СПИСЪК на учебниците за учебната 2018/2019 год.
8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

12 клас

Български език
„Просвета",/ Весела
Михайлова и кол./

Български език „Булвест
2000" /А.Петров/

Български език
„Ив.Богоров”

Български език
„Ив.Богоров”

Български език
„Ив.Богоров”

Литература
„Булвест 2000”
/Илияна Кръстева/

Литература
„Булвест
2000”/Б. Пенчев и кол./

Литература
„Анубис”

Руски език

Привет А.1.1, "Просвета",
Радкова, Атанасова

Горизонт 1
„Велес“, Т.Ненкова

Немски език

изд. "Клет" Magnet Smart

Български език

Литература

Английски език

Математика

VІІІ кл. - "Think"
Cambridge Klett A1, A2,B1

„Анубис”

„Анубис”

Горизонт 2
„Велес“,
Т.Ненкова

Литература
„Анубис”
Горизонт 2 „Велес“,
Т.Ненкова, ЗИП -12 клас
2год.
Schritte Schritte International
– 4 част изд-во "Huber
Verlag"

IX кл.- Solution – intermediate X кл.-"English in mind",
B1 "Oxford"
Cambridge B2

„Анубис”

Литература

XI кл. - Success ,
"Longman"В2

XII кл.- Gold Advanced
exam maxinser - Longman

„Просвета” ХІ а ХІІа „Просвета”„Просвета”,
Задължителна подготовка, Задължителна подготовка,
Профилирана подготовка ХІ б,в -Профилирана
ХІІ б,в - "Просвета" подготовка
Профилирана подготовка

Информатика

Информацио-нни
технологии

Информатика
„Булвест 2000“ автор
Галина Момчева и
кол.
Информационни
технологии,
„Домино“

История и цивилизации за
XIа,б - История и
профилирано и
История и цивилизация цивилизация „Просвета”
професионално образование „Просвета“ за 9 клас - за 10 клас -Задължителна
с интензивно изучаване на
Задължителна
подготовка
чужд език„Булвест 2000“
подготовка Автори XIв - История и
Автори-А.Пантев, Искра
Б.Гавраилов, А.Пантев цивилизация „Анубис” за
Баева, Е.Калинова Част 1 и 2
11 клас

История и
цивилизация

Философия
Етика и право
Световни
религии
Свят и личност

Информационни технологии,
Информационни
„Домино“
технологии, „Изкуства“

Философия,
изд.Педагог 6

Философия, изд.Педагог 6

ХII а,б кл.- История и
цивилизация „Анубис” за
11 клас задължителна
подготовка

Философия „Анубис”
Етика и право „Анубис”
ЗИП,изд.Просвета
Свят и личност „Просвета”

Биология и ЗО

Биология и здравно
ХIа и ХIб-Биология и
образование
„Булвест
Биология и здравно
здравно образование
2000” за профилирано и образование
„Булвест
„Просвета“ - 10 клас
професионално образование
2000“ за 9 клас-ЗП
ХI в -Биология и здравно
с интензивно изучаване на автор Огнян Димитров
образование „Булвест
чужд език , автори Огнян
2000“ - 11клас
и кол.
Димитров и кол.

ХІІ в кл. Биология и
здравно образование
изд."Просвета София"
автор Г.Марков и др.
профилирана подготовка

География и
икономика

XII а,б и ЗИП XII в ХIа, б,в - География и
География и икономика за
География и икономика за 9
икономика за 10 кл.
10 кл. задължителна
кл. за профилирано и
задължителна подготовка
География и икономика
подготовка + Атлас 10кл.
професионално образование
+ Атлас 10кл. „Просвета
за 9 кл. Задължителна
„Просвета София”
с интензивно изучаване на
София”
подготовка+ Атлас 9 кл.
ЗИП ХII а кл. - География
чужд език - 72 часа + Атлас 9
ЗИП ХІ а - География и
„Просвета София”
и икономика за 12 кл.
кл. „Булвест 2000” автор
икономика за 11 кл.
профилирана подготовка +
Румен Пенин и др.
–проф. подгот.+Атлас
Атлас 9кл. „Просвета
9кл. „Просвета София“
София”

Физика и
астрономия

ІХклас -Изд. „Булвест 2000”
-М.Максимов и кол. За
изд. Педагог 6 - Физика и
ХIа и ХIб,в-- изд.
ХII а,б кл.- изд. „Педагог 6”
профилирано и
астрономия „Педагог 6”
Педагог 6 физика и - физика и астрономия за 10
професионално образование за 9 клас задължителна
астрономия за 10 клас
кл. задължителна
с интензивно изучаване на
подготовка
задължителна подготовка
подготовка
чужд език

ХIа и ХIб -Химия и
ІХкл. - Химия и опазване на
опазване на околната
околната среда Изд.
Химия и опазване на
среда - „Педагог 6“ за 10
„Анубис” - Ст. Цанковски и околната среда „Педагог
кл. Задължителна
кол. За профилирано и
6” за 9 клас
подготовка, ХІв професионално образование
задължителна
изд."Булвест" -Химия и
с интензивно изучаване на
подготовка
ООС за ХІ клас чужд език
профилирана подготовка

Химия ООС

Изобразително
изкуство

Изобразително
изкуство „Просвета“

Изобразително изкуство
„Анубис“

Музика

Музика „Анубис“

Музика „Анубис“

Пазарна
икономика

Работа с учебно
предприятие
"Мартилен"

Изд. "Булвест" - Химия и
ООС за ХІІ кл.
профилирана подготовка

1.Предпиемачество и
мениджмънт
2.Основи на счетоводството
3.Маркетинг и реклама издво "Мартилен"

