
предмет/клас IX A IX Б IX В IX Г IX Д IX Е

1
Български 

език  

Български език 9 клас - "Клет 

България" ООД автори: Маргарита 

Георгиева, Владимир Жобов, Димка 

Димитрова, Румяна Петрова

Български език 9 клас - "Клет 

България" ООД автори: Маргарита 

Георгиева, Владимир Жобов, Димка 

Димитрова, Румяна Петрова

Български език 9 клас - "Клет 

България" ООД автори: Маргарита 

Георгиева, Владимир Жобов, Димка 

Димитрова, Румяна Петрова

Български език 9 клас - "Клет 

България" ООД автори: Маргарита 

Георгиева, Владимир Жобов, 

Димка Димитрова, Румяна 

Петрова

Български език 9 клас - "Клет 

България" ООД автори: Маргарита 

Георгиева, Владимир Жобов, 

Димка Димитрова, Румяна 

Петрова

Български език 9 клас - "Клет 

България" ООД автори: 

Маргарита Георгиева, Владимир 

Жобов, Димка Димитрова, 

Румяна Петрова

Литература

Лиетартура 9 клас - "Клет България" 

ООД, автори: Клео Протохристова, 

Светла Черпокова, Аделина 

Странджева, Екатерина Петкова

Лиетартура 9 клас - "Клет България" 

ООД, автори: Клео Протохристова, 

Светла Черпокова, Аделина 

Странджева, Екатерина Петкова

Лиетартура 9 клас - "Клет България" 

ООД, автори: Клео Протохристова, 

Светла Черпокова, Аделина 

Странджева, Екатерина Петкова

Лиетартура 9 клас - "Клет 

България" ООД, автори: Клео 

Протохристова, Светла Черпокова, 

Аделина Странджева, Екатерина 

Петкова

Лиетартура 9 клас - "Клет 

България" ООД, автори: Клео 

Протохристова, Светла Черпокова, 

Аделина Странджева, Екатерина 

Петкова

Лиетартура 9 клас - "Клет 

България" ООД, автори: Клео 

Протохристова, Светла 

Черпокова, Аделина Странджева, 

Екатерина Петкова

2
Английски 

език 

Поръчват се чрез групова заявка в 

началото на учебната година - Legacy 

- ниво  B1, част 1- издателство 

"Express publishing"

Поръчват се чрез групова заявка в 

началото на учебната година - Legacy - 

ниво  B1, част 1- издателство "Express 

publishing"

Поръчват се чрез групова заявка в 

началото на учебната година - Legacy 

- ниво  B1, част 1- издателство 

"Express publishing"

Поръчват се чрез групова заявка в 

началото на учебната година - 

Legacy - ниво  B1, част 1- 

издателство "Express publishing"

Поръчват се чрез групова заявка в 

началото на учебната година - 

Legacy - ниво  B1, част 1- 

издателство "Express publishing"

Поръчват се чрез групова заявка 

в началото на учебната година - 

Legacy - ниво  B1, част 1- 

издателство "Express publishing"

