
 

 

  

СПИСЪК НА ПРЕДМЕТИТЕ  

11 клас – профил: предприемачески с 

разширено изучаване на английски език  

(за учебната 2022/2023 година) 

  

1. Задължителни учебни часове:  

1) Български език и литература   

2) Първи чужд език – английски език  

3) Втори чужд език – немски език  

4) Математика   

5) Гражданско образование 

6) Физическо възпитание и спорт  

2. Избираеми учебни часове:  

1) Предприемачество – задължителни модули „Пазарна икономика“, 

„Предприемачество и кариерно развитие“, „Стартиране на собствен 

бизнес“ и избираем модул „Предприемаческа инициатива“  

2) Информационни технологии – задължителни модули „Обработка и 

анализ на данни“, „Мултимедия“ и избираем модул „Информационните 

технологии в практиката“  

3) География и икономика – задължителни модули „Природноресурсен 

потенциал“, „Геополитическа и обществена култура“, „Съвременно 

икономическо развитие“, „Европа, Азия и България“ и избираем модул  

„Геоикономика и регионално развитие“  

4) Английски език – задължителни модули „Устно общуване“, „Писмено 

общуване“, „Езикът и литературата“, „Култура и междукултурно 

общуване“ и избираем модул „Бизнес английски“  

  

СРЕДНО    УЧИЛИЩЕ    “ЛЮБЕН  КАРАВЕЛОВ”    

гр. Димитровград 6400; ул.”Захари Зограф” № 27; тел.(0391)  6-21-00 ;  

E-mail:  sou_lk @ abv.bg  ; http: // lubenkaravelov.eu  



 

КОНСПЕКТ  

  

по Български език и литература за 11. клас, Общообразователна подготовка  

  

  

Български език  

  

1. Правописна норма. Употреба на главни и малки букви. Слято, полуслято и 

разделно писане. Откриване и редактиране на правописни грешки, свързани с 

правилото за главни и малки букви, слято, полуслято и разделно писане.  

2. Граматична норма – основни правила. Прилагане на граматичната норма. 

Имена. Форми за единствено и множествено число. Откриване и редактиране на 

грешки, свързани с нарушаване на правилата за членуване на имената и формите за 

единствено и множествено число. Местоимения. Имена. Членуване на имената. 

Глаголни форми 3. Пунктуационна норма – основните правила. Употреба на запетая в 

простото изречение Употреба на запетая в сложното изречение.  Употреба на тире, 

точка и запетая, двоеточие и скоби. Употреба на кавички. Пунктуационно оформяне 

на цитат  
  

  

Литература  

  

1. Родното и чуждото в творчеството на Димитър Талев. Жанрови особености, сюжет 

и композиция на „Железният светилник“. Нравствени ценности и норми, проблеми и 

конфликти в романа. Героите в „Железният светилник“ и изборът, който прави всеки 

от тях.. Нравственият дълг на човека. Личност – народ – история в „Железният 

светилник“. 2. Родното и чуждото в творчеството на Алеко Константинов. Жанрови 

особености и композиция на книгата „Бай Ганьо“ и на фейлетона „Бай Ганьо 

журналист“. Нравствени ценности и норми, проблеми и конфликти в „Бай Ганьо 

журналист“. Изграждане на негативния образ на родното със средствата на сатирата  

3. Родното и чуждото в творчеството на Станислав Стратиев. Жанрови и 

композиционни особености на комедията „Балкански синдром“. Ценности и норми, 

проблеми и конфликти. Героите и техните различни гласове. Използвани 

художествени и драматургични похвати в пиесата  
4. Миналото и паметта в българската литература и в творчеството на Иван Вазов. 

„Епопея на забравените“ – „Паисий“. Композиционни и жанрови особености на одата 

„Паисий“. Ценности и норми, проблеми и конфликти. Романтичният образ на 

миналото в „Паисий“. Историята като форма на колективна памет  
5. Пътят от миналото към бъдещето. Миналото и паметта в поезията на Никола 

Вапцаров. Жанрови и композиционни особености на „История“. Проблемът за 

миналото и паметта в творбата. Паметта срещу забравата.   
6. Миналото и паметта в творчеството на Йордан Радичков. Жанрови и 

композиционни особености на романа „Ноев ковчег“. Проблемът за миналото и 

паметта в творбата.   



 

7. Обществото и властта в българската литература и в творчеството на Христо 

Ботев. Проблеми и конфликти в стихотворението „Борба“. Ценностните модели на 

времето: лицето на тиранията и духът на отрицанието ѝ в „Борба“. „До моето първо 

либе“ – жанр и композиция. Ценности и норми, проблеми и конфликти.   
8. Животът и смъртта през призмата на любовта в „До моето първо либе“. 

Животът и смъртта в стихотворението „Новото гробище над Сливница“ на Иван 

Вазов. Ценности и норми, проблеми и конфликти във Вазовата творба.  
9. Животът и смъртта в творчеството на Емилиян Станев. „Крадецът на 

праскови“. Жанрови особености, сюжет и композиция на повестта. Ценности и норми, 

проблеми и конфликти в „Крадецът на праскови“. Героите в повестта „Крадецът на 

праскови“ и техният ценностен избор  
10. Темата за обществото и властта в творчеството на Елин Пелин. Жанрови 

особености и художествена специфика на разказа „Андрешко“. Властта и обществото 

в „Андрешко“. Нравствени ценности и норми, проблеми и конфликти.  

11. Обществото и властта в творчеството на Христо Смирненски. „Приказка за 

стълбата“ – сатира за изкушенията на властта .Жанрови особености, сюжет и 

композиция на „Приказка за стълбата“. Проблеми и конфликти.  
12. Природата в българската литература и в творчеството на Иван Вазов. Жанрови 

особености и композиция на одата „При Рилския манастир“.Образът на природата в 

одата „При Рилския манастир“. Човекът в лоното на природата.  
13. Природата в творчеството на Пейо Яворов. „Градушка“. Жанрови и 

композиционни особености на поемата. Проблеми и конфликти. Различното лице на 

природата в поемата „Градушка“. Художествени и стилно-езикови средства за 

постигане на внушенията 12. Природата в творчеството на Пенчо Славейков. 

Лирическите миниатюри в „Сън за щастие“ – пейзажи на душата. Природата като 

обект на съзерцание и като израз на вътрешен покой в лирическата миниатюра „Спи 

езерото“.   
  

Библиография  

  

Български език11. клас по новите програми, БГ Учебник, 2020.  

Литература  11. клас по новите програми, БГ Учебник, 2020.  

Христоматия по литература 11. и 12. клас по новите програми, БГ Учебник, 2020  

  

  

  

  

  

Изготвил:...........................  

