
 

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Неделино

 

Седмично разписание Страница 1 

 

1а, сутрин 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Български език 

и литература 

Български език и 

литература 

Български език 

и литература 

Български език 

и литература 

ИУЧ  -Математика 

2 Български език 

и литература 

Български език и 

литература 

Български език 

и литература 

Математика Музика 

3 Математика Математика Физическо 

възпитание  и 

спорт 

Български език 

и литература 

ИУЧ 

ИУЧ –Български 

език и литература  

4 Технологии и 

предприемачест

во  

Музика Математика Изобразително 

изкуство 

Околен свят 

5 Час на класа Физическо 

възпитание  и 

спорт 

 Изобразително 

изкуство 

* Физическо възп. 

и спорт - доп. час 

следобед     

Блок 

А 

Организиран 

обяд 

Организиран обяд Организиран 

обяд 

Организиран 

обяд 

Организиран обяд 

 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 

Блок 

Б 

Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготов

ка 

Самоподготовка 

 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготов

ка 

Самоподготовка 

Блок 

С 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

 Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Неделино

 

Седмично разписание Страница 2 

 

1б, сутрин 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Български език 

и литература 

Български език и 

литература 

Български език 

и литература 

Български език 

и литература 

ИУЧ  -Математика 

2 Български език 

и литература 

Български език и 

литература 

Български език 

и литература 

Математика ИУЧ –Български 

език и литература  

3 Математика Физическо 

възпитание  и 

спорт 

Математика Български език 

и литература 

ИУЧ 

Музика 

4 Технологии и 

предприемачест

во  

Математика  Музика Изобразително 

изкуство 

Околен свят 

5 Час на класа  * Физическо 

възп. и спорт - 

доп. час 

Изобразително 

изкуство 

Физическо 

възпитание  и 

спорт 

следобед     

Блок 

А 

Организиран 

обяд 

Организиран обяд Организиран 

обяд 

Организиран 

обяд 

Организиран обяд 

 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 

Блок 

Б 

Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготов

ка 

Самоподготовка 

 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготов

ка 

Самоподготовка 

Блок 

С 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

 Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Неделино

 

Седмично разписание Страница 3 

 

2а, сутрин 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Български език 

и литература 

Български език и 

литература 

Български език 

и литература 

Български език и 

литература 

Български език и 

литература ИУЧ 

2 Български език 

и литература    

Български език и 

литература 

Български език 

и литература 

Български език и 

литература ИУЧ 

ИУЧ -Математика 

3 Математика Математика Математика Математика Околен свят 

4 Изобразително 

изкуство 

Технологии и 

предприемачество 

Физическо 

възпитание  и 

спорт 

Физическо 

възпитание  и 

спорт 

Музика 

5 Час на класа *Физическо възп. 

и спорт  

-доп. час 

Английски език Музика Английски език 

      

следобед     

Бл

ок 

А 

Организиран 

обяд 

Организиран обяд Организиран 

обяд 

Организиран обяд Организиран обяд 

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 

Бл

ок 

Б 

Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовк

а 

Самоподготовка Самоподготовка 

Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовк

а 

Самоподготовка Самоподготовка 

Бл

ок 

С 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Неделино

 

Седмично разписание Страница 4 

 

 

3а, сутрин 

 Понеделник  Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Английски език Български език 

и литература 

Математика  Български език и 

литература 

Математика ИУЧ 

2 Български език 

и литература 

Български език 

и литература     

Български език 

и литература     

Български език и 

литература 

Компютърно 

моделиране  

3 Физическо 

възпитание  и 

спорт 

Математика Български език 

и литература 

Човекът и 

общество 

Български език и 

литература  ИУЧ 

4 Човекът и 

обществото 

Човекът и 

природата 

Английски език Математика Технологии и 

предприемачество 

5 Математика Музика Изобразително  

изкуство     

Физическо 

възпитание  и 

спорт 

Английски език  

6 Час на класа  Изобразително  

изкуство     

Музика *Физическо 

възпитание и 

спорт-доп.  час 

Следобед     

Блок 

А 

Организиран 

обяд 

Организиран 

обяд 

Организиран 

обяд 

Организиран обяд Организиран обяд 

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 

Блок 

Б 

Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

Блок 

С 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Неделино

 