3 Немски език Schritte international new A1.1 Schritte international new A1.1

4 Руски език Классно А1-1

5 Китайски език - - -

6 Математика

Математика 9 клас - Издателство 

"Просвета"  Автори: Кирил Банков, 

Гергана Николова, Илиана Цветкова, 

Даниела Петрова, Стефчо Наков

Математика 9 клас - Издателство 

"Просвета"  Автори: Кирил Банков, 

Гергана Николова, Илиана Цветкова, 

Даниела Петрова, Стефчо Наков

Математика 9 клас - Издателство 

"Просвета"  Автори: Кирил Банков, 

Гергана Николова, Илиана Цветкова, 

Даниела Петрова, Стефчо Наков

Математика 9 клас - Издателство 

"Просвета"  Автори: Кирил 

Банков, Гергана Николова, 

Илиана Цветкова, Даниела 

Петрова, Стефчо Наков

Математика 9 клас - Издателство 

"Просвета"  Автори: Кирил Банков, 

Гергана Николова, Илиана 

Цветкова, Даниела Петрова, 

Стефчо Наков

Математика 9 клас - Издателство 

"Просвета"  Автори: Кирил 

Банков, Гергана Николова, 

Илиана Цветкова, Даниела 

Петрова, Стефчо Наков

7
Информацион

ни технологии

Информационни технологии 9 клас - 

издателство "Домино", автори Иван 

Първанов, Людмил Бонев 

Информационни технологии 9 клас - 

издателство "Домино", автори Иван 

Първанов, Людмил Бонев 

Информационни технологии 9 клас - 

издателство "Домино", автори Иван 

Първанов, Людмил Бонев 

Информационни технологии 9 

клас - издателство "Домино", 

автори Иван Първанов, Людмил 

Бонев 

Информационни технологии 9 

клас - издателство "Домино", 

автори Иван Първанов, Людмил 

Бонев 

Информационни технологии 9 

клас - издателство "Домино", 

автори Иван Първанов, Людмил 

Бонев 

История и цивилизация 9 клас, 

издателство Анубис, автори: Х. 

Матанов, Б. Стоянов, Д. Вачков, Е. 

Карабоева, 

История и цивилизация 9 клас, 

издателство Анубис, автори: Х. 

Матанов, Б. Стоянов, Д. Вачков, Е. 

Карабоева, 

История и цивилизация 9 клас, 

издателство Анубис, автори: Х. 

Матанов, Б. Стоянов, Д. Вачков, Е. 

Карабоева, 

История и цивилизация 9 клас, 

издателство Анубис, автори: Х. 

Матанов, Б. Стоянов, Д. Вачков, Е. 

Карабоева, 

История и цивилизация 9 клас, 

издателство Анубис, автори: Х. 

Матанов, Б. Стоянов, Д. Вачков, Е. 

Карабоева, 

История и цивилизация 9 клас, 

издателство Анубис, автори: Х. 

Матанов, Б. Стоянов, Д. Вачков, Е. 

