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

1 Български език  
Български език за 9 клас, изд. "Анубис", 

Маргарита Георгиева
Български език за 9 клас, изд. "Анубис", 

Маргарита Георгиева
Български език за 9 клас, изд. "Анубис", 

Маргарита Георгиева
Български език за 9 клас, изд. "Анубис", 

Маргарита Георгиева
Български език за 9 клас, изд. "Анубис", 

Маргарита Георгиева
Български език за 9 клас, изд. "Анубис", 

Маргарита Георгиева

Литература
Литература за 9 клас, изд. "Анубис", Клео 

Протохристова
Литература за 9 клас, изд. "Анубис", 

Клео Протохристова
Литература за 9 клас, изд. "Анубис", 

Клео Протохристова
Литература за 9 клас, изд. "Анубис", Клео 

Протохристова
Литература за 9 клас, изд. "Анубис", 

Клео Протохристова
Литература за 9 клас, изд. "Анубис", 

Клео Протохристова

2 Английски език 
Поръчват се чрез групова заявка в началото 

на учебната година
Поръчват се чрез групова заявка в 

началото на учебната година
Поръчват се чрез групова заявка в 

началото на учебната година
Поръчват се чрез групова заявка в началото 

на учебната година
Поръчват се чрез групова заявка в 

началото на учебната година
Поръчват се чрез групова заявка в 

началото на годината

3 Немски език 
изд. Hueber Schritte Internationa Neu A1.1.

изд. Hueber Schritte Internationa Neu  
A1.1.

4 Руски език
Классно А1-1 изд. КЛЕТ, автори 

Алексиева, Лазова+ уч. тетрадка Классно 
А1-1

Классно А1-1 изд. КЛЕТ, автори 
Алексиева, Лазова+ уч. тетрадка Классно 

А1-1

5 Китайски език
6 Математика Просвета Просвета Просвета Просвета Просвета Просвета
7 Информационни технологии ИК "Домино" ИК "Домино" ИК "Домино" ИК "Домино" ИК "Домино" ИК "Домино"

История и цивилизации за 9 клас, 
издателство"Анубис"(Клет), автори 

Христина Мирчева, Йордан Митев, Илия 
Илиев, Галя Рангелова

История и цивилизации за 9 клас, 
издателство"Анубис"(Клет), автори 

Христина Мирчева, Йордан Митев, Илия 
Илиев, Галя Рангелова, 2018 или следв. 

г.

История и цивилизации за 9 клас, 
издателство"Анубис"(Клет), автори 

Христина Мирчева, Йордан Митев, Илия 
Илиев, Галя Рангелова, изд. 2018 или 

следв. г.

История и цивилизации за 9 клас, 
издателство"Анубис"(Клет), автори Христина 
Мирчева, Йордан Митев, Илия Илиев, Галя 

Рангелова, 2018 или следв. г.

История и цивилизации за 9 клас, 
издателство"Анубис"(Клет), автори 

Христина Мирчева, Йордан Митев, Илия 
Илиев, Галя Рангелова, 2018 или следв. 

г.

История и цивилизации за 9 клас, 
издателство"Анубис"(Клет), автори 

Христина Мирчева, Йордан Митев, Илия 
Илиев, Галя Рангелова, 2018 или следв. 

г.

История и цивилизации8

Geography and economics for the 8th class 
(first part), Geography and economics for the 

9th class (second part)

Geography and economics for the 8th class 
(first part), Geography and economics for 

the 9th class (second part)

Geography and economics for the 8th class 
(first part), Geography and economics for 

the 9th class (second part)

Geography and economics for the 8th class 
(first part), Geography and economics for the 

9th class (second part)

Geography and economics for the 8th class 
(first part), Geography and economics for 

the 9th class (second part)

Geography and economics for the 8th class 
(first part), Geography and economics for 

the 9th class (second part)
Marin Roussev, Ivan Drenovski, Asya Bogoeva 

– Марин Русев, Иван Дреновски, Гергана 
Иванова

Marin Roussev, Ivan Drenovski, Asya 
Bogoeva – Марин Русев, Иван 
Дреновски, Гергана Иванова