Седмично разписание Страница 5 

 

4а, сутрин 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Човекът и 

обществото 

Български език 

и литература 

Български език 

и литература 

Български език 

и литература 

Български език 

и литература 

ИУЧ 

2 Български език 

и литература 

Математика Български език 

и литература 

Български език 

и литература 

Математика 

ИУЧ 

3 Български език 

и литература 

Изобразително 

изкуство 

Математика Математика Компютърно 

моделиране 

4 Математика  Физическо 

възпитание  и 

спорт 

Човекът и 

природата 

Физическо 

възпитание  и 

спорт 

Английски език  

5 Физическо 

възпитание  и 

спорт 

Английски език Музика Технологии и 

предприемачест

во 

Музика 

6 Час на класа  * Физическо 

възп. и спорт-

доп. час 

Английски език Човекът и 

природата   

следобед     

Блок 

А 

Организиран 

обяд 

Организиран 

обяд 

Организиран 

обяд 

Организиран 

обяд 

Организиран 

обяд 

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 

Блок 

Б 

Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

Блок 

С 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Неделино

 

Седмично разписание Страница 6 

 

4б, сутрин 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Човекът и 

обществото 

Български език 

и литература 

Български език 

и литература 

Български език 

и литература 

Български език 

и литература 

ИУЧ 

2 Български език 

и литература 

Български език 

и литература 

Български език 

и литература 

Математика Изобразително 

изкуство  

3 Български език 

и литература 

Математика Математика Математика 

ИУЧ 

Английски език 

4 Физическо 

възпитание  и 

спорт 

Технологии и 

предприемачест

во 

Физическо 

възпитание  и 

спорт 

Английски език Компютърно 

моделиране 

5 Математика Физическо 

възпитание  и 

спорт 

Човекът. и 

природата 

Музика Човекът и 

природата 

6 Час на класа Английски език Музика * Физическо 

възп. и спорт-

доп. час 

 

следобед     

Блок 

А 

Организиран 

обяд 

Организиран 

обяд 

Организиран 

обяд 

Организиран 

обяд 

Организиран 

обяд 

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 

Блок 

Б 

Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

Блок 

С 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Неделино

 

Седмично разписание Страница 7 

 

5 а, сутрин 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Български език и 

литература 

Технологии и 

предприемачество 

Музика 

 

Човекът и 

природата  

Изобразително 

изкуство 

2 Български език и 

литература 

Музика Информационни 

технологии  

Немски език ИУЧ История и 

цивилизация 

3 Английски език 

 

Английски език Български език и 

литература 

Английски език 

 

Човекът и 

природата 

 

4 Математика 

 

Математика 

 

Изобразително 

изкуство 

География и 

икономика ИУЧ 

Математика  

5 История и 

цивилизация 

 

Български език и 

литература 

 

География и 

икономика  

 

Технологии и 

предприемачество 

Български език и 

литература 

 

6 Физическо 

възпитание и 

спорт 

Немски език ИУЧ Математика 

 

Физическо 

възпитание  и 

спорт 

География и 

икономика  

 

7 Час на класа     

     *Физическо 

възпитание и 

спорт – доп. час 

16.30-18,00  

Всяка II и IV 

седмица от 

месеца 

Блок 

А 

Обяд, 

организиран 

отдих и физ. 

активност 

Обяд, 

организиран 

отдих и физ. 

активност 

Обяд, 

организиран 

отдих и физ. 

активност 

Обяд, организиран 

отдих и физ. 

активност 

Обяд, 

организиран 

отдих и физ. 