                    (Живко Русев)  

  



 

Конспект за изпита по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ООП  

11клас  

Самостоятелна форма на обучение  

1.Work- Module 1  

2.Reading :Would you dare a job like this?  – 1a  

3.Vocabulary : Jobs and money   - 1b    

4.Vocabulary :  Character - 1b  

5.Grammar : Present tenses - 1c  

6.Grammar :Defining/ non defining relative clauses -1c  

7.Listening skills 1d  

8.Speaking skills 1e  

9.Writing: A formal letter / email of application – Rubric analysis 1f   

10.Writing: A formal letter / email of application – error correction 1f  

11.Language and skills in focus 1  

12.CLIL: PSHE  

13.Progress check : Bird researcher – 1  

14.Travel and shopping - Module 2   

15.Reading: Pearls of Indian ocean -2a  

16.Vocabulary: Going places 2b  

17.Vocabulary: Money / Shopping 2b  

18.Grammar in use: Past tenses 2c  

19.Grammar in use: used to/ would  - be/ get used to 2c   

20.Listening skills 2d  

21.Speaking skills 2e  

22.Writing: A story  

23.Writing: Participle clauses  



 

24.Language and skills in focus 2  

25.Grammar focus 2  

26.Progress check: Around the world in 80 days- 2  

27.Progress check 2  

28.My mother land   

29.My mother land – Project  

  

30.Our world – Module 3  

31.Reading: An Island in crisis 3a  

32.Vocabulary : Environmental problems 3b  

33.Vocabulary: Social issues 3b  

34.Grammar in use:  Reported statements 3c  

35.Grammar in use: Special introductory verbs 3c  

36.Listening skills 3d  

37.Speaking skills 3e  

38.Writing: An essay suggesting solution to a problem 3f  

39.Writing 3f  

40.Language and skills in focus 3  

41.Grammar in focus  

42.CLIL : Energy for tomorrow  

43.Progress check: A force of nature  

44.Progress check 3  

  

45.Communication - Module 4  

46.Reading: The Human connection 4a  

47.Vocabulary: Stages in life 4b  

48.Vocabulary: Hobbies 4b  



 

49.Grammar in use: Modals – (to) infinitive – ing form 4c  

50.Grammar in use : Syntactic patterns – (to) infinitive – ing form 4c  

51.Listening skills  4d  

52.Speaking skills 4e  

53.Writing: An opinion essay 4f  

54.Writing: Your tern 4f  

55.Language and skills in focus 4  

56.Grammar in focus 4  

57.CLIL : Citizenship – Personality and Society 4  

58.Progress check : In pursuit of happiness 4  

59.Progress check 4  

60.My mother land and the world  

61.My mother land – Project  

  

Изготвил :  

/Марияна Йорданова/  

 



 

КОНСПЕКТ  
                          ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  

за учебната 2021/22 учебна година  

     Конспект по немски език/втори чужд език/   

               11. клас  

                              Учебник:Magnet Smart A2 Band1  
  

  

1.Sport und Gesundheit  1.Sportarten und Sport geräte  

  bezeichnen  

    

  Über die Lieblingssportart  

  

  

  

  

  

  

erzählen  

2.Sport für alle  1.Mit Anzeigen und Informationen 

über verschiedene Personen arbeiten  

    

3.Gesund und munter  

1.Körperteile benennen können; 

Fragen zum Thema ''Gesundheit'' 

stellen und beantworten  
  

2.Über gesunde Ernährung  

diskutieren; eigene Meinung äußern; 

Tipps geben  

4.Modalverben  1.Sätze mit den Modalverben 

können, wollen und müssen bilden  

  
2.Einfache Sätze durch Modalverben 

erweitern  
 



 

5.Tagesabläufe   /        
Wortschatzübersicht  

1.Über den eigenen Tagesablauf 

sprechen und schreiben können;  
 Uhrzeit benennen;   
Fragen mit ''Wann?'' und ''Um wie 

vilel Uhr?'' stellen und beantworten  

  
2.Vorschläge äußern und ablehnen, 

Notwendigkeit ausdrücken; Tipps 

und Ratschläge geben  

                             

6.Perfekt mit haben  
  

1.Sätze vom Präsens ins Perfekt 

transformieren und umgekehrt;   

Partizipien im Satz ergänzen;     starke 

und schwache Verben erkennen  
  2.Sätze im Perfekt bilden und 

konstruieren; über Vergangenes 

erzählen  

    

7.Ende gut, alles gut!        1.Über einen Unfall erzählen;    

Was ist passiert?    mit Bildern und Text arbeiten;    

eigene Erfahrungen austauschen  

  2.Eine Bildergeschichte  

erzählen/schreiben  
  
  

8.So ein Pech  1.Über Ereignisse in der  

Vergangenheit berichten;  Ärger 

ausdrücken; Fragen stellen und 

beantworten  

    

9.So ein Glück!  

1.Aufgaben zu einer E-Mail lösen;        
2.einen Dialog in die richtige 

Reihenfolge bringen und ein 

ähnliches Gespräch führen  



 

 

10.Perfekt mit sein  1.Sätze von dem Präsens ins Perfekt 

transformieren und umgekehrt               
2.Sätze im Perfekt mit sein bilden  

11.Landeskunde /  
Wortschatzübersicht  

1.Sich mit einigen Besonderheiten 

des österreichischen Deutschen 

bekannt machen                     2.Den 

neuen Wortschatz frei gebrauchen  

12.Präteritum  

1.Präteritum von haben und sein 

gebrauchen; Sätze transformieren          
2.Mit einem literarischen Text 

arbeiten  

13.Menschen um mich  
herum                              

Nachbarn  
1.Über Personen und ihre Interessen 

erzählen                   2.Einem Text  
bestimmte Informationen entnehmen 

und kommentieren  

14.Mit dem Bus oder zu 

Fuß?  

1.Transportmittel benennen  und sich 

in einem Stadtplan orientieren  
   2.Eine Statistik kommentieren;  

eigene Erfahrungen austauschen  



 

15.Präpositionen  1.Lokalpräpositionen erkennen und richtig 

gebrauchen  

   2.Die Präpositionen mit und zu  

gebrauchen  

16.Im Einkaufszentrum 1.Sich in einem Einkaufszentrum 

orientieren; Ortsangaben nennen          

2.Argumente Pro und Contra das 

Einkaufen in einem EZ vorstellen; 

eigene Meinung äußern  

17.Possessivpronomen     1.Possessivpronomina richtig  

Der Artikel im Dativ        deklinieren und gebrauchen; den  

Ordinalzahlen  Artikel im Dativ ergänzen       2.Die 

Ordinalzahlen kennen und gebrauchen  

 18.Auf der Straße  1.Informationsschilder lesen und  

verstehen                                2.Ein  

Bestellungsformular ausfüllen; mit Tickets 

im öffentlichen Verkehr umgehen können  

  

19.Ein Blick auf DACHL   

Weltberühmt  

1.Über berühmte Persönlichkeiten 

erzählen;        Jahreszahlen nennen  



 

  

2.Charaktereigenschaften nennen; 

eine Charakteristik machen; sich 

selbst beschreiben  

20.dass - Sätze  

1.Sätze mit der Konjunktion dass 

bilden (Objektsätze)  
  2.Die Meinung anderer Personen 

wiedergeben durch dass - Satz - 

Gebrauch  

21.Gut, besser, am 

besten  

1.Lesetexten bestimmte  
Informationen über Städte in  
DACHL entnehmen und besprechen  

 

  2.Kurzreferate über Städte im 

deutschsprachigen Raum vorbereiten 

und präsentieren  

22.Genitiv der Städte - 

und Ländernamen  

1.Mit dem Genitiv umgehen können;  
Wortgruppen im Genitiv bilden  



 

  

