
ЗА ПРОФИЛИРАНЕТО  
В ДЕСЕТ СТЪПКИ 

СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 



ДА СИ ПРИПОМНИМ... 

• ПП - само от ученици в профилираните гимназии, в профилирани паралелки в 
СУ и в някои специализирани училища (ислямските духовни училища и 
училищата по културата) 

• Учениците, изучавали ПП, задължително полагат ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ по изучаван 
профилиращ предмет 

• Разположена е само във втори гимназиален етап (ХI и в ХII клас).  
• В класовете на 1.ГЕ в избираемите часове може да се осъществява РП, която 

може да постави основата за ПП, но няма пряка връзка между тях и изисквание 
да е учен предмет в РП; двата вида подготовка не повтарят учебно съдържание  

• Изучава се с между 18 и 20 часа седмично (от общо 32 часа) 
• Всеки профилиращ предмет се състои от два вида модули: 

задължителни – 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 
избираеми – училището решава какви да са модулите и разработва учебни 
програми (желателно е с висше училище, за да признава от тях кредити) 

 



ПЪРВА СТЪПКА: ИЗБОР НА ПРОФИЛ(И) 

• ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 
• ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 
• ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ  
• ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
• СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ  
• ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ  
• МАТЕМАТИЧЕСКИ 
• ПРИРОДНИ НАУКИ  
• ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО  
• МУЗИКА 
• ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 
 
 



ВТОРА СТЪПКА: ИЗБОР НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ 
 

 Задължителни са двата профилиращи предмета 
 В случай че при приема са фиксирани трети/четвърти профилиращ 

предмет, това не е обвързващо за учениците; не се налага нито “промяна 
в училищен учебен план”, защото той се утвърждава всяка година, нито 
уведомяване или разрешение от РУО 

1. ПП 2. ПП 

Чужди езици             ЧЕ            ЧЕ 

Всеки друг Всеки друг 

Хуманитарни науки БЕЛ            ИЦ 
БЕЛ           Фил. 

Обществени наки ГИ           ИЦ 
ИЦ           Фил. 

Икономическо развитие ГИ           М 
ГИ          ЧЕ 

Софтуерни и  харддуерни науки Инф.          ИКТ 

Предприемачески ПРП          ИКТ 
ПРП          ГИ 

Математически М           Инф. 
М          ФА 

Природни науки БЗО          ХООС 
ФА         ХООС 

Изобразително изкуство ИИ          ЧЕ 
ИИ         ИКТ 

Музика Муз.         ЧЕ 
Муз.         ИКТ 

ФВС ФВС         БЗО 



ТРЕТА СТЪПКА: ИЗБОР НА РАМКОВ УЧЕБЕН ПЛАН 
 

Приложение 2 - за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с 
профил “Чужди езици”, “Обществени науки”, “Хуманитарни науки”, “Музика”, 
“Изобразително изкуство”, “Предприемачески” или “Физическо възпитание и спорт” 
 
Приложение 3 - за  профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с 
профил “Математически”, “Софтуерни и хардуерни науки”, “Икономическо развитие” или 
“Природни науки” 
 
Приложение 5 - за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език 
 
Приложение 7 - за профилирано образование без интензивно и без разширено изучаване на 
чужд език 
 
Приложение 16 - за профилирано образование във вечерна форма на обучение без 
интензивно и без разширено изучаване на чужд език (VIII-XII клас) 
 
Приложение 18 - за профилирано образование без интензивно или разширено изучаване на 
чужд език в дистанционна форма на обучение (I-XII клас) 
 
Приложение 20 - за профилирано образование без интензивно и без разширено изучаване 
на чужд език в задочна форма на обучение (VIII-XII клас) 

DOS-UPlan-Pril-2 (12).docx
DOS-UPlan-Pril-3 (12).docx
DOS-UPlan-Pril-3 (12).docx
DOS-UPlan-Pril-5 (12).docx
DOS-UPlan-Pril-7 (12).docx
DOS-UPlan-Pril-16 (12).docx
DOS-UPlan-Pril-18 (12).docx
DOS-UPlan-Pril-20 (12).docx


ЧЕТВЪРТА СТЪПКА: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БРОЯ ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ 

• Училището определя колко да са профилиращите предмети за всяка 
отделна паралелка 3 или 4  