активност 

Блок 

Б 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Блок 

С 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

 

 



 

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Неделино

 

Седмично разписание Страница 8 

 

 

5 б, сутрин 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Изобразително 

изкуство 

 

Немски език ИУЧ Български език и 

литература 

 

Български език и 

литература 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

2 Изобразително 

изкуство 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

Човекът и 

природата 

Музика 

 

Английски език 

 

3 География и 

икономика 

Математика 

 

География и 

икономика  

 

Немски език 

ИУЧ 

Български език и 

литература 

4 История и 

цивилизация 

 

Технологии и 

предприемачество 

 

Математика 

 

Математика 

 

Български език и 

литература 

 

5 Математика 

 

Английски език 

 

Технологии и 

предприемачество 

 

Английски език 

 

Информационни 

технологии ИУЧ 

 

6 Български език и 

литература 

 

Музика 

 

История и 

цивилизация 

Информационни 

технологии 

 

Човекът и 

природата 

7 Час на класа 

 

  

 

 *Физическо 

възпитание и спорт 

- допълнителен час 

16:30 -18:00 всяка I 

и III седмица от 

месеца 

Бл

ок 

А 

Обяд, организиран 

отдих и физ. 

активност 

Обяд, 

организиран 

отдих и физ. 

активност 

Обяд, организиран 

отдих и физ. 

активност 

Обяд, 

организиран 

отдих и физ. 

активност 

Обяд, 

организиран 

отдих и физ. 

активност 

Бл

ок 

Б 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Бл

ок 

С 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 
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6 а, сутрин 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 История и 

цивилизация  

Информационни 

технологии 

Математика 

 

Изобразително 

изкуство 

 

Човекът и 

природата 

 

2 Математика 

 

Технологии и 

предприемачество 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

Математика 

 

Изобразително 

изкуство 

 

3 Български език и 

литература 

Български език и 

литература   

Човекът и 

природата  

Музика 

 

Английски език 

 

4 Физическо 

възпитание и спорт 

География и 

икономика 

 

Математика ИУЧ 

 

Български език и 

литература 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

5 Музика  

 

Човекът и 

природата 

История и 

цивилизация  

 

Български език и 

литература 

 

География и 

икономика 

6 История и 

цивилизация ИУЧ 

Математика 

 

Английски език 

 

Английски език 

 

Български език и 

литература   

 

7 Час на класа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    *Физическо 

възпитание и 

спорт - 

допълнителен час 

16.30-18,00  

Всяка I и III 

седмица от месеца 

 

Бл

ок 

А 

Обяд, организиран 

отдих и физ. 

активност 

Обяд, 

организиран 

отдих и физ. 

активност 

Обяд, 

организиран 

отдих и физ. 

активност 

Обяд, 

организиран 

отдих и физ. 

активност 

Обяд, 

организиран 

отдих и физ. 

активност 

Бл

ок 

Б 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Бл

ок 

С 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 
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6 б, сутрин 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Математика 

 

Български език и 

литература 

 

Технологии и 

предприемачество 

 

Музика 

 

Математика 

 

2 Физическо 

възпитание и 

спорт 

Български език и 

литература 

 

Български език и 

литература  

 

Български език и 

литература 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

3 Изобразително 

изкуство 

 

Математика 

 

Математика 

ИУЧ 

Математика 

 

География и 

икономика 

 

4 Музика 

 

Човекът и 

природата 

 

История и 

цивилизация 

История и 

цивилизация 

 

Изобразително 

изкуство 

 

5 Български език и 

литература 

 

Физическо 

възпитание и спорт 

История и 

цивилизация ИУЧ 

 

Информационни 

технологии 

 

Човекът и 

природата 

 

6 Английски език 

 

Английски език 

 

Човекът и 

природата 

 

География и 

икономика 

 

Английски език 

 

7 Час на класа     

    *Физическо 

възпитание и 

спорт - 

допълнителен час 

16.30-18,00  

Всяка II и IV 

седмица от месеца 

 

Бл

ок 

А 

Обяд, 

организиран 

отдих и физ. 

активност 

Обяд, организиран 

отдих и физ. 

активност 

Обяд, 

организиран 

отдих и физ. 

активност 

Обяд, 

организиран 

отдих и физ. 

активност 

Обяд, 

организиран 

отдих и физ. 