2.Einen Vergleich zwischen Genitiv 

und Dativ machen  

23.Steigerung der  
Adjektive  

1.Einzelne Adjektive steigern 

können; auf Ausnahmen aufpassen  

  2.Fragen, die versteigerte Adjektive 

enthalten, stellen und beantworten  

24.Made in DACHL  

1.Über wichtige Erfindungen 

berichten  

  
2.Über Autos sprechen; ein Fahrzeug 

der Zukunft entwerfen  

25.Sommer, Sonne, 

Urlaub    Urlaubsziele  

1.Geografische Objekte benennen; 

mit einer Landskarte arbeiten  

  

2.Über eigene Lieblingsreiseziele 

sprechen; die  Vorteile eines 

bestimmten Ortes erwähnen  



 

26.Urlaubspläne  1.Nach Urlaubsplänen fragen; eigene  

Erfahrungen und Ideen austauschen;  
Fragen stellen und beantworten  

     
2.Eine Fragenkette oder ein  
Kartenspiel machen  

27.Urlaubserinnerungen 1.Über das Wetter berichten; eigene 

Erinnerungen erzählen; eine  

Postkarte schreiben  

   2.Kurzen SMS - Texten  

Informationen entnehmen und 

kommentieren; selbst eine SMS 

schreiben  

 28.Sätze mit weil  1.Sätze mit weil bilden  

   2.Sätze mit denn in Sätze mit weil  

umformen  

29.Wo und wohin?           1.Fragen mit ''Wo?'' und ''Wohin?'' 

Fragepronomen  stellen und beantworten; auf den Gebrauch von 

Akkusativ und Dativ  

aufpassen                                

2.Andere Fragesätze bilden können  



 

   1.Die Meinung anderer wiedergeben     

2.Eine Reise buchen  

 30.Mein Leben, meine  1.Berufe benennen und beschreiben;  

Zukunft                           über den Traumberuf sprechen Was 

willst du werden?    

31.Wenn ich groß bin . .  1.Mit einem Lesetext arbeiten; 

Informationen selektieren; über  

eigene Zukunftspläne sprechen  

  

32.Sätze mit wenn  1.Sätze mit ''wenn'' bilden können        

2.Fragen stellen und beantworten  

33.Wir sind die Zukunft 1.Aufgabe zu einem Lesetext lösen      

2.Über das Höflichkeitsprojekt diskutieren  

 34.Relativpronomen  1.Sätze mit Relativpronomen bilden      

2.Das richtige Pronomen ergänzen  

Изготвил:…………………../подпис/  

        /Силвия Митрева/  

  



 

Конспект по математика за 11 клас Самостоятелна 

форма  

  

  

1. Степен с рационален степенен показател. Свойства.  

2. Преобразуване на изрази, съдържащи степен с рационален 

степенен показател.  

3. Логаритъм. Основни свойства.  

4. Логаритмуване на произведение, частно, степен и корен.  

5. Решаване на триъгълник. 6. Решаване на успоредник.  

7. Решаване на равнобедрен трапец.  

8. Решаване на четириъгълник.  

9. Решаване на правилен многоъгълник.  

10. Основни тригонометрични тъждества.  

11. Формули за тригонометрични функции от сбор и разлика на два 

ъгъла.  

12. Формули за тригонометрични функции от удвоен ъгъл.  

13. Формули за тригонометрични функции от половинка ъгли.  

14. Формули за сбор и разлика на тригонометрични функции .  

15. Формули за произведение на тригонометрични функции.  

16. Вероятности. Действия с вероятности.  

  

  

Изготвил: Ангелина Костова  
  



 

Конспект   

по Гражданско образование за 11 клас – ООП  

Самостоятелна форма на обучение  

  

1. Свобода и човешко достойнство.    

2. Власт и авторитет .  

3. Държава ,държавни институции ,право.   

4. Народен суверенитет .   

5. Политически плурализъм .  

6. Гражданско общество.   

7. Ролята на медиите за гражданското участие.    

8. Справедливост,права и отговорности.  

9. Аз и „другите като мен“.    

10. Нация и национална идентичност.   

11. Етническа общност и и етнически малцинства.   

12. Политики към етническо и религиозни малцинства.   

  

Учебник: „ ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ“ 11клас,   

                   Автори: Хр.Тодоров, М. Грекова и др.  

                    Издателство: ПРОСВЕТА  

  

Изготвил: В. Топчиева  

  



 

КОНСПЕКТ  

ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - ИУЧ  

ЗА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  

  

КЛАС: XI  

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН МОДУЛ 1: „Обработка и анализ на данни“  

№  Тема  Очаквани резултати  

1. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ (ЕТ) ЗА ОБРАБОТКА НА ГОЛЕМИ 

ОБЕМИ ОТ ДАННИ:  

1.1.  ЕТ – основни функционални  

характеристики;  
  

Ученикът трябва да:  

• проектира и създава ЕТ, като прилага подходящи 

условия за валидност при въвеждане на данните;  

• съставя формули за изчисление и прилага вградени 

функции;  

• използва абсолютно, смесено и относително 

адресиране на клетки във формули и функции;  

• създава, оформя и редактира различни видове 

диаграми;  
• избира подходящи критерии за сортиране на данни в 

таблица;   

• извлича информация от ЕТ по различни критерии;  
  

1.2.  Използване на логически 

функции и условно  
форматиране в ЕТ  
  

Ученикът трябва да:  

• обяснява синтаксиса и семантиката на условни 

функции;  
• прилага условни функции за решаване на 

практически задачи;  

• създава сложни изрази с помощта на логически 

функции и вложени условни функции;  

• прилага условно форматиране на клетки и област от 

клетки в ЕТ  

• задава критерии и правила за условно форматиране  

променя и добавя нови форматиращи характеристики във 

вече зададено условно форматиране;   

• премахва условно форматиране;  



 

1.3.  Имена на области и 

приложения. Свързване на 

данни от различни работни 

листове.  
  

Ученикът трябва да:  

• създава и изтрива именувана област или клетка от 

работен лист;  

• използва именувана област като аргумент на формула 

или вградена функция;  

• изброява и обяснява аргументите на функциите 

LOOKUP, HLOOKUP, VLOOKUP;  

• използва функции върху данни от различни работни 

листове  
  

1.4.  Защита на данните в ЕТ  
  

Ученикът трябва да:  

• задава защита на работна книга и работен лист; 

 задава достъпа до клетки от защитен работен лист  

(Locked, Unlocked);  

• скрива формули и клетки.  

