
ДЕСЕТИ КЛАС 

приключване на първия

гимназиален етап

ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – 8., 9. и 10. клас

 обучение за придобиване на общообразователна и

разширена подготовка

 след успешно завършване на 10. клас се издава

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН ПЪРВИ

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 Удостоверението дава право за продължаване във

втория гимназиален етап

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ - НВО и ПРОФИЛИРАНЕ



ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ

НВО

Задължителни изпити за учениците в дневна форма

 Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа

 Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа

Изпити по желание на всеки ученик

 Чужд език – 14 юни 2023 г., по график според нивото

 Информационни технологии за измерване на дигиталните

компетентности (19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30

и от 14,30 часа )

 желанието се заявява, чрез подаване на заявление в началото

на м. февруари

 заявленията се регистрират в електронна система на МОН



ОЦЕНЯВАНЕ

НВО

 В удостоверението за завършен първи гимназиален етап се записват

средноаритметичните оценки и хорариума на предметите от раздел

А и Б, изучаваните предмети с хорариума във В и резултатите от

НВО в точки (ако...по ЧЕ при 60 % – и нивото = В1.1 или В1; по

ИКТ при 50 % – ниво по Рамката)

 Когато оценката от изпит от НВО е слаб 2, не се записва в

документа за завършен етап и не оказва влияние при преминаване в

по-горен клас

 Резултатите от обучението, вписани в Удостоверението за първи

гимназиален етап, се преписват и в дипломата на средно

образование, но не се отразяват и не участват при формиране на

успеха



Втори гимназиален етап – 11. и 12. клас

 обучение за придобиване на профилирана подготовка

 след успешно завършване на 12. клас

 право за явяване на държавни зрелостни изпити

 след успешно положени ДЗИ

ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Задължителни ДЗИ

 ДЗИ по БЕЛ

 ДЗИ по профилиращ предмет



Учебно съдържание на ДЗИ

 БЕЛ – от задължителните часове във втория

гимназиален етап

 II задължителен ДЗИ – от задължителните модули на

избран профилиращ предмет

 при неуспешно положени задължителни ДЗИ – по свое

желание ученикът получава УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА

ЗАВЪРШЕН ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП.

 Удостоверението не дава право за продължаване на

образованието



Профилирана подготовка

 Профилиращите предмети в даден профил са едни и същи в 11. и в

12. клас - между 18 и 20 часа седмично

 Всеки профилиращ учебен предмет се състои от два вида модули:

 задължителните модули – определят се на национално равнище;

министърът на образованието утвърждава за тези модули учебни

програми; по тези модули се създават учебници; върху тези модули

се осъществява държавният зрелостен изпит по предмета; броят им

по различните предмети е различен, както различен е и броят

часове по всеки модул – минимум 4 ч./седм.