Карабоева, 

History and civilization, student's book 

9th   grade, К. Табакова 

History and civilization, student's book 

9th   grade, К. Табакова 

History and civilization, student's book 

9th   grade, К. Табакова 

History and civilization, student's 

book 9th   grade, К. Табакова 

History and civilization, student's 

book 9th   grade, К. Табакова 

History and civilization, student's 

book 9th   grade, К. Табакова 

География и икономика,първа част за 

IX клас при обучение с интензивно 

изучаване на чужд език, издателство 

Архимед, автори: Марин Русев, Иван 

Дреновски, Гергана Иванова, Станчо 

Генчев,                                                                  

********************************

***   География и икономика, част 

втораза IX клас  при обучение с 

интензивно изучаване на чужд език, 

издателство: Архимед, автори:Марин 

Русев, Иван Дреновски, Гергана 

Иванова, 

География и икономика,първа част за 

IX клас при обучение с интензивно 

изучаване на чужд език, издателство 

Архимед, автори: Марин Русев, Иван 

Дреновски, Гергана Иванова, Станчо 

Генчев,                                                                  

*********************************

**   География и икономика, част 

втораза IX клас  при обучение с 

интензивно изучаване на чужд език, 

издателство: Архимед, автори:Марин 

Русев, Иван Дреновски, Гергана 

Иванова, 

География и икономика,първа част за 

IX клас при обучение с интензивно 

изучаване на чужд език, издателство 

Архимед, автори: Марин Русев, Иван 

Дреновски, Гергана Иванова, Станчо 

Генчев,                                                                  

********************************

***   География и икономика, част 

втораза IX клас  при обучение с 

интензивно изучаване на чужд език, 

издателство: Архимед, 

автори:Марин Русев, Иван 

Дреновски, Гергана Иванова, 

География и икономика,първа 

част за IX клас при обучение с 

интензивно изучаване на чужд 

език, издателство Архимед, 

автори: Марин Русев, Иван 

Дреновски, Гергана Иванова, 

Станчо Генчев,                                                                  

*****************************

******   География и икономика, 

част втораза IX клас  при обучение 

с интензивно изучаване на чужд 

език, издателство: Архимед, 

автори:Марин Русев, Иван 

Дреновски, Гергана Иванова, 

География и икономика,първа част 

за IX клас при обучение с 

интензивно изучаване на чужд 

език, издателство Архимед, 

автори: Марин Русев, Иван 

Дреновски, Гергана Иванова, 

Станчо Генчев,                                                                  

******************************

*****   География и икономика, 

част втораза IX клас  при обучение 

с интензивно изучаване на чужд 

език, издателство: Архимед, 

автори:Марин Русев, Иван 

Дреновски, Гергана Иванова, 

География и икономика,първа 

част за IX клас при обучение с 

интензивно изучаване на чужд 

език, издателство Архимед, 

автори: Марин Русев, Иван 

Дреновски, Гергана Иванова, 

Станчо Генчев,                                                                  

*****************************

******   География и икономика, 

част втораза IX клас  при 

обучение с интензивно 

изучаване на чужд език, 

издателство: Архимед, 

автори:Марин Русев, Иван 

Дреновски, Гергана Иванова, 

География и 

икономика

История и 

цивилизации
8

9



Geografy and economics, first part for 

the  IX th class in education with 

intensive study foreign language        

********************************

**     Geografy and economics,  second 

part for the  IX th class in education 

with intensive study foreign language  

Geografy and economics, first part for 

the  IX th class in education with 

intensive study foreign language        

*********************************

*     Geografy and economics,  second 

part for the  IX th class in education with 

intensive study foreign language  

Geografy and economics, first part for 

the  IX th class in education with 

intensive study foreign language        

********************************

**     Geografy and economics,  second 

part for the  IX th class in education 

with intensive study foreign language  

Geografy and economics, first part 

for the  IX th class in education with 

intensive study foreign language        

*****************************

*****     Geografy and economics,  

second part for the  IX th class in 

education with intensive study 

foreign language  

Geografy and economics, first part 

for the  IX th class in education with 

intensive study foreign language        

******************************

****     Geografy and economics,  

second part for the  IX th class in 

education with intensive study 

foreign language  

Geografy and economics, first part 

for the  IX th class in education 

with intensive study foreign 

language        

*****************************

*****     Geografy and economics,  

second part for the  IX th class in 

education with intensive study 

foreign language  

10 Философия
Философия 9 клас , издателство 

Педагог 6

Философия 9 клас , издателство 

Педагог 7

Философия 9 клас , издателство 

Педагог 8

Философия 9 клас , издателство 

Педагог 9

Философия 9 клас , издателство 

Педагог 10

Философия 9 клас , издателство 

Педагог 11

11

Биология и 

здравно 

образование

- - - - - -

12
Физика и 

астрономия

"Физика и астрономия 9 клас  за 

профелирано и професионално 

образование с интензивно изучаване 

на чужд език" Максим Максимов, 

Булвест 2000,2018

"Физика и астрономия 9 клас  за 

профелирано и професионално 

образование с интензивно изучаване 

на чужд език" Максим Максимов, 

Булвест 2000,2018

"Физика и астрономия 9 клас  за 

профелирано и професионално 

образование с интензивно изучаване 

на чужд език" Максим Максимов, 

Булвест 2000,2018

"Физика и астрономия 9 клас  за 

профелирано и професионално 

образование с интензивно 

изучаване на чужд език" Максим 

Максимов, Булвест 2000,2018

"Физика и астрономия 9 клас  за 

профелирано и професионално 

образование с интензивно 

изучаване на чужд език" Максим 

Максимов, Булвест 2000,2018

"Физика и астрономия 9 клас  за 

профелирано и професионално 

образование с интензивно 

изучаване на чужд език" Максим 

Максимов, Булвест 2000,2018

13

Химия и опазване на околната среда - 

първа част за 9 клас при обучение с 

интензивно изучаване на чужд език- 

издателство Педагод 6, автори: 

Митка Павлова и колектив.  

Химия и опазване на околната среда - 

първа част за 9 клас при обучение с 

интензивно изучаване на чужд език- 

издателство Педагод 6, автори: Митка 

Павлова и колектив.  

Химия и опазване на околната среда - 

първа част за 9 клас при обучение с 

интензивно изучаване на чужд език- 

издателство Педагод 6, автори: 

Митка Павлова и колектив.  

Химия и опазване на околната 

среда - първа част за 9 клас при 

обучение с интензивно изучаване 

на чужд език- издателство 

Педагод 6, автори: Митка Павлова 

и колектив.  

Химия и опазване на околната 

среда - първа част за 9 клас при 

обучение с интензивно изучаване 

на чужд език- издателство 

Педагод 6, автори: Митка Павлова 

и колектив.  

Химия и опазване на околната 

среда - първа част за 9 клас при 

обучение с интензивно 

изучаване на чужд език- 

издателство Педагод 6, автори: 

Митка Павлова и колектив.  

