спорт -ФУЧ 

2 Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

Изобразително 

изкуство 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

Спортна подготовка 

по вид спорт -ФУЧ 

3 Английски 

език 

 

Български език и 

литература 

 

Математика – 

самоподготовка 

 

Технологии и 

предприемачество 

Биология и ЗО 

4 Български език 

и литература  

География и 

икономика 

География и 

икономика 

 

Български език и 

литература 

Математика 

5 Български език 

и литература 

 

Химия и ООС Биология и ЗО Математика  Музика 

 

6 Математика Информационни 

технологии 

Български език 

и литература 

 

Химия и ООС 

 

История и 

цивилизации 

7 Физика и 

астрономия  

Математика Час на класа Английски език Български език и 

литература – сам. 

8 История и 

цивилизации 

    

9 Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт –ФУЧ  

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

Спортна подготовка 

по вид спорт -ФУЧ 

10 Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт –ФУЧ 

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

Спортна подготовка 

по вид спорт -ФУЧ 

11  Активен отдих и 

възстановяване 

 Активен отдих и 

възстановяване 

 

 

 

 

 

 



7 б, клас 

 

 Понеделник Вторник 

 

Сряда Четвъртък Петък 

1 Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

Изобразително 

изкуство 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -ФУЧ 

2 Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

Химия и ООС Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -ФУЧ 

3 Български език 

и литература  

Музика География и 

икономика 

История и 

цивилизации 

Български език и 

литература 

4 Български език 

и литература 

Български език и 

литература 

 

Математика Технологии и 

предприемачество 

Биология и ЗО 

5 Английски език Математика  

 

Английски език Химия и ООС Математика 

6 Математика География и 

икономика 

Биология и ЗО 

 

Английски език Български език и 

литература – 

самоподготовка 

 

7 История и 

цивилизации 

 

Информационни 

технологии. 

Час на класа Български език и 

литература 

Физика и 

астрономия 

 

8 Математика – 

самоподготовка 

    

9 Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт –ФУЧ  

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт –ФУЧ 

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -ФУЧ 

10 Спортна 

подготовка по 

вид спорт -

ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -ФУЧ 

Спортна 

подготовка по вид 

спорт –ФУЧ  

Спортна 

подготовка по 

вид спорт -ФУЧ 

11  Активен отдих и 

възстановяване 

 Активен отдих и 

възстановяване 

 

 

 

 

 



8 а, клас 

 

 Понеделник Вторник 

 

Сряда Четвъртък Петък 

1 Учебна 

практика  СП по 

вид спорт 

Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

География о 

икономика 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

2 Учебна 

практика  СП по 

вид спорт 

Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Физика и 

астрономия 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

3 Математика Предприемачес

тво 

 

Химия и ООС Английски език История и 

цивилизации 

 

4 Английски език Английски език 

 

Информационн

и технологии 

Математика Математика 

5 Български език 

и литература 

Философия 

 

История и 

цивилизации 

Български език и 

литература  

Английски език – 

самоподготовка 

 

6 Български език 

и литература 

Физика и 

астрономия  

Английски език Математика – 

самоподготовка 

 

Български език и 

литература 

7 Биология и ЗО  Час на класа 

 

  

8   ІІ Час на класа   

9 Учебна 

практика  СП по 

вид спорт 

Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

10 Учебна 

практика  СП по 

вид спорт 

Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

11  Активен отдих 

и 

възстановяване 

 Активен отдих и 

възстановяване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 б, клас 

 

 Понеделник Вторник 

 

Сряда Четвъртък Петък 

1 Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

История и 

цивилизации 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

2 Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Английски език Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

3 Английски език 

 

Математика Физика и 

астрономия  

География и 

икономика 

Математика 

4 Химия и ООС 

 

Предприемачество Английски език 

самоподготовка 

 

Английски език История и 

цивилизации 

5 Биология и ЗО 

 

Английски език  Информационни 

технологии  

 

Математика Физика и 

астрономия 

6 Математика – сам. Философия Български език 

и литература 

Български език и 

литература 

 

 

 

7 Български език и 

литература 

 

 Час на класа 

 

Български език и 

литература 

 

8   ІІ Час на класа   

9 Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна 

практика  СП по 

вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

10 Учебна практика  

СП по вид спорт 

 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна 

практика  СП по 

вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

11  Активен отдих и 

възстановяване 

 Активен отдих и 

възстановяване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 в, клас 

 