Marin Roussev, Ivan Drenovski, Asya 
Bogoeva – Марин Русев, Иван 
Дреновски, Гергана Иванова

Marin Roussev, Ivan Drenovski, Asya Bogoeva – 
Марин Русев, Иван Дреновски, Гергана 

Иванова

Marin Roussev, Ivan Drenovski, Asya 
Bogoeva – Марин Русев, Иван 
Дреновски, Гергана Иванова

Marin Roussev, Ivan Drenovski, Asya 
Bogoeva – Марин Русев, Иван 
Дреновски, Гергана Иванова

10 Философия
Педагог 6: Галя Герчева -Несторова и 

колектив 
Педагог 6: Галя Герчева-Несторова и 

колектив
Педагог 6: Галя Герчева-Несторова и 

колектив
Педагог 6: Галя Герчева-Несторова и 

колектив
Педагог 6: Галя Герчева-Несторова и 

колектив
Педагог 6: Галя Герчева-Несторова и 

колектив

11 Биология и здравно образование

  Билогия и здравно образование - за 
профилирано и професионално изучаване 
на чужд език М. Шишиньова, Л.Спасов, М. 

Оджакова 

  Билогия и здравно образование - за 
профилирано и професионално 

изучаване на чужд език М. Шишиньова, 
Л.Спасов, М. Оджакова 

  Билогия и здравно образование - за 
профилирано и професионално 

изучаване на чужд език М. Шишиньова, 
Л.Спасов, М. Оджакова 

  Билогия и здравно образование - за 
профилирано и професионално изучаване на 

чужд език М. Шишиньова, Л.Спасов, М. 
Оджакова 

  Билогия и здравно образование - за 
профилирано и професионално 

изучаване на чужд език М. Шишиньова, 
Л.Спасов, М. Оджакова 

  Билогия и здравно образование - за 
профилирано и професионално 

изучаване на чужд език М. Шишиньова, 
Л.Спасов, М. Оджакова 

12 Физика и астрономия

"Физика и астрономия учебник за 9 клас за 
профилирано и професионално 

образование с интензивно изучаване на 
чужд език", М. Максимов, Ив. Димитрова, 

изд. Булвест 2000

"Физика и астрономия учебник за 9 клас 
за профилирано и професионално 

образование с интензивно изучаване на 
чужд език", М. Максимов, Ив. 
Димитрова, изд. Булвест 2001

"Физика и астрономия учебник за 9 клас 
за профилирано и професионално 

образование с интензивно изучаване на 
чужд език", М. Максимов, Ив. 
Димитрова, изд. Булвест 2002

"Физика и астрономия учебник за 9 клас за 
профилирано и професионално образование 

с интензивно изучаване на чужд език", М. 
Максимов, Ив. Димитрова, изд. Булвест 2003

"Физика и астрономия учебник за 9 клас 
за профилирано и професионално 

образование с интензивно изучаване на 
чужд език", М. Максимов, Ив. 
Димитрова, изд. Булвест 2004

"Физика и астрономия учебник за 9 клас 
за профилирано и професионално 

образование с интензивно изучаване на 
чужд език", М. Максимов, Ив. 
Димитрова, изд. Булвест 2005

13

Химия и опазване на околната среда 8 
клас – първа част за 9 клас при  
обучение с интензивно  изучаване на 
чужд език – изд. Педагог 6 –  Митка 
Павлова и колектив.

Химия и опазване на околната среда 
8 клас – първа част за 9 клас при  
обучение с интензивно  изучаване на 
чужд език – изд. Педагог 6 –  Митка 
Павлова и колектив.

Химия и опазване на околната среда 
8 клас – първа част за 9 клас при  
обучение с интензивно  изучаване на 
чужд език – изд. Педагог 6 –  Митка 
Павлова и колектив.

Химия и опазване на околната среда 8 
клас – първа част за 9 клас при  обучение 
с интензивно  изучаване на чужд език – 
изд. Педагог 6 –  Митка Павлова и 
колектив.