1.5.  Обобщаващи таблици и 

диаграми (Pivot Table, Pivot  
Chart)  
  

Ученикът трябва да:  

• създава обобщаваща таблица и диаграма;  
• редактира конструкцията и избира шаблони за 

обобщаваща таблица;  

• променя връзката между обощаваща таблица и 

обобщаваща диаграма;  

• филтрира данни в обобщаваща таблица и диаграма  

1.6.  Вградени функции за 

обработка на финансови и  
статистически данни  
  

Ученикът трябва да:  

• обяснява синтаксиса и семантиката на финансови 

(PMT,  
APMT, PPMT) и статистически (COUNT, COUNTA,  

COUNTIF, SUMIF) функции;  

• прилага вградени функции за обработка на 

финансови и статистически данни  

1.7.  Сценарии (what if analysis)  
  

Ученикът трябва да:  

 създава, използва, редактира и изтрива сценарии;  

1.8.  Четене на данни от външни 

източници  
  

Ученикът трябва да:  

 зарежда данни в ЕТ, като прилага техники за четене на 

данни от текстов файл с данни, от web страница и текстов 

файл от XML  

1.9.  Вградени функции за работа 

с големи обеми от данни  
Ученикът трябва да:  

• обяснява синтаксиса и семантиката на функции за 

обработка на свързани данни – DSUM, DCOUNT,  

DAVERAGE;  

• прилага функции за обработка на свързани данни за 

решаване на практически задачи от ежедневието  

2. ВЪВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ:  



 

2.1. Основни етапи в Ученикът трябва да:  

разработването и  изброява основните етапи в разработването на една ИС; 

използването на  дефинира какво представлява база от данни; 

 познава основните елементи от релационния модел за информационните системи 

(ИС). Специализирани бази описание на данните – поле, запис, таблица, връзка между 

от данни (БД) таблици;  

• дефинира основните функции на една система за 

управление на бази от данни (СУБД);  

• може да описва възможностите на една избрана ИС  

3. ПРОЕКТИРАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА БАЗИ ОТ ДАННИ И НА ИНФОРМАЦИОННА 

СИСТЕМА:  

3.1.  Проектиране на БД  Ученикът трябва да:  

• създава абстрактен модел на основните обекти от 

предметната област;  

• определя състава на таблиците, полетата и записите;  

• определя връзки и зависимости между полета от 

данни;  определя първичен и външен ключ  

3.2.  Основни операции с БД  Ученикът трябва да:  

• описва основните типове заявки към БД;  

• търси определени данни в БД;  
• задава, изтрива и променя стойностите на различни 

компоненти от БД;  

• прехвърля информация между различни БД;.  

3.3.  Въвеждане и извеждане на 

данни  
Ученикът трябва да:  

• създава форми за автоматизирано въвеждане на 

данни в БД;  

• създава форми (отчети) за автоматизирано извеждане 

на данни;  

• създава форми за интерактивна промяна на различни 

компоненти в БД  
  

3.4.  Внедряване на ИС  Ученикът трябва да:  

• документира основните свойства на една ИС;  

• тества и проверява доколка ИС отговаря на 

изискванията;  

• описва дейности за внедряване на ИС;  
• проектира и създава БД, представя и демонстрира 

създадената ИС  
  

 Изготвили:  

1. Дима Гочева  

2. Живка Тотева  
  



 

КОНСПЕКТ  

ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - ИУЧ  

ЗА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  

КЛАС: XI  

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН МОДУЛ 2: „Мултимедия“  

№  Тема  Очаквани резултати  

1. ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА АУДИО-ВИЗУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ:  

1.1.  Цифрово заснемане  
  

Ученикът трябва да:  

• Описва принципа на действие на цифровата камера 

(фотоапарат и видеокамера, камера);  

• Изброява носители на информация, които се 

използват при цифровата камера;  

• Настройва характеристики на цифровата камера, 

които оказват влияние върху качеството на снимката;  

• Описва аксесоарите, които се използват при 

снимането с цифрова камера;  

• Използва основни композиционни техники при 

правене на снимки;  

• Заснема снимка и кратък видеоклип с цифров 

фотоапарат на открито и закрито;  

• Осъществява трансфер на снимки от цифрова камера 

към компютър (лаптоп, принтер и други устройства;  

• Описва основните стандарти и файлови формати, с 

които работи цифровата видеокамера  

1.2.  Цифров звукозапис  Ученикът трябва да:  

• Описва основни характеристики на цифровия 

диктофон;  
• Използва различни настройки за запис на звук в 

зависимост от обстановката;  

• Изброява основни файлови формати, с които работи 

цифровият диктофон;  

• Описва основни видове микрофони за студиен запис 

и необходимото допълнително оборудване за тях;  
  

2. ОБРАБОТКА НА РАСТЕРНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ:  

2.1.  Техники при обработка на 

изображения  
Ученикът трябва да:  

• Променя размера на изображения;  



 

• Използва различни техники за избор на част от 

изображенията (допълваща/изваждаща селекция, магическа 
пръчка, ласо, геометрични селекции);  

• Използва различни филтри за промяна на 

изображения;  
• Коригира части от изображения с подходящи 

инструментални средства;  

• Използва слоеве при обработка на изображения  
• Запазва обработеното изображение в различни 

файлови формати  

2.2.  Колаж  Ученикът трябва да:  

• създава колажи от няколко изображения;  

• създава текст в изображение прилага ефекти;  

• към част и цяло изображение използва преливки  

2.3.  Графична визия  Ученикът трябва да:  
• изброява основните правила за създаване на 

едностранни   

• информационни материали (лого, банер, флаер, 

постер и др.);  

• използва дизайнерски техники при изображения 

обяснява какво представлява цветовия кръг;  

• използва подходящи цветови комбинации при 

създаване на колаж;  

• запазва създаденото изображение в зависимост от 

неговото крайно предназначение, комбинира по подходящ 

начин изображения за създаване на творчески продукт  

3. ОБРАБОТКА НА РАСТЕРНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ:  

3.1.  Основни видове обекти във 

векторната графика  
Ученикът трябва да:  

• описва същността на векторната графика;  
• използва основни средства на графичен редактор за 

създаване на векторно изображение;  

• манипулира основни характеристики на векторен 

обект в специализиран редактор за векторна графика 

(контур, пълнеж, сянка, прозрачност);  

• обработва текст в програма за векторни изображения  

3.2.  Импортиране и експортиране 

на векторно изображение  
Ученикът трябва да:  

 преобразува растерно изображение във векторно;  
записва векторни изображения в различни растерни 

формати  

4. ЦИФРОВА ОБРАБОТКА НА ЗВУК  



 

4.1.  Основи на цифровизацията на 

звука  
Ученикът трябва да:   

• описва различни носители на звукова информация;  

• изброява средства за запис на звук;  
• описва звуковата диаграма;  
• изброява основни хардуерни средства при работа със звук;  

• изброява основни файлови формати за съхранение на 

цифров звук  
  

4.2.  Обработка на цифров звук  Ученикът трябва да:   

• използва основни възможности на програма за 

обработка на звук;  

• използва филтри за модулация на звука;  
• създава звукова картина от наслагването на различни 

звуци    

5.  СЪЗДАВАНЕ НА ВИДЕОКЛИП  

5.1.  Създаване на цифрови 

видеопродукции  
Ученикът трябва да:  

• изброява основни етапи при създаването на цифрови 

видеопродукции;   

• изброява основни длъжности в екип на цифрова 

видеопродукция (продуцент, сценарист, режисьор, асистент  

  режисьор, оператор, осветител, звукооператор, гримьор, 

художник, монтажист);  

• описва формата и изискванията при създаване на 

сценарий за видеопродукция;   

• описва структурата на режисьорския вариант на 

сценария   

• изброява основни видове видеопродукции и 

особеностите при тяхната реализация (интервю, репортаж, 

фоторазказ, образователен видеоклип)  

5.2.  Цифров монтаж на видеоклип  Ученикът трябва да:  