активност 

Бл

ок 

Б 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Бл

ок 

С 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 
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7 а, сутрин 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 История и 

цивилизация 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Биология и 

здравно 

образование 

Български език и 

литература 

 

Български език и 

литература 

 

2 Музика 

 

Математика 

 

Физика и 

астрономия  

История и 

цивилизация  

Български език и 

литература 

3 Физическо 

възпитание и 

спорт 

Български език и 

литература ИУЧ 

Английски език 

 

География и 

икономика 

 

Английски език 

 

4 Български език и 

литература 

 

Български език и 

литература 

 

География и 

икономика 

 

Математика Химия и опазване 

на околната среда 

 

5 Математика 

 

Информационни 

технологии 

Химия и опазване 

на околната среда 

География и 

икономика ИУЧ 

Технологии и 

предприемачество 

6 Математика ИУЧ 

 

Биология и 

здравно 

образование 

Английски език 

 

Изобразително 

изкуство 

 

Математика 

 

7 Час на класа  Музика   

   *Физическо 

възпитание и 

спорт - 

допълнителен час 

16.30-18,00  

Всяка II и IV 

седмица от месеца 

  

Бл

ок 

А 

Обяд, 

организиран 

отдих и физ. 

активност 

Обяд, 

организиран 

отдих и физ. 

активност 

Обяд, 

организиран 

отдих и физ. 

активност 

Обяд, 

организиран 

отдих и физ. 

активност 

Обяд, 

организиран 

отдих и физ. 

Активност 

Бл

ок 

Б 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Бл

ок 

С 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 
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7 б, сутрин 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Музика 

 

Математика 

 

Английски език 

 

Математика ИУЧ 

 

Музика 

 

2 Физика и 

астрономия 

Български език и 

литература ИУЧ 

Биология и 

здравно 

образование 

Химия и опазване 

на околната среда 

 

Химия и опазване 

на околната среда 

 

3 История и 

цивилизация 

 

Технологии и 

предприемачеств

о 

 

Български език и 

литература 

 

История и 

цивилизация 

 

Български език и 

литература 

4 Математика 

 

Английски език 

 

Информационни 

технологии 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

География и 

икономика ИУЧ 

 

5 География и 

икономика 

 

Биология и 

здравно 

образование  

Математика 

 

Български език и 

литература  

Математика 

 

6 Български език и 

литература  

География и 

икономика 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Български език и 

литература 

 

Изобразително 

изкуство 

 

7 Час на класа   Английски език  

   *Физическо възпитание 

и спорт - допълнителен 

час 

16.30-18,00  

Всяка I и III седмица от 

месеца 

  

Бл

ок 

А 

Обяд, 

организиран 

отдих и физ. 

активност 

Обяд, 

организиран 

отдих и физ. 

активност 

Обяд, 

организиран 

отдих и физ. 

активност 

Обяд, 

организиран 

отдих и физ. 

активност 

Обяд, 

организиран 

отдих и физ. 

Активност 

Бл

ок 

Б 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Дейност по 

самоподготовка 

Бл

ок 

С 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 
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8 а, сутрин 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Български език и 

литература 

 

История и 

цивилизация 

 

Химия и опазване 

на околната среда 

 

Биология и 

здравно 

образование 

Математика 

2 Български език и 

литература 

Математика Музика География и 

икономика 

Английски език 

 

3 Английски език 

 

Английски език 

 

Математика 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

***Предприемач

ество 

 

4 Английски език 

 

Английски език 

 

Български език и 

литература 

Физика и 

астрономия 

Философия 

 

5 Физическо 

възпитание и 

спорт 

Английски език 

 

Английски език 

 

Български език и 

литература 

 

Английски език 

 

6 Английски език 

 

Английски език 

 

Биология и здравно 

образование 

Английски език 

 

Информационни 

технологии  

7 Час на класа 

 

 История и 

цивилизация 

Английски език 

 

 

 

     *Физическо 

възпитание и 

спорт - 

допълнителен час 

16,30 – 18.00 

Всяка I и III 

седмица от месеца 

     

***Учебните предметите с тъмен цвят са  от професионалното обучение 

Съгласно чл. 13 от Наредба №4/2015г. за учебния план на МОН паралелката се обучава по типов 