Химия и опазване на околната среда 
8 клас – първа част за 9 клас при  
обучение с интензивно  изучаване на 
чужд език – изд. Педагог 6 –  Митка 
Павлова и колектив.

Химия и опазване на околната среда 
8 клас – първа част за 9 клас при  
обучение с интензивно  изучаване на 
чужд език – изд. Педагог 6 –  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 – издателство Педагог 6 - 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 – издателство Педагог 6 - 
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 – издателство Педагог 6 - 
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 – издателство Педагог 6 - 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 – издателство Педагог 6 - 
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 – издателство Педагог 6 - 
Митка Павлова и  колектив.            

Химия и опазване на околната среда 9 
клас – втора част за 9 клас при                  
обучение с интензивно изучаване на 
чужд език – изд. Педагог 6 -  Митка 
Павлова и колектив.

Химия и опазване на околната среда 
9 клас – втора част за 9 клас при                  
обучение с интензивно изучаване на 
чужд език – изд. Педагог 6 -  Митка 
Павлова и колектив.

Химия и опазване на околната среда 
9 клас – втора част за 9 клас при                  
обучение с интензивно изучаване на 
чужд език – изд. Педагог 6 -  Митка 
Павлова и колектив.

Химия и опазване на околната среда 9 
клас – втора част за 9 клас при                  
обучение с интензивно изучаване на чужд 
език – изд. Педагог 6 -  Митка Павлова и 
колектив.

Химия и опазване на околната среда 
9 клас – втора част за 9 клас при                  
обучение с интензивно изучаване на 
чужд език – изд. Педагог 6 -  Митка 
Павлова и колектив.

Химия и опазване на околната среда 
9 клас – втора част за 9 клас при                  
обучение с интензивно изучаване на 
чужд език – изд. Педагог 6 -  Митка 
Павлова и колектив.

Работни листове – Химия и опазване на 
околната среда - втора част за 9 клас при 
обучение с интензивно  изучаване на чужд 
език – издателство Педагог 6 - Митка 
Павлова и колектив.

Работни листове – Химия и опазване на 
околната среда - втора част за 9 клас при 
обучение с интензивно  изучаване на 
чужд език – издателство Педагог 6 - 
Митка Павлова и колектив.

Работни листове – Химия и опазване на 
околната среда - втора част за 9 клас при 
обучение с интензивно  изучаване на 
чужд език – издателство Педагог 6 - 
Митка Павлова и колектив.

Работни листове – Химия и опазване на 
околната среда - втора част за 9 клас при 
обучение с интензивно  изучаване на чужд 
език – издателство Педагог 6 - Митка 
Павлова и колектив.

Работни листове – Химия и опазване на 
околната среда - втора част за 9 клас при 
обучение с интензивно  изучаване на 
чужд език – издателство Педагог 6 - 
Митка Павлова и колектив.

Работни листове – Химия и опазване на 
околната среда - втора част за 9 клас при 
обучение с интензивно  изучаване на 
чужд език – издателство Педагог 6 - 
Митка Павлова и колектив.

14 Музика   

15 Изобразително  изкуство
Изобразително изкуство 9 клас - 

издателство Klett - Анубис, Автор: Б. 
Дамянов, А. Генчева

Изобразително изкуство 9 клас - 
издателство Klett - Анубис, Автор: Б. 

Дамянов, А. Генчева

Изобразително изкуство 9 клас - 
издателство Klett - Анубис, Автор: Б. 

Дамянов, А. Генчева

Изобразително изкуство 9 клас - издателство 
Klett - Анубис, Автор: Б. Дамянов, А. Генчева

Изобразително изкуство 9 клас - 
издателство Klett - Анубис, Автор: Б. 

Дамянов, А. Генчева

Изобразително изкуство 9 клас - 
издателство Klett - Анубис, Автор: Б. 

Дамянов, А. Генчева
16 Графични техники

17 Графичен дизайн 

География и икономика9

Химия и ООС