• Възможно е за една да са три, а за друга да са четири 
ЗА СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ - КЪРДЖАЛИ 

ХI а клас 
Профил Софтуерни и хардуерни науки 
• Информационни технологии 
• Информатика 
• Математика 
• Английски език 
 
ХI б клас 
Профил Софтуерни и хардуерни науки 
• Информатика 
• Информационни технологии 
• Английски език 
• Биология и ЗО 
 
ХI в клас 
Профил Природни науки 
• Биология и ЗО 
• Химия и ООС 
• Информационни технологии 
• Английски език 

 
 



ПЕТА СТЪПКА: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДРУГИТЕ ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ 

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

• Като трети/четвърти профилиращ предмет може да се определя всеки 
останал профилиращ предмет; няма ограничения; очаква се в първи 
гимназиален етап учениците да са дали индикация от какво се интересуват 
извън вече определените с приема два профилиращи предмета и да са 
изучавали тези предмети в разширена подготовка, но възможно като 
профилиращ предмет да се определи и такъв, който не е изучаван в 
разширена подготовка 

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

• В 11. и в 12. клас не е възможно изучаване на предмет на чужд език 
• 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; в училищния учебен план се посочват с 
наклонена черта 

• Броят на групите може да надвишава броя паралелките, ако бюджетът на 
училището позволява това 
 



 
 

ШЕСТА СТЪПКА: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ИЗБИРАЕМИ МОДУЛИ 

При вариант на 3 профилиращи предмета са възможни 
множество варианти за разпределение на часовете, без 
значение кой е първи, втори, трети, защото са 
равнопоставени 

4 + 3//4 + 3//4 + 2 
4 + 3//4 + 2//4 + 2 и 1 РП 
4 +3//4 + 2//4 + 1 и 2 РП 
4 + 2//4 +2//4+ 2 и 2 РП 

 
При вариант на 4 профилиращи предмета e възможен 
само един вариант 

4 + 1//4 + 1//4 + 1//4 + 1 



СЕДМА СТЪПКА: 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 
 

 Не се допуска изучаване на профилиращ предмет за придобиване на 
разширена подготовка  

 
 Възможни варианти за разпределение на часовете за придобиване на 

разширена подготовка: 
o При общо 2 часа за РП = 1х2//2х1//1х1+2х0,5//3х1+1х0,5//4х0,5 
o При общо 1 час за РП = 1х1//2х0,5 
 

 Възможно е в 11. и в 12. клас  да се изучават различни предмети за 
придобиване на разширена подготовка 
 

 Възможно е в 11. и в 12. клас  за придобиване на разширена 
подготовка да се изучават предмети, които не се изучават в раздел А в 
тези класове 



ОСМА СТЪПКА: РАЗРАБОТАНЕ НА ИЗБИРАЕМИ МОДУЛИ 

 
 

 
 
 
 

 
 

• Имената на задължителните модули на профилиращите 
предмети не може да се променят 

• Съдържанието на задължителните модули на 
профилиращите предмети не може да се променя; следва 
утвърдената учебна програма и полагат ДЗИ върху това 

• Имената на избираемите модули може да са същите или 
различни от задължителните модули; в случай че са същите, 
не може да се повтаря същото учебно съдържание, както в 
задължителните;  

• Програмите се създават в училището 
• Модулите в един предмет може да се преподават от един 

или няколко учители 



ДЕВЕТА СТЪПКА: 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) 



ДЕСЕТА СТЪПКА: ОТРАЗЯВАНЕТО НА ПРОФИЛИТЕ В ДОТУМЕНТИТЕ 

• В удостоверението за завършен първи гимназиален етап се записват 
средноаритметичните оценки и хорариума на предметите в 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 % – по 
Рамката);  

• при преместване в Б се отразяват реално изучаваните учебни предмети 
с оценка и хорариум 

• Ако предмет е изучаван на чужд език, това се отразява и в 
Удостоверението за завършен първи гимназиален етап 

• 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 

• В дипломата за средно образование се записват средноаритметичните 
оценки и хорариума на предметите в А и Б, изучаваните предмети с 
хорариума във В и резултатите от ДЗИ; профилиращите предмети се 
записват с всичките си модули и съответния им хорариум; 

• Към дипломата ще е възможно издаване на приложение на език 



ВЪПРОСИ? 