 Понеделник 

 

Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Английски език Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

2 Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Математика Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

3 Български 

език и 

литература  

Философия История и 

цивилизации 

 

Математика Математика 

4 Български 

език и 

литература 

Математика – сам. Химия и ООС 

 

Химия и ООС Английски език – 

самоподготовка 

 

5 Английски 

език 

 

Предприемачество Български език и 

литература 

Английски език География и 

икономика 

6 Биология и 

ЗО 

Английски език 

 

Информационни 

технологии 

 

 История и 

цивилизации 

7 Химия и ООС  Час на класа 

 

 

 Български език и 

литература 

8   ІІ Час на класа   

9 Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

10 Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

11  Активен отдих и 

възстановяване 

 Активен отдих и 

възстановяване 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



9 а, клас 

 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Български 

език и 

литература 

История и 

цивилизации 

Философия 

 

Английски език ІI Чужд език 

Немски 

2 Химия и ООС География и 

икономика 

Български език и 

литература 

 

Математика ІI Чужд език 

Немски 

3 Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Български език и 

литература 

 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

4 Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Математика Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

5 Теория на 

спортната 

тренировка 

Математика Физика и 

астрономия 

 

Информационни 

технологии 

История и 

цивилизации 

6 Английски 

език 

Български език и 

литература 

самоподготовка 

Теория и 

методика на 

спортната 

подготовка по 

вид спорт 

Математика -

самоподготовка 

 

7 ІI Чужд език 

Руски 

Биология и ЗО Час на класа   

8 ІI Чужд език 

Руски 

    

9 Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

10 Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

11  Активен отдих и 

възстановяване 

 Активен отдих и 

възстановяване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 б, клас 

 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Теория на 

спортната 

тренировка  

Теория и 

методика на 

спортната 

подготовка по 

вид спорт 

Физика и 

астрономия 

Математика ІI Чужд език 

Немски 

2 Български език 

и литература  

История и 

цивилизации 

 

История и 

цивилизации  

Философия ІI Чужд език 

Немски 

3 Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна 

практика  СП по 

вид спорт 

Английски език  Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

4 Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна 

практика  СП по 

вид спорт 

Български език 

и литература  

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

5 Математика  География и 

икономика 

 

Български език 

и литература  

Английски език Математика - 

самоподготовка 

6 Химия и ООС Биология и ЗО Математика Информационни 

технологии 

 

7 ІI Чужд език 

Руски език 

Български език 

и литература 

самоподготовка  

Час на класа  

 

   

8 ІI Чужд език 

Руски език 

    

9 Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна 

практика  СП по 

вид спорт 

Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

10 Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна 

практика  СП по 

вид спорт 

Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

11  Активен отдих и 

възстановяване 

 

 Активен отдих и 

възстановяване 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



9 в, клас 

 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Химия и ООС 

 

География и 

икономика 

Български език 

и литература 

Физика и 

астрономия 

ІI Чужд език 

Руски/Немски 

2 Теория на 

спортната 

тренировка 

 

Теория и 

методика на 

спортната 

подготовка по 

вид спорт 

Английски език Английски 

език 

ІI Чужд език 

Руски/Немски 

3 Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна 

практика  СП по 

вид спорт 

Математика 

 

Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

4 Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна 

практика  СП по 

вид спорт 

Философия Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

5 История и 

цивилизации  

Биология и  

здравно 

образование  

Математика - 

самоподготовка 

 

Български език 

и литература – 

Български език и 

литература – 

самоподготовка 

6 Математика Математика 

 

 

История и 

цивилизации 

Български език 

и литература –  

 

7   Час на класа  

 

Информационн

и технологии 

 

8   ІІ Час на класа   

9 Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

 

Учебна 

практика  СП по 

вид спорт 

Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

10 Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

 

Учебна 

практика  СП по 

вид спорт 

Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

11  Активен отдих и 

възстановяване 

 

 Активен отдих и 

възстановяване 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 а, клас 

 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 ІI Чужд език 

Руски/Немски 

История и 

цивилизации 

Теория и 

методика на 

спортната 

подготовка по 

вид спорт 

Български език и 

литература  

Физика и 

астрономия 

2 ІI Чужд език 

Руски/Немски 

Философия Биология и ЗО Български език и 

литература  

История и 

цивилизации 

3 Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

 