учебен план за професионална подготовка. 
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8б, сутрин 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Английски език 

 

География и 

икономика 

 

Физика и 

астрономия 

 

Математика 

 

Английски език 

 

2 Английски език 

 

История и 

цивилизация 

 

Английски език 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

Английски език 

 

3 ***Предприемач

ество 

 

Информационни 

технологии 

Английски език 

 

Български език и 

литература 

 

Математика 

 

4 Български език и 

литература 

 

Биология и здравно 

образование 

 

Философия 

 

Химия и опазване 

на околната среда 

 

Български език и 

литература 

 

5 Български език и 

литература 

 

 

Английски език 

 

Математика  

 

Биология и 

здравно 

образование 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

6 Музика Английски език 

 

История и 

цивилизация 

 

Английски език 

 

Английски език 

 

7 Час на класа 

 

Английски език  Английски език 

 

 

 

     *Физическо 

възпитание и 

спорт - 

допълнителен час 

16,30 – 18.00 

Всяка II и IV 

седмица от месеца 

 

***Учебните предметите с тъмен цвят са  от професионалното обучение 

Съгласно чл. 13 от Наредба №4/2015г. за учебния план на МОН паралелката се обучава по типов 

учебен план за професионална подготовка. 
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9 а, сутрин 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 ***Обща теория 

на счетоводната 

отчетност 

 

Математика 

 

Физическо 

възпитание и спорт 

 

**Учебна 

практика- Обща 

теория на 

счетоводната 

отчетност 1 група 

Физика и 

астрономия 

 

 

2 Английски език 

 

Информационни 

технологии 

Немски език Английски език 

 

Немски език 

 

3 ***Учебна 

практика-

Бизнес 

комуникации 

Философия 

 
**Учебна 

практика-

Приложни 

програми с общо 

предназначение 

Английски език 

 

Български език и 

литература 

 

4 Химия и опазване 

на околната среда 

Физическо 

възпитание и спорт 

Английски език 

 

Изобразителна 

изкуство 

История и 

цивилизация 

5 Английски език 

 

Български език и 

литература 

 

***Икономическа 

информатика 

ИУЧ 

Математика 

 

***Икономическ

а информатика 

ИУЧ 

6 Математика 

 

Български език и 

литература 

 

***Обща теория 

на счетоводната 

отчетност  

Биология и здравно 

образование 

Английски език 

 

7 Час на класа 

 

География и 

икономика 

 

**Учебна 

практика- Обща 

теория на 

счетоводната 

отчетност-2 група 

История и 

цивилизация 

 

 

    *Физическо 

възпитание и спорт 

- допълнителен час 

16,30 – 18.00 

Всяка I и III 

седмица от месеца 

 

 

***Учебните предметите с тъмен цвят са  от професионалното обучение 

Съгласно чл. 13 от Наредба №4/2015г. за учебния план на МОН паралелката се обучава по типов 

учебен план за професионална подготовка. 

 

 

 

 

 

 

 



 

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Неделино

 

Седмично разписание Страница 16 

 

10 а, сутрин 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Български език и 

литература 

 

Физика и 

астрономия 

 

Английски език 

 

Английски език 

 

Биология и 

здравно 

образование 

 

2 Български език и 

литература 

 

Химия и опазване 

на околната среда 

 

Математика 

 
***Микробиолог

ия и хигиена на 

храненето 

Математика 

 

3 Музика География и 

икономика 

 

История и 

цивилизация 

 

Химия и опазване 

на околната среда 

 

Немски език 

 

4 География и 

икономика 

 

Философия 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

Информационни 

технологии 

Икономика 

5 Философия 

 

История и 

цивилизация 

 

***Гостоприемст

во в 

туристическата 

индустрия 

История и 

цивилизация 

 

***Кулинарни 

техники и 

технологии 

ИУЧ 

6 Биология и 

здравно 

образование 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

 

Български език и 

литература 

 

Физика и 

астрономия 

 

***Кулинарни 

техники и 

технологии 

ИУЧ 

7 Час на класа 

 

Немски език 

 

 География и 

икономика 

 

 

 