• описва основните възможности на програма за 

нелинеен монтаж на видео наслагва графични изображения 

и текст към видеоизображения в програма за нелинеен 
монтаж на видео;  

• наслагва/подменя звук към видеоизображение в 

програма за  нелинеен монтаж на видео;   

• прилага различни ефекти към видеоизображение в 

програма за нелинеен монтаж на видео;  

• експортира създадения проект в подходящ файлов 

формат   

• изброява основни видеокодеци с техните 

характеристики  



 

5.3.  Разпространение на цифрово 

видео  
Ученикът трябва да:  

• създава DVD диск с меню със средствата на 

специализирана програма;  

• публикува видеоклип в специализирани уеб портали 

за споделяне на видео  

6. МУЛТИМЕДИЙНИ ПРОДУКТИ  

6.1.  Проектиране на 

функционалността на 

мултимедиен продукт  

Ученикът трябва да:  

• създава сценарий за мултимедиен продукт;  

• определя целевата група;  
• проектира функционалността на продукта съгласно 

изискванията на целевата група;  

• проектира интерактивност на приложението  

6.2.  Проектиране на графичното 

представяне на 

мултимедийния продукт    

Ученикът трябва да:  

• проектира потребителския интерфейс, съчетава 

цветово и стилистично отделните обекти съобразно целевата 
група;   

• формулира критерии за оценяване на мултимедиен 

продукт;   

• спазва авторските права при използване на чужди 

изображения, аудио и видео;   

• спазва етичните норми при създаване на 

мултимедийни продукти  

6.3.  Разработване на проект за 

реализация на мултимедиен 

продукт  

Ученикът трябва да:  

• създава план за работа;  

• подбира материали;   

• създава прототип на проекта;  

• създава документация за мултимедийния проект  

  

Изготвили:  

1. Дима Гочева  

2. Живка Тотева  

  

  



 

КОНСПЕКТ  

ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - ИУЧ  

ЗА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  

  

КЛАС: XI  

ИЗБИРАЕМ МОДУЛ: „Информационните технологии в практиката“  

Теми  Компетентности като очаквани резултати  

1.  Създаване и 

обработка на 

растерни 

изображения  

- Ученикът се запознава с работната среда на програмата paint.net, с 

инструментите в ToolBox, илюстрира действието им, извършва действия 

с обектите.  
- Владее различни техники за обработка на изображения.  
- Използва слоеве, селекции и филтри при създаване и обработка на 

изображения  

- Създава колажи и фотомонтажи.  

2.  Създаване и 

обработка на 

векторни 

изображения  

- Ученикът се запознава с работната среда на програмата photopea, с 

инструментите в ToolBox, илюстрира действието им, извършва действия 

с обектите.  
- Рисува изображения с базови геометрични фигури.  

- Използва графичния редактор за редактиране на изображения, 

илюстрации и конвертиране между различни формати на изображения.  

- Създава и обработва векторно изображение, с възможностите на 

програмата (криви на Безие, възли, пътечки, цветове и запълвания, 

градиенти и шарки, работа с текст и т.н.)  

- Създава фирмена идентичност – лого, визитна картичка, фирмена бланка  

3. Предпечатна 

подготовка  

- Създава собствена публикация, познава структурата  и компонентите на 
документа.  

- Създава текстови елементи; графични елементи; редактира текст и 

графика; изготвя публикация с текст и графични обекти.  
- Познава и използва средствата за работа със страници.  
- Познава и използва средствата за работа с графики и инструментите за 

чертане.  

- Създава рекламни материали – визитка, покана, поздравителна 

картичка, грамота, календар, брошура.  



 

4. Бази от данни  - Проектира проста БД; създава нова таблица; въвежда данни; дефинира 

първичен ключ; знае основните типове данни с които работи СУБД и 

техните свойства; изгражда релации между таблиците;  

- Създава подходящи форми за въвеждане на данни с помощник; 

създаване на формуляр в режим на дизайн; добавя управляващи 

елементи към готов формуляр; създава формуляр с подформуляр  
- Генерира заявки  и запитвания към БД; познава видовете заявки; 

създава изчислително поле в БД; използва функции в изчислително 

поле; създава заявки с параметри; създава заявки за действие  

- Генерира отчети въз основа на създадени заявки и запитвания към БД; 

добавя управляващи елементи към отчет; променя формата на 

страниците на отчет.  

5. Информационна 

система  
- Създава и използва макроси, които се стартират автоматично; умее да 

прикрепя макрос към бутон на лента с инструменти, към меню и към 

бутон; разработва проекти като подбира необходимата информация 

чрез подходящи средства на ИТ, изпълнява проектното задание чрез 

подходящо подбрани ИТ.  
- Създава БД по поставена задача; проучва, формира, моделира, т.е. 

преминава през стандартния и задължителен процес при създаване на 

информационна система; умее да изработва релационен логически 

модел данни за информационна система.  

- Реализира физическия модел за данни и физическия модел за операции 

за конкретна информационна система  

  

  

Изготвили:  

1. Дима Гочева  

2. Живка Тотева  

  



 

Конспект по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ИУЧ ПП  

Задължителен модул УСТНО ОБЩУВАНЕ  

11клас  

Самостоятелна форма на обучение  

  

I. State and Institutions – Civil society  

1. State and institutions – types of lawyers, court institutions. Addressing people  

2. Election systems, political parties. Making acquaintances and saying farewell. Present 

simple vs Present continuous  

3. Civil society and organizations. Greeting, introducing, presenting people. Still /yet.  

4. Bank and public holidays (the UK). Holiday greetings and wishes. Present perfect 

continuous.  

5. The Houses of Parliament, The house of Commons. Narrating an experience, expressing 

interest.  

6. Consumer complaints. Making/dealing with complaints. Past simple vs Past continuous.  

7. Social issues. Expressing agreement/ disagreement.  

8. Public representatives. Making an appointment. Adverbs.  

9. Local government, local council services. Making request. Comparative adjectives/ 

adverbs.  

II. Social commitment – Volunteering  

10. Social commitment and Volunteering. Expressing opinions/ Reaching conclusions. Types 

of comparison.  

11. University clubs and societies. Asking for and Giving information. Order of attributive 

adjectives.  

12. Town features. Making / Responding to suggestions.  

13. Helping people with special needs. Offering/ Accepting / Refusing help.   

14. The environment.   

15. Safety issues, safety measures. Sympathising and wishing someone well. Forms of 

infinitive.  

16. Dealing with the homelessness. Making suggestions and reaching conclusions. The 

Gerund (-ing form), Forms of the gerund.  

17. First aid. Describing an injury/ giving reassurance. Modals  

18. Idioms/Expressions with help. Asking for offering help. Past modals.  

III. Earth and Space – Conquering space – Reality and fantasy.  



 

19. Future space development. Making predictions. Will/ be going to.  

20. The planets. Giving/ reacting to news and congratulating. The passive.  

21. Space objects. Exploring space. Expressing opinion – Agreeing/ disagreeing. The Passive – 

questions  

22. Living in space. Planning mutual activities. Future perfect/ Future perfect continuous.  

23. Space studies. Speculating and making/ changing decisions. Causative form.  

24. Space technology. Comparative characterisations.  

25. Space facts. A job interview. Conditional types 0, 1.  

26. Virtual reality. Giving / responding to instructions. Mixed conditionals.  

27. In the planetarium. Expressing regret and apologizing. Idioms related to space. Imaginary  

situations.  