Философия Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

4 Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

 

Химия и ООС Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

5 Икономика Български език и 

литература  

Математика Биология и ЗО Английски език 

 

6 Теория на 

спортната 

тренировка 

Математика Английски език  История и 

цивилизации 

География и 

икономика 

7 География и 

икономика 

 

География и 

икономика 

Час на класа Физика и 

астрономия 

Химия и ООС 

8 Математика -

самоподготовка  

    Български език 

и литература 

самоподготовка 

Производствена 

практика 

9 История и 

цивилизации 

    

10 Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

11 Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

12  Активен отдих и 

възстановяване 

 Активен отдих и 

възстановяване 

 

 

 

 

     



 

10 б, клас 

 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 ІI Чужд език 

Руски/Немски 

Философия Химия и ООС География и 

икономика 

История и 

цивилизации  

2 ІI Чужд език 

Руски/Немски 

Български език и 

литература 

Теория и 

методика на 

спортната 

подготовка по 

вид спорт 

История и 

цивилизации 

География и 

икономика 

3 Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  СП 

по вид спорт 

Биология и  ЗО Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

4 Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  СП 

по вид спорт 

Философия Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

5 Математика Математика 

самоподготовка  

География и 

икономика 

 

Български език 

и литература 

самоподготовка 

Химия и ООС 

6 Български език и 

литература 

 

История и 

цивилизации 

 

Математика Биология и ЗО Английски език 

7 Български език и 

литература 

Теория на спортната 

тренировка 

Час на класа Английски език История и 

цивилизации 

8 Икономика   Физика и 

астрономия 

Производствена 

практика 

9  Физика и 

астрономия 

    

10 Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  СП 

по вид спорт 

Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

 

Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

11 Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  СП 

по вид спорт 

Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

 

Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

12  Активен отдих и 

възстановяване 

 Активен отдих 

и 

възстановяване 

 

 

 
 

 

 



10 в, клас 

 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 ІI Чужд език 

Немски 

Български език и 

литература 

 

Математика  История и 

цивилизации 

География и 

икономика 

2 ІI Чужд език 

Немски 

Физика и 

астрономия 

География и 

икономика 

Английски език История и 

цивилизации 

3 Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  СП 

по вид спорт 

Теория и 

методика на 

спортната 

подготовка по 

вид спорт 

Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

4 Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  СП 

по вид спорт 

Биология и ЗО Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

5 Физика и 

 астрономия 

История и  

цивилизации 

Философия 

 

География и 

икономика 

Математика 

6 Икономика Философия Химия и ООС Български език 

 и литература - 

самоподготовка 

Химия и ООС 

7 Математика - 

самоподготовка 

История и  

цивилизации 

Час на класа Биология и ЗО  Теория на 

спортната 

тренировка 

8 Български език и 

литература 

II Чужд език – 

 Руски език 

 Английски език II Чужд език – 

 Руски език 

9 Български език и 

литература 

   Производствена 

практика 

10 Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  СП 

по вид спорт 

Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

 

Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

11 Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  СП 

по вид спорт 

Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

 

Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

12  Активен отдих и 

възстановяване 

 Активен отдих 

и 

възстановяване 

 

 

 

 

 



11 а, клас 
 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Английски език-

Чужд език по 

професията 

Български език и 

литература 

Анатомия на 

 човека 

Български език и 

литература 

 

Педагогика 

2 Английски език-

Чужд език по 

професията 

Математика Спортна 

психология 

 

Анатомия на човека Биомеханика и 

биомеханичен анализ 

на физическите 

упражнения 

 

3 Учебна 

практика  СП по 

вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Биохимия на 

физическите 

упражнения  

Учебна практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

4 Учебна 

практика  СП по 

вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Теория на 

спортната 

тренировка 

 

Учебна практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

5 Математика Теория на 

спортната 

тренировка 

самоподготовка 

Теория и методика 

на спортната 

подготовка по вид 

спорт  

Теория на 

физическото 

възпитание  

ІІ Чужд език – 

 Руски език 

6 Теория и 

методика  

на 

кондиционната 

подготовка 

 Гражданско 

образование 

Нормативно правна 

уредба на ФВС в  

РБ 

 ІІ Чужд език –  

Руски език  

7 Български език и 

литература 

 Час на класа   

8 Български език  

и литература 

 