    *Физическо 

възпитание и 

спорт - 

допълнителен час 

16,30 – 18.00 

Всяка II и IV 

седмица от месеца 

 

 

***Учебните предметите с тъмен цвят са  от професионалното обучение 

Съгласно чл. 13 от Наредба №4/2015г. за учебния план на МОН паралелката се обучава по типов 

учебен план за професионална подготовка. 
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11 а, сутрин 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Информатика-профил 

 

Математика 

 

Немски език Инф. технологии-
профил 

Немски език 

2 Математика 
 

Математика-профил 

 

Философия ИУЧ 

 

Инф. технологии-
профил 

Гражданско 

образование 

3 Математика-профил 
 

Физическо възпитание 

и спорт 

 

Математика-

профил 

 

Информатика-

профил 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

4 Информатика-профил 
 

Информатика-профил 

 

Математика-

профил 

 

Английски език 

 

Математика-

профил 

 

5 Инф. технологии-профил Философия ИУЧ 

 

Български език и 

литература 

 

Английски език 

 

Български език и 

литература 

 

6 Инф. технологии-профил Инф. технологии-профил Информатика-

профил 

Математика-

профил 

Български език и 

литература 

7 Час на класа 

 

Инф. технологии-профил Информатика-

профил 

  

     *Физическо 

възпитание и 

спорт - 

допълнителен час 

16,30 – 18.00 

Всяка I и III 

седмица от месеца 
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12 а, сутрин 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 ***Уч.практика-

Технология на 

кулинарната 

продукция-1 гр 

***Технология 

на кулинарната 

продукция 

***Икономика ЗИП Немски език 

 

***Отчетност на 

фирмата 

2 ***Уч.практика-

Технология на 

кулинарната 

продукция-1 гр 

Английски език 

по професията  

 

Математика 

 

Свят и личност 

 

Математика 

 

3 ***Уч.практика-

Технология на 

кулинарната 

продукция-1 гр 

***Уч.практика-

Технология на 

кулинарната 

продукция-1 гр 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Български език и 

литература 

 

***Икономика 

4 ***Уч.практика-

Технология на 

кулинарната 

продукция-1 гр 

***Уч.практика-

Технология на 

кулинарната 

продукция-1 гр 

ЗИП Български 

език и 

литература 

 

Български език и 

литература 

 

***Технология на 

кулинарната 

продукция 

5 ***Уч.практика-

Технология на 

кулинарната 

продукция-1 гр 

***Уч.практика-

Технология на 

кулинарната 

продукция-1 гр 

ЗИП Български 

език и 

литература 

 

***Производствен

а практика 

Свят и личност 

 

6 ЗИП Немски език ***Уч.практика-

Технология на 

кулинарната 

продукция-1 гр 

Английски език 

по професията 
***Производствен

а практика 

Физическо 

възпитание и спорт 

7 Час на класа 

 
***Уч.практика-

Технология на 

кулинарната 

продукция-1 гр 

 ***Икономика *Физическо 

възпитание и спорт - 

допълнителен час 

16,30 – 18.00 

Всяка II и IV 

седмица от месеца 

 ***Уч.практика-

Технология на 

кулинарната 

продукция-2 гр 

***Уч.практика-

Технология на 

кулинарната 

продукция-2 гр 

   

 ***Уч.практика-

Технология на 

кулинарната 

продукция-2 гр 

***Уч.практика-

Технология на 

кулинарната 

продукция-2 гр 
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 ***Уч.практика-

Технология на 

кулинарната 

продукция-2 гр 

***Уч.практика-

Технология на 

кулинарната 

продукция-2 гр 

   

 ***Уч.практика-

Технология на 

кулинарната 

продукция-2 гр 

***Уч.практика-

Технология на 

кулинарната 

продукция-2 гр 

   

 ***Уч.практика-

Технология на 

кулинарната 

продукция-2 гр 

***Уч.практика-

Технология на 

кулинарната 

продукция-2 гр 

   

***Учебните предметите с тъмен цвят са  от професионалното обучение 

 

 

 

Средно общообразователно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ е със статут на 

средищно училище. 

 
 