IV. Social science – Achievements and perspectives  

28. Social science. Expressing preference. Inversion.  

29. Mass media. Expressing well-grounded opinion. Conditional conjunctions.  

30. Archeology. Inviting and making suggestions. Reported speech say/ tell.  

31. Linguistics. Requesting a favour and expressing willingness/ unwillingness. Reported 

speech- past tenses.  

32. Crime. A witness statement, describing people. Reported speech- questions.  

33. Literature and Literacy criticism. Reported speech- Modal verbs.  

34. Psychology and Psychotherapy. Giving / responding to advice.  

35. Technology and technological achievements. Making / responding to suggestions.  

36. Branches of technology. Agreeing/ disagreeing with opinions and justifying opinion.  
  
  

Изготвил:.........................  

/Марияна Йорданова/  

  



 

Конспект по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ИУЧ ПП  

Задължителен модул ПИСМЕНО ОБЩУВАНЕ  

11клас  

Самостоятелна форма на обучение  

  

I.State and Institutions – Civil society.  

1. Civil society. Writing an informal email making suggestions.  

2. Public speaking – colocations. Writing a formal email of invitation.  

3. Caracter adjectives. Writing an article describing your role models. Have gone/ have 

been.  

4. Job skills and qualities. Writing a letter of recommendation.  

5. Visiting a famous building.  Writing a diary entry.  

6. Faulty products.  Writing a formal letter of complaint.  

7. Stylistic figures. Writing an opinion essay.  

8. Financial matters. Writing a letter of request. Verbs with negative prefixes.  

9. A report on a youth centre. Writing a report.  

II. Social commitment – Volunteering  

10. Travel and volunteering. Writing a blog entry narrating experience.  

11. Caring for others. Writing a for and against article.  

12. Dealing with community issues.  Writing a letter to the editor suggesting solutions.  

13. Health and safety. Degrees of certainty. Writing a report.  

14. Volunteering. Idioms with work. Writing an informal email about a volunteer job.  

15. Stylistic figures. Reduced infinitive. Writing a story.  

16. Charity activities. Subject of the infinitive and the gerund. Writing a leaflet.  

17. Statistics. Modals. Writing a newspaper article based on sources.  

18. Volunteering programs. Writing a brochure.  

III. Earth and Space – Conquering space – Reality and fantasy.  

19. Colocations related to space. Idioms with day. Will – general truths and habitual events.   

Writing an article describing a daily routine.   

20. Science and entertainment. Writing an email of invitation.  

21. Writing an opinion essay.  

22. Describing books. Writing a book review.  



 

23. Writing a blog entry about advantages and disadvantages.  

24. Feelings. Writing an informal email describing an experience.  

25. Writing a news article.  

26. Collocation – Special holidays. Writing an informal email giving holiday news and sending 

greetings.  

27. Living in space. Writing an article giving your opinion.  

IV. Social science – Achievements and perspectives  

28. Achievements. Writing a biography.  

29. Youth work. Writing a job description.  

30. Health matters. Writing a semi-formal email of sympathy.  

31. Expressing appreciation and thanks. Writing a formal letter of thanks.  

32. Cybercrime. Writing an email making suggestions.  

33. Writing an advert asking for volunteering.  

34. Social science subjects. Writing a survey report.  

35. Writing an expository article.  

36. Jobs. Writing a formal letter applying for a job.  
  
  

Изготвил:.........................  

/Марияна Йорданова/  

  



 

Конспект по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ИУЧ ПП  

Задължителен модул ЕЗИКЪТ ЧРЕЗ ЛИТЕРАТУРАТА  

11клас  

Самостоятелна форма на обучение  

  

I.Family  

1. Jane Austen “Pride and Prejudice”  

2. Jane Austen “Sense and Sensibility”  

3. William Shakespeare “Hamlet”  

II.Childhood  

4. Mark Twain “The adventure of Huckleberry Finn”  

5. Mark Twain “The adventure of Tom Sawyer”  

6. Charles Dickens “Oliver Twist”  

7. Charles Dickens “Hard Times”  

8. Charles Dickens “Great Expectations”  

III.Friendship  

9. J. R. R. Tolkien “The Hobbit”  

10. J. R. R. Tolkien “The Fellowship of the Rings”  

11. John Steinbeck “Of Mice and Men”  

IV. Love  

12. The Shakespearean sonnet  

13. Jeanette Winterson “The Passion”  

14. Nathaniel Hawthorn “The Scarlet Letter”  

15. William Shakespeare “A Midsummer Night’s Dream”  

16. Emily Bronte “Withering Heights”  

17. William Shakespeare “Romeo and Juliet”  

18. Charlotte Bronte “Jane Eyre”  

V. The world of woman  

19. Dame Margaret Drabble “The Millstone”  

20. Doris Lessing “The Golden Notebook”  

21. Doris Lessing “The Fifth Child”  



 

22. Virginia Woolf “Three Guineas”  

23. Virginia Woolf “Mrs Salloway”  

24. Sylvia Plath “The Bell Jar”  

25. Iris Murdoch “The Black Prince”  

26. Margaret Atwood “The Handmaid’s Tale”  

27. Carson McCullers “The Heart is a Lonely Hunter”  

VI. Race, Ethnicity, Globalisation  

28. Jean Rhys “Wide Sargasso Sea”  

29. Toni Morrison “The Bluest Eye”  

30. Nelle Harper Lee “To Kill a Mockingbird”  

31. Toni Morrison “Beloved”  

32. Maya Angelou “I Know Why the Caged Bird Sings”  

33. Arundhati Roy “The God of Small Things”  

34. Jamaica Kincaid “Girl”  

35. Alexis Wright “Carpentaria”  

36. Monika Ali “Brick Lane”  
  
  

Изготвил:.........................  

/Марияна Йорданова/  

  



 

Конспект по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ИУЧ ПП  

Задължителен модул КУЛТУРА И МЕЖДУКУЛТУРНО ОБЩУВАНЕ  

11клас  

Самостоятелна форма на обучение  

  

1. Political organisations, institutions and power: The UK Parliament/ The US Congress  

2. Legal system and customs: The US Constitution  

3. Political organisations, institutions and power: The British Monarch  

4. Legal system and customs: Court institutions  

5. Political organisations, institutions and power: Big Ben  

6. Political organisations, institutions and power: The role of the Ombudsman  

7. Political organisations, institutions and power: Local government in the USA  

8. Political organisations, institutions and power: The UK election system/ Th US election system  

9. Political organisations, institutions and power: Coming of age  

10. Cultural practices of identity: It’s always tea time  

11. Cultural practices of identity: Birdwatching  

12. Cultural practices of identity: UK Cultural sports events  

13. Cultural practices of identity: Time off  

14. Cultural practices of identity: Volunteers Uk  

15. Cultural practices of identity: Let’s go to the MALL  

16. Cultural practices of identity: US college sports  

17. Cultural practices of identity: The great British eccentrics  

18. Cultural practices of identity: Fashion and identity in the UK today  

19. Significant stages in human life and their manifestation in everyday life: Birth and Funeral 

Customs  

20. Significant stages in human life and their manifestation in everyday life: Secondary education in 

the USA and in the UK  

21. Significant stages in human life and their manifestation in everyday life: ADF Univercity  

22. Significant stages in human life and their manifestation in everyday life: Marriage and Family  

life  

23. Significant stages in human life and their manifestation in everyday life; Maternity and models 

for raising children  

24. Significant stages in human life and their manifestation in everyday life: Neighbourhood  

25. Significant stages in human life and their manifestation in everyday life: Kinship more than a 

family  

26. Significant stages in human life and their manifestation in everyday life: Housing support in the 

UK  



 