 ІІ час на класа   

9      

10 Учебна 

практика  СП по 

вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

11 Учебна 

практика  СП по 

вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

12 Производствена 

практика 

Активен отдих и 

възстановяване 

 Активен отдих и 

възстановяване 

 

 

 



11 б, клас 

 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Английски език-

Чужд език по 

професията 

Математика Спортна психология ІІ Чужд език – 

 руски език  

Анатомия на 

човека 

2 Английски език-

Чужд език по 

професията 

Теория на 

спортната 

тренировка 

 

Гражданско 

образование 

 ІІ Чужд език –  

руски език  

Педагогика 

3 Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Теория на  

физическото 

възпитание 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

4 Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Биохимия на 

физическите 

упражнения 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

5 Биомеханика и 

биомеханичен 

анализ на 

физическите 

упражнения 

Български език  

и литература  - 

самоподготовка 

Математика Нормативно правна 

уредба на ФВС в  

РБ 

 Теория и 

методика  

на 

кондиционната 

подготовка 

6 Български език и 

литература 

Теория на 

спортната 

тренировка 

самоподготовка 

 

Български език и 

литература 

 

Анатомия на 

човека 

 

7 Български език и 

литература  

  
 

Час на класа   

8 Теория и методика  

на спортната 
подготовка по вид 

спорт 

 ІІ  час на класа   

9      

10 Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

10 

11 Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

11 

12 Производствена 

практика 

Активен отдих и 

възстановяване 

 Активен отдих и 

възстановяване 

12 

 

 

 

 



12 а, клас 

 

 Понеделник Вторник Сряда 

 

Четвъртък Петък 

1 Адаптирана 

физическа 

активност 

Теория на 

спортната 

тренировка 

 

Български език и 

литература  

Теория на 

физическото 

възпитание 

Теория на 

спортната 

тренировка  

самоподготовка 

2 Спортен масаж Български език и 

литература 

Български език и 

литература 

Физиология    на 

физическите 

упражнения 

Спортен масаж 

3 Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Математика Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

4 Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Теория и методика на 

спортната подготовка 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

5 ІІ Чужд език – 

руски/немски 

Гражданско 

образование 

 

Управление на ДЮС 

 

Български език и 

литература 

самоподготовка 

Английски език-

Чужд език по 

професията 

6 ІІ Чужд език – 

руски/немски 

Теория и методика 

на спортната 
подготовка по вид 

спорт 

Теория на 

физическото 

възпитание  

Производствена 

практика 

Английски език-

Чужд език по 

професията 

7 Теория на 

спортната 

тренировка  

Адаптирана 

физическа 

активност 

Час на класа Производствена 

практика 

Математика 

8 Управление на 

ДЮС 

 

    

9 Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

10 Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

11  Активен отдих и 

възстановяване 

 Активен отдих и 

възстановяване 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



12 б, клас 

 

 Понеделник  Вторник Сряда Четвъртък 

 

Петък 

1 Спортен масаж Български език и 

литература 
Гражданско 

образование 
 

Физиология    на 

физическите 

упражнения 

Спортен масаж 

2 Управление на 

ДЮС 

Математика Математика Теория на 

физическото 

възпитание 

Теория на 

физическото 

възпитание 

3 Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Български език 

и литература 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика   

СП по вид спорт 

4 Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Български език 

и литература 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика   

СП по вид спорт 

5 ІІ Чужд език – 

руски/немски 

Английски език-

Чужд език по 

професията 

Теория на  

спортната 

тренировка 

Управление на 

ДЮС 

 

Български език и 

литература 

самоподготовка 

6 ІІ Чужд език – 

руски/немски 

Английски език-

Чужд език по 

професията 

Теория и методика 

на спортната 

подготовка по вид 

спорт 

Производствена 

практика 

Теория на  

спортната тренировка 

самоподготовка 

7 Адаптирана 

физическа 

активност 

Теория и методика 

на спортната 

подготовка по  
вид спорт 

Час на класа Производствена 

практика 

 

Адаптирана 

физическа  

активност 

 

8 Теория на 

спортната 

тренировка 
 

    

9 Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна 

практика  СП по 

вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

10 Учебна 

практика  СП 

по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна 

практика  СП по 

вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

Учебна практика  

СП по вид спорт 

11  Активен отдих  

и възстановяване 

 

 

 Активен отдих и 
възстановяване 
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