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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ” 
ГРАД  ПОПОВО, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, УЛ. „6-ТИ СЕПТЕМВРИ” №8А  тел.0608/4-26-32; 

0608/4-40-05; e-mail: gimn_popovo@abv.bg 

 

Учебно съдържание по литература за 12 клас - 3П   

1. Христо Смирненски - „Ний”, „Да бъде ден!”, „Юноша”, „Стария музикант”, 

„Цветарка”, „Зимни вечери”, „Йохан”   

2. Гео Милев - „Септември”   

3. Атанас Далчев - „Прозорец”, „Болница”, „Стаята”, „Къщата”, „Повест”, 

„Книгите”, „Дяволско”, „Камък”   

4. Елисавета Багряна - „Кукувица”, „Стихии”, „Вечната”, „Потомка”   

5. Йордан Йовков - „Песента на колелетата”, „Последна радост”, „Шибил”,  

„Индже”, „През чумавото”, „Серафим”, „Другоселец”, „Албена”   

6. Никола Вапцаров - „Вяра”, „Песен за човека”, „История”, „Кино”, „Писмо“ /  

„Ти помниш ли...“/, „Прощално“, „Борбата е...”, „Завод”   

7. Димитър Димов - „Тютюн”   

8. Димитър Талев - „Железният светилник“   

9. Генчо Стоев - „Цената на златото“ / Ем. Станев - „Антихрист“   

    

Учебно съдържание по литература за 12 клас - ПП   

1. Христо Смирненски - „Ний”, „Да бъде ден!”, „Юноша”, „Стария музикант”,  

„Цветарка”, „Зимни вечери”, „Йохан”, „На гости у дявола“, „Босоногите деца“   

2. Гео Милев - „Септември”, „Ад“, „Иконите спят“, статиите „Фрагментът“, 

„Небето“, „И свет во тме светится“   

3. Светослав Минков - разкази   

4. Никола Фурнаджиев - „Пролетен вятър“   

5. Асен Разцветников - „Жертвени клади“   

6. Антон Страшимиров - „Хоро“, „Вампир“   

7. Атанас Далчев - „Фрагменти“, „Прозорец”, „Болница”, „Стаята”, „Къщата”,  

„Повест”, „Книгите”, „Дяволско”, „Камък”   

8. Елисавета Багряна -„Кукувица”, „Стихии”, „Вечната”, „Потомка” и др.   
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9. Йордан Йовков - „Песента на колелетата”, „Последна радост”, „Шибил”,  

„Индже”, „През чумавото”, „Серафим”, „Другоселец”, „Албена”, сб. „Вечери в  

Антимовския хан“, сб. „Ако можеха да говорят“, военна проза / „Българка“,  

„Песента на Солвейг“, „Белите рози“, „Белият ескадрон“/   

10. Георги Караславов - „Снаха“   

11. Никола Вапцаров - „Вяра”, „Песен за човека”, „История”, „Кино”, „Писмо“/ „Ти 

помниш ли...“/,   

„Прощално“, „Борбата е...”, „Завод”, „Горки“   

12. Димитър Димов - „Тютюн”, „Осъдени души“   

13. Димитър Талев - „Железният светилник“ „Преспанските камбани“, „Илинден“, 

„Гласовете ви чувам“   

14. Генчо Стоев - „Цената на златото“ / Ем. Станев - „Антихрист“   

   