27. Significant stages in human life and their manifestation in everyday life: The National 

Healthcare System it the UK and in the US   

28. Everyday life organization: Jobs in the UK  

29. Everyday life organization: Your students union says: Enough work – time for play  

30. Everyday life organization: Libraries and reading  

31. Everyday life organization: The dos and don’ts  

32. Non-verbal communication models: Making a face/ Dressing up and dressing down  

33. Non-verbal communication models: Hand gestures in the UK  

34. Everyday life organization: Fast food in the UK and in the USA  

35. Everyday life organization: The English picnic/ New England Clambakes  

36. Everyday life organization: The lunch box myth  

  

Изготвил:.........................  

/Марияна Йорданова/   



 

Конспект за изпита по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ИУЧ  

Избираем модул : Бизнес английски  

11клас  

Самостоятелна форма на обучение  

  

1 Greetings and  introductions  

2 Small talk/ Ending  Conversations  

3 Ordering numbers/ Figures  

4 Dates/ Time and expression   

5 Vacation time  

6 Prices  

7 Pay and benefits  

8 Your  job/ Types of work  

9 Getting to work  

10 Skills and qualifications  

11 Product details  

12 Selling products  

13 Product problems  

14 Telephoning/ Emails  

15 Letters/ Faxes  

16 Types of meetings  

17 Meeting etiquette  

18 Make a presentation at a meeting  

19 Time management  

20 Negotiations  

21 Customer service  

22 Making  travel arrangements/ Travel necessities  

23 Company  culture  



 

24 Business in different cultures (projects)  

25 Management styles  

26 Team building  

27 Production  

28 Marketing  

29 Finance/ Sales  

30 Quality standards  

31 Achieving perfection  

32 Business strategy  

33 Competition  

34 Innovation  

35 Global economy/ Global trade  

36 Inco terms/ Documents( Consignment note and Air Waybill)  

  

Изготвил:.........................  

/Марияна Йорданова/  



 

 Конспект по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА  ЗА  ПП      

11. КЛАС  

МОДУЛ 1 ПРИРОДОРЕСУРСЕН ПОТЕНЦИАЛ. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  

1.Основни методи на географското изследване  

2.Географско изследване  

3.Процеси и закономерности в литосферата  

4.Релефът като фактор за стопанско развитие  

5.Процеси и закономерности в атмосферата  

6.Последици от промените на температурите на глобално и регионално равнище  

7.Процеси и закономерности в хидросферата  

8.Геосферите и формиране на природногеографските комплекси на Земята  

9.Природни ресурси и природноресурсен потенциал  

10.Видове природни ресурси  

11.Ресурси на Световния океан  

12.Алтернативни енергийни ресурси  

13.Природноресурсен потенциал и глобални проблеми  

14.Регионални аспекти на глобалните проблеми  

15.Съвременни аспекти на взимовръзките в системата „природа – общество – стопанство”  

16.Възникване и утвърждаване на концепцията за устойчиво развитие на планетата 

17.Антропогенни изменения на природната среда и тенденции на устойчивото развитие 

18.Политики на Европейския съюз за устойчиво развитие.  

  

  

  

Учебна литература : Природоресурсен потенциал. Устойчиво развитие. География и икономика 

за 11. клас за профилирана подготовка. Модул 1   

Автор :Румен Пенин, Димитър Иванов, Валентина Стоянова   Издателство  Клет  

  

  

  

  



 

МОДУЛ 2. ГЕОПОЛИТИЧЕСКА И ОБЩЕСТВЕНА КУЛТУРА  

І. ГЕОГРАФИЯ НА ОБЩЕСТВОТО  

ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ И ГЕОПОЛИТИКА  

1.Същност и развитие на политическата география и геополитиката – урок за нови знания  

2.ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ КОНЦЕПЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО  

3.Геополитически концепции и модели за развитие на обществото  

4.Икономически концепции и модели за развитие на света   

ГЕОПОЛИТИКА И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ  

5.Глобализация на политическите процеси – урок за нови знания  

6.Глобализация на икономическите процеси – урок за нови знания  

7.ЕЛЕКТОРАЛНА ГЕОГРАФИЯ  

ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ  

8.Езикови семейства и езикови групи в света – урок за нови знания  

9.Географско разпространение на основните религии в света – урок за нови знания  

10.Социално-демографски процеси – урок за нови знания  

ДЕМОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА  

11.Демографски преход. Глобални и регионални тенденции в демографското развитие на 

света  

12.Демографски проблем   

13.Демографска политика  

СЕЛИЩА  

14.Съвременните селища  

УРБАНИЗАЦИЯ И УРБАНИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ  

15.Развитие на урбанизацията в света   

16.Урбанизационни процеси и градско развитие   

ІІ. ГЕОГРАФИЯ НА РЕГИОНИТЕ И СТРАНИТЕ  

СЪВРЕМЕННА ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕГИОНИТЕ В СВЕТА  

17.Политическа и икономическа организация на регионите в света   

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТРАНИТЕ  

18.Класификация на страните – критерии и показатели   

ТИПОЛОГИЯ НА СТРАНИТЕ  



 

19.Типология на страните в света   

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОБЛЕМИ И РЕГИОНАЛНИ КОНФЛИКТИ  

20.Международни и регионални конфликти на етнорелигиозна основа   

21.Регионални конфликти   

22. Регионални аспекти на глобалните проблеми   

   

  

Учебна литература : Учебник за ПП по модул 2 Геополитическа и обществена култура   

Автор  Стела Дерменджиева, Петър Стоянов, Атанас Дерменджиев, Петя Събева, Николай Попов  

Издателство Просвета  

     

 

Модул 3 Съвременно икономическо развитие  

СЪВРЕМЕННИ ПРОЦЕСИ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ  

1.Глобализацията и регионализацията като основни процеси на съвременното икономическо 

развитие   

2.Макрорегионализация на света   

3.Интеграцията – основна форма на организирано сътрудничество  

МОДЕЛИ НА СЪВРЕМЕННОТО СТОПАНСТВО  

4.Организация на стопанската дейност в различните модели   

5.Пазарното стопанство – развитие и бъдеще   

МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ  

6.Международните икономически организации – фактор за преодоляване на стопанските 

различия  

 ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ  

7.Структура на външноикономическите връзки   

8.Нововъзникващите пазари – основен двигател на бъдещото икономическо развитие   

9.Подготовката на кадри – съвременна форма на външноикономически връзки   

ДИНАМИЧНО РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРИЗЪМ  

10.Международният туризъм – съвременна форма на стопанско развитие дейности и дискусии  

СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГЕТИКАТА  

11.Световна енергийна система – електропроизводство и топлоенергетика   



 