Учебна тетрадка - Химия и опазване 

на околната среда - първа част за 9 

клас при обучение с интензивно 

изучаване на чужд език - изд. 

Педагог 6- автори: Митка Павлова и 

колектов  

Учебна тетрадка - Химия и опазване 

на околната среда - първа част за 9 

клас при обучение с интензивно 

изучаване на чужд език - изд. Педагог 

6- автори: Митка Павлова и колектов  

Учебна тетрадка - Химия и опазване 

на околната среда - първа част за 9 

клас при обучение с интензивно 

изучаване на чужд език - изд. 

Педагог 6- автори: Митка Павлова и 

колектов  

Учебна тетрадка - Химия и 

опазване на околната среда - 

първа част за 9 клас при обучение 

с интензивно изучаване на чужд 

език - изд. Педагог 6- автори: 

Митка Павлова и колектов  

Учебна тетрадка - Химия и 

опазване на околната среда - 

първа част за 9 клас при обучение 

с интензивно изучаване на чужд 

език - изд. Педагог 6- автори: 

Митка Павлова и колектов  

Учебна тетрадка - Химия и 

опазване на околната среда - 

първа част за 9 клас при 

обучение с интензивно 

изучаване на чужд език - изд. 

Педагог 6- автори: Митка 

Павлова и колектов  

Химия и опазване на околната среда - 

втора  част за 9 клас при обучение с 

интензивно изучаване на чужд език- 

издателство Педагод 6, автори: 

Митка Павлова и колектив.  

Химия и опазване на околната среда - 

втора  част за 9 клас при обучение с 

интензивно изучаване на чужд език- 

издателство Педагод 6, автори: Митка 

Павлова и колектив.  

Химия и опазване на околната среда - 

втора  част за 9 клас при обучение с 

интензивно изучаване на чужд език- 

издателство Педагод 6, автори: 

Митка Павлова и колектив.  

Химия и опазване на околната 

среда - втора  част за 9 клас при 

обучение с интензивно изучаване 

на чужд език- издателство 

Педагод 6, автори: Митка Павлова 

и колектив.  

Химия и опазване на околната 

среда - втора  част за 9 клас при 

обучение с интензивно изучаване 

на чужд език- издателство 

Педагод 6, автори: Митка Павлова 

и колектив.  

Химия и опазване на околната 

среда - втора  част за 9 клас при 

обучение с интензивно 

изучаване на чужд език- 

издателство Педагод 6, автори: 

Митка Павлова и колектив.  

Работни листи - Химия и опазване на 

околната среда - втора част за 9 клас 

при обучение с интензивно 

изучаване на чужд език - изд. 

Педагог 6- автори: Митка Павлова и 

колектов  

Работни листи - Химия и опазване на 

околната среда - втора част за 9 клас 

при обучение с интензивно изучаване 

на чужд език - изд. Педагог 6- автори: 

Митка Павлова и колектов  

Работни листи - Химия и опазване на 

околната среда - втора част за 9 клас 

при обучение с интензивно 

изучаване на чужд език - изд. 

Педагог 6- автори: Митка Павлова и 

колектов  

Работни листи - Химия и опазване 

на околната среда - втора част за 

9 клас при обучение с интензивно 

изучаване на чужд език - изд. 

Педагог 6- автори: Митка Павлова 

и колектов  

Работни листи - Химия и опазване 

на околната среда - втора част за 9 

клас при обучение с интензивно 

изучаване на чужд език - изд. 

Педагог 6- автори: Митка Павлова 

и колектов  

Работни листи - Химия и 

опазване на околната среда - 

втора част за 9 клас при обучение 

с интензивно изучаване на чужд 

език - изд. Педагог 6- автори: 

Митка Павлова и колектов  

14 Музика  

Музика 9 клас - изд. Просвета, 

автори: Лозанка Пейчева, Стефанка 

Георгиева, Венцислав Димов, Милен 

Димитров

Музика 9 клас - изд. Просвета, автори: 

Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, 

Венцислав Димов, Милен Димитров

Музика 9 клас - изд. Просвета, 

автори: Лозанка Пейчева, Стефанка 

Георгиева, Венцислав Димов, Милен 

Димитров

Музика 9 клас - изд. Просвета, 

автори: Лозанка Пейчева, 

Стефанка Георгиева, Венцислав 

Димов, Милен Димитров

Музика 9 клас - изд. Просвета, 

автори: Лозанка Пейчева, 
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