сайт на МОН за програмите https://www.mon.bg/bg/100598

 избираемите модули - се изучават с минимум 1 ч./седм.; училището

решава какви да са модулите и разработва учебни програми



Профилирана подготовка

Профилът е съвкупност от три или четири профилиращи 

предмета

Задължителни 

профилиращи предмети  

Избираеми

профилиращи предмети 

избират се от 

учениците

определят се с 

приема



Избор на профилиращи предмети 

Задължителни профилиращи предмети 

Профили

Първи 

профилиращ 

предмет

Втори 

профилиращ 

предмет

Брой 

профилиращи 

предмети

Хуманитарни 

науки
БЕЛ ИЦ 4

Предприемачески Предприемачество ИТ 4

Обществени 

науки
ИЦ Философия 4

Музика Музика ИТ 3

Изобразително 

изкуство
Изобр. и-во ИТ 3



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО 

МОДУЛИ

ПРОФИЛИРА

Щ ПРЕДМЕТ

БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ 

МОДУЛИ

БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА 

ИЗБИРАЕМИТЕ 

МОДУЛИ

ОБЩ БРОЙ 

ЧАСОВЕ ЗА 

ПРЕДМЕТА 

УЧЕБЕН 

ПРЕДМЕТ 1
4 1 5

УЧЕБЕН 

ПРЕДМЕТ 2
4 1 5

УЧЕБЕН 

ПРЕДМЕТ 3
4 1 5

УЧЕБЕН 

ПРЕДМЕТ 4
4 1 5

ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ 20



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО 

МОДУЛИ

ПРОФИЛИРА

Щ ПРЕДМЕТ

БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ 

МОДУЛИ

БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА 

ИЗБИРАЕМИТЕ 

МОДУЛИ

ОБЩ БРОЙ 

ЧАСОВЕ ЗА 

ПРЕДМЕТА 

УЧЕБЕН 

ПРЕДМЕТ 1
4 4 8

УЧЕБЕН 

ПРЕДМЕТ 2
4 1 5

УЧЕБЕН 

ПРЕДМЕТ 3
4 1 5

ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ 18



Определяне на другите профилиращи предмети
(Изборът е на база рамков учебен план за профилирано образование с

интензивно изучаване на чужд език)

 Училището определя колко да са профилиращите 

предмети за всеки от профилите 

 Следователно:

 всеки от учениците от профилите „Хуманитарни науки“,

„Обществени науки“ и „Предприемачески“ трябва да избере

други два профилиращи предмета сред тези, които му бъдат

предложени.

всеки от учениците от профилите „Музика“ и

„Изобразително изкуство“ трябва да избере друг профилиращ

предмет сред тези, които му бъдат предложени.

 Предстои избор на конкретни предмети 



Определяне на другите профилиращи 

предмети 

 Конкретните предмети като трети/четвърти се определят
според желанията на учениците в края на 10. клас

 Профилиращите предмети са едни и същи в 11. и в 12. клас и
не може да се сменят в 12. клас

 Възможно е в една паралелка учениците да имат различни
трети/четвърти профилиращ предмет

 в този случай обучението се осъществява в групи от ученици от различни

паралелки

 броят на групите може да надвишава броят на паралелките, ако бюджета и
възможностите на училището позволяват това.

 броят на учениците в групите, отговаря на изискванята за формиране на групи

 т.е. допустимо е образуването на групи по трети профилиращ предмет (за г и д
паралелките) и по четвърти профилиращ предмет за а,б и в паралелките



Какви предмети предлагаме?

10а
• АЕ

• ИТ

• Фил

10б
• НЕ

• АЕ

• Фил

10в • ИЕ

• АЕ

• ИТ



Какви предмети предлагаме?

10г
• АЕ

• Фил

10д
• АЕ

• Фил



ПРЕПОДАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ 

 Модулите в един предмет може да се преподават от един 

или няколко учители 

 Срочната оценка е по всеки от модулите, без да се 

оформя срочна оценка по профилиращия предмет 

 Годишната оценка е по всеки от модулите и по 

профилиращия предмет (=средноаритметична до 0,01 от 

годишните оценки от всеки от модулите) 



ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 

ПРИДОБИВАНЕ НА РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА 

 Изучаване на предмет за придобиване на разширена

подготовка може да има само при избор на три

профилиращи предмета

 при профилите музика и изобразително изкуство

 РП – 2 часа по БЕЛ (за подготовка за ДЗИ)



ОТРАЗЯВАНЕТО НА ПРОФИЛИТЕ В 

ДОКУМЕНТИТЕ 

 В дипломата за средно образование се записват

средноаритметичните оценки и хорариума на

изучаваните във втория гимназиален етап предмети от А

и Б, изучаваните предмети с хорариума в р-л В;

профилиращите предмети се записват с всичките си

модули и съответния им хорариум.

Наред с окончателните оценки при завършване на

средно образование в дипломата се вписват в точки и

оценки и резултатите от успешно положените ДЗИ.



Краен срок за подаване  на 

заявлението  24.04.2023 г.

НАЦИОНАЛНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ   “ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”   / БИВША СОЛУНСКА /

Благоевград  ул.”Цанко Церковски” № 2;  Директор тел : /073/ 88 52 86;  канцелария тел: 073/83 13 15

 

 

Вх.№……………………….. 

ДО ДИРЕКТОРА  

НА НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ 

Благоевград 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

от……………………………………………………………………………………………… 

ученик/чка  от 10а клас профил „Хуманитарни науки“  с интензивно изучаване на  АЕ за 

учебната …………………………………………..година 

 

ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Запознат съм че, профилиращите предмети във втория гимназиален етап на 

профила са едни и същи и заявявам желанието си в XI и за XII клас на обученито си в 

НХГ от предложените Английски език(АЕ), Философия(Фил) и Инф. технологии (ИТ) 

да изучавам: 

 като трети профилиращ предмет ………………................................................................ 

 като четвърти профилиращ предмет ……………….......................................................... 

 или друг предмет .............................като ..............................................профилиращ                                                                                                                                                         

                                                                                                                    
 четвърти  

СПИСЪК С ПРОФИЛИРАЩИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

Профилиращи учебни предмети може 

да са: 

1. български език и литература; 

2. чужд език; 

3. математика; 

4. информатика; 

5. информационни технологии; 

6. история и цивилизации; 

7. география и икономика; 

8. философия; 

9. биология и здравно образование; 

10. физика и астрономия; 

11. химия и опазване на околната среда; 

12. музика; 

13. изобразително изкуство; 

14. предприемачество.

 

 

Забележка: Известно ми е, че в съответствие с интересите и с възможностите на 

училището, ще се сформират групите за изучаване на четвърти профилиращ предмет. 

Дата:                                                                                          Ученик:.................................. 

Родител:........................................................................................................................................ 

                                                           (име, фамилия, подпис)                                                                           



Краен срок за подаване  на 

заявлението  24.04.2023 г.

НАЦИОНАЛНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ   “ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”   / БИВША СОЛУНСКА /

Благоевград  ул.”Цанко Церковски” № 2;  Директор тел : /073/ 88 52 86;  канцелария тел: 073/83 13 15

 

 

Вх.№……………………….. 

ДО ДИРЕКТОРА  

НА НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ 

Благоевград 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

от……………………………………………………………………………………………… 

ученик/чка  от 10г клас профил „Музика“  с интензивно изучаване на  АЕ за учебната 

…………………………………………..година 

 

ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Запознат съм че, профилиращите предмети във втория гимназиален етап на 

профила са едни и същи и заявявам желанието си в XI и за XII клас на обученито си в 

НХГ от предложените Английски език(АЕ) и Философия (Фил) да изучавам: 

 като трети профилиращ предмет ………………................................................................ 

 или друг предмет .............................като ..............................................профилиращ                                                                                                                                                         

                                                                                                                     
трети 

СПИСЪК С ПРОФИЛИРАЩИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

Профилиращи учебни предмети може 

да са: 

1. български език и литература; 

2. чужд език; 

3. математика; 

4. информатика; 

5. информационни технологии; 

6. история и цивилизации; 

7. география и икономика; 

8. философия; 

9. биология и здравно образование; 

10. физика и астрономия; 

11. химия и опазване на околната среда; 

12. музика; 

13. изобразително изкуство; 

14. предприемачество.

 

 

Забележка: Известно ми е, че в съответствие с интересите и с възможностите на 

училището, ще се сформират групите за изучаване на трети профилиращ предмет. 

Дата:                                                                                          Ученик:.................................. 

Родител:........................................................................................................................................ 

                                                           (име, фамилия, подпис)                                                                           

  



Защо изборът е важен ?

Изборът на трети и четвърти профилиращ предмет след
X клас има сериозно значение:

 с оглед възможностите за полагане на ДЗИ

 за получаване на диплома за завършено средно
образование

 за бъдещото кариерно развитие на учениците

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

от ръководството  

на Национална хуманитарна 

гимназия „Св. св. Кирил и Методий“