12.Атомната енергетика – фактор в световната геополитика – урок за нови знания  

ГОЛЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ В СВЕТА  

13.Електропроизводство от възобновяеми източници и перспективи за развитие на енергийните 

проекти   

ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО  

14.Съвременни приложения на високите технологии в развитие на стопанството   

15.Териториално разпределение на производството на високи технологии в света   

16.Перспективи за развитие на високите технологии като основен фактор за съвременно 

стопанско развитие   

ТРАНСНАЦИОНАЛНИ КОРПОРАЦИИ  

17.Транснационалните корпорации – продукт на процеса глобализация  

18.Проблеми и бъдеще на ТНК   

Учебна литература : Учебник за ПП по модул 3 Съвременно икономическо развитие  

Автор  Стела Дерменджиева, Петър Стоянов, Атанас Дерменджиев, Петя Събева, Николай Попов  

Издателство Просвета  

  

  

МОДУЛ 4. ЕВРОПА, АЗИЯ И БЪЛГАРИЯ  

ГЕОГРАФИЯ НА РЕГИОНИТЕ И СТРАНИТЕ 1.Географска 

идентификация на Евроазиатския регион   

ТЕРИТОРИАЛНА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА ЕВРОАЗИАТСКИЯ РЕГИОН  

2.Териториална диференциация на Евроазиатския регион. Северна Европа   

3.Териториална диференциация на Евроазиатския регион. Западна Европа   

5.4.Териториална диференциация на Евроазиатския регион. Южна Европа   

6.Териториална диференциация на Евроазиатския регион. Централна Европа   

7.Териториална диференциация на Евроазиатския регион. Източна Европа – урок за нови 

знания  

8.Териториална диференциация на Евроазиатския регион. Централна Азия   

9.Териториална диференциация на Евроазиатския регион. Далечен изток   

10.Териториална диференциация на Евроазиатския регион. Среден изток   

11.Териториална диференциация на Евроазиатския регион. Близък изток  

ВЪТРЕШНОРЕГИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ  



 

12.Вътрешнорегионална икономическа интеграция   

ИНТЕГРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ НА БАЛКАНИТЕ  

13.Интеграционни процеси на Балканите  БЪЛГАРИЯ 

В РЕГИОНАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ  

14.България в регионалната интеграция  БЪДЕЩЕТО 

НА ЕВРОАЗИАТСКИЯ РЕГИОН  

15.Бъдещето на Евроазиатския регион   

  

Учебна литература : Учебник за ПП по модул 4  Европа, Азия и България  

Автор  Стела Дерменджиева, Петър Стоянов, Атанас Дерменджиев, Петя Събева, Николай Попов  

Издателство Просвета  

  

 

География и икономика  Профилирана подготовка  11 клас  

Избираем модул: Геоикономика и регионално развитие  

  

1. Същност, предмет и задачи на геоикономиката и регионалното развитие  

2.Глобални тенденции и процеси на геоикономическото развитие  

3.Фактори за териториалното разположение на производителните сили  

4.Геоикономическо значение на човешките ресурси в света  

5.Природно-ресурсен потенциал и продоволствено-екологични проблеми на развитието на 

света  

6.Националното стопанство като фактор за геоикономическото развитие на националните 

държави  

7.Геоикономическо значение на интеграционните процеси в Азия   

8.Геоикономическа и териториална характеристика на Африканските региони  

9.Геоикономическа характеристика на Америка   

10.Регионално развитие и регионална политика   

11.Геоикономически механизми за подпомагане на регионалното развитие  

12.Геоикономическа характеристика на енергетиката  

13.Геоикономическо значение и роля на транспорта за общественото  развитие  

14.Геоикономическа структура и териториално развитие на туризма  



 

15.Териториално-урбанистична структура и пространствено развитие на света  

16.Ролята на трансевропейските транспортни коридори  и инфраструктура за регионалното 

сътрудничество и развитие в Европа  

17.Световни геоикономически центрове и зони.  

  

  

Изготвил Мария Митева  



  

КОНСПЕКТ  

ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ЗА 11. 

КЛАС МОДУЛ 2 „ПАЗАРНА ИКОНОМИКА“  
  

№  Наименование на темите  

1.  Основни икономически проблеми на обществата  

2.  Кръгообразен поток в икономиката  

3.  Видове икономически системи  

4.  Форми на организация на бизнеса  

5.  Видове спестовни сметки  

6.  Видове кредити  

7.  Компромисен избор  

8.  Капиталът и трудът в производството  

9.  Постоянни и променливи разходи  

10.  Себестойност на единица продукция  

11.  Механизъм на ценообразуване  

12.  Пари  

13.  Депозитен мултипликатор  

14.  Акции  

15.  Облигации  

16.  Счетоводството в предприятието  

17.  Финансови отчети  

18.  Търсене на стоки и услуги  

19.  Еластичност на търсенето  

20.  Предлагане на стоки и услуги  

21.  Пазарни сигнали  

22.  Търсене и предлагане на труд  

23.  Трудови правоотношения  

24.  Пазарна конкуренция  

25.  Околна среда  

26.  Маркетинг. Маркетингов микс  

27.  Маркетингов план. Маркетингово проучване  

28.  Държавна намеса. Разходите в държавния бюджет. Приходите в 

държавния бюджет  

29.  Безработица  

30.  Макроикономически показатели  

31.  Фискална и парична политики  

32.  Предприемачеството и нормативната уредба  



  

КОНСПЕКТ  

33.  Изграждане и развитие на малки и средни предприятия в България  

    

 

 

ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ЗА 11. КЛАС  

МОДУЛ 1 „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ“  
  

    

Наименование на темите  

1  Предприемачът  

2  Решаване на проблеми и поемане на риск  

3  Интереси, способности и потенциал  

4  Сектори в икономиката  

5  Модели на труд  

6  Източници и ресурси за кариерна информация  

7  Пазар на труда и професионална дейност  

8  Социални и технологични промени  

9  Предимства и затруднения при избор на кариера  

10  Кариерни цели  

11  Кариерен план  

12  Техники за търсене и намиране на работа  

13  Алтернативи за кариерно развитие  

14  Кандидатстване за работа  

15  Интервю за работа  

16  Бизнес етика  

17  Избор и последствия  

 

 

 

 

 

 

 

 

По предприемачество за профилирана подготовка за 11. клас модул 3 „Стартиране на 

собствен бизнес“  
  



  

КОНСПЕКТ  

№  Наименование на темите  

1.   Новатори и иновации  

2.   Видове потребности  

3.   Идентифициране на проблеми  

4.   Потребности и иновации  

5.   Методи за генериране на идея  

6.   Елементи на предприемаческия процес  

7.   Идентифициране на потребности  

8.   Предприемачески ресурси  

9.   Основаване на бизнес  

10.   Форми на финансиране  

11.   Предприемачество и технологично развитие  

12.   Източници на финансиране  

13.   Предимства и недостатъци на формите на финансиране  

14.   Технологично развитие  

15.   Структура на бизнес плана  

16.   Потребители на бизнес плана  

17.   Видове бизнес стратегии  

18.   Форматиране на бизнес план  

19.   Проект за стартиращ бизнес  

20.   Организационна структура  

21.   Функции на отделите в организационната структура  

22.   Проект за учебно предприятие  

  


