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Профилирана подготовка 

ОРГАНИЗАЦИЯ 



НАРЕДБА № 7 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г. 
ЗА ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА 

 В сила от 26.08.2016 г. 
 Издадена от министъра на образованието и 

науката 
 Обн. ДВ. бр.67 от 26 Август 2016г., 
 изм. ДВ. бр.80 от 28 Септември 2018г., 
 изм. и доп. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2019г., 
 изм. и доп. ДВ. бр.80 от 11 Септември 2020г. 

 



Профилиращи предмети 

 Чл. 2. (1) Профилираната подготовка се придобива 
във втори гимназиален етап на средното 
образование чрез изучаване на профилиращите 
учебни предмети, включени в съответния профил, и 
обхваща задълбочени за определен профилиращ 
предмет и комплексни за даден профил 
компетентности. 

 (2) Профилираната подготовка се осъществява в 
раздел Б (избираеми учебни часове) на учебния 
план, като общият брой часове за профилирана 
подготовка е най-малко 18 часа и най-много 20 часа 
седмично през целия етап на обучение. 



Профилиращи предмети 

 Чл. 2. (3) Профилът е съвкупност от три или 
четири профилиращи учебни предмета, 
два от които се определят на национално 
ниво, а останалите - с училищните учебни 
планове. 

 (5) Профилиращите предмети в даден 
профил са едни и същи за ХI и за ХII клас. 



Профилиращи предмети - модули 

 Чл. 3. (1) Всеки профилиращ учебен предмет се 
състои от задължителни и избираеми модули. 

 (2) Модулът е самостоятелно обособена част от 
профилираната подготовка по съответния 
профилиращ учебен предмет, насочен към 
надграждане на компетентности, придобити в 
общообразователната подготовка, както и към 
задълбочени компетентности в определени 
научни и/или приложни области. 



Задължителни модули 

 Чл. 3.  (3) Задължителните модули по всеки 
профилиращ учебен предмет се определят в 
изискванията по чл. 4, ал. 1 за резултатите от 
обучението по профилиращия предмет. 

 (4) Задължителните модули се изучават в ХI клас 
със 144 учебни часа годишно и в ХII клас - със 124 
учебни часа годишно, а избираемите модули се 
изучават в ХI клас - с не повече от 144 учебни часа 
и не по-малко от 36 учебни часа годишно, и в ХII 
клас - с не повече от 124 учебни часа и не по-
малко от 31 учебни часа годишно. 



Задължителни модули 

 Чл. 6. (1) Обучението за придобиване на 
профилираната подготовка по всеки от 
задължителните модули на профилиращите учебни 
предмети по чл. 2, ал. 3 се осъществява по учебни 
програми, утвърдени от министъра на 
образованието и науката. 

 (2) Учебната програма за съответния задължителен 
модул конкретизира компетентностите като 
очаквани резултати от обучението на учениците в 
края на класа в съответствие с изискванията на чл. 4, 
ал. 1. 
 



Избираеми модули 

Чл. 8. (1) Обучението за придобиване на 
профилираната подготовка по всеки от 
избираемите модули на учебните 
предмети по чл. 2, ал. 3 се осъществява 
по учебни програми, утвърдени от 
директора на училището. 



Избираеми модули 

 Чл. 8. (2) Всяка учебна програма по ал. 1 съдържа: 
1. кратко представяне на учебната програма; 
2. връзка на избираемите със задължителните модули 
на профилиращия учебен предмет с цел надграждане и 
разширяване на компетентностите, посочени в 
съответните изисквания по чл. 4, ал. 1; 
3. учебно съдържание на всеки един от избираемите 
модули (теми, компетентности като очаквани резултати 
от обучението, нови понятия); 
4. специфични методи и форми за оценяване на 
постиженията на учениците. 



Профилирана подготовка 

ОЦЕНЯВАНЕ 



НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. 
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА 
УЧЕНИЦИТЕ 

 В сила от 20.09.2016 г. 
 Издадена от министъра на образованието и 

науката 
 Обн. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., 
 изм. и доп. ДВ. бр.78 от 29 Септември 2017г., 
 изм. и доп. ДВ. бр.82 от 5 Октомври 2018г., 
 изм. и доп. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2019г.,  
 изм. и доп. ДВ. бр.43 от 13 Май 2020г.,  
 изм. и доп. ДВ. бр.77 от 1 Септември 2020г. 

 



Оценяване – текущи оценки 

Чл. 10. (1) Оценяването в процеса на училищното 
обучение има за цел установяване на постигнатите 
резултати от обучението и напредъка на учениците по 
учебен предмет или модул от общообразователната, 
разширената, профилираната, специализираната и 
професионалната 
 



Оценяване – текущи оценки 

Чл. 12. (1) Освен ако в съответната учебна програма не е 
определено друго, минималният задължителен брой текущи 
изпитвания по учебен предмет или модули за всеки учебен 
срок е: 
1. две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, 
изучавани по училищен учебен план с до два учебни часа 
седмично; 
2. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, 
изучавани по училищен учебен план с 2,5 - 3,5 учебни часа 
седмично; 
3. четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, 
изучавани по училищен учебен план с 4 и повече учебни часа 
седмично; 
 



Оценяване – текущи оценки 
Чл. 18. (1) Класната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват 
постигнатите резултати от учениците по учебния предмет в края на учебния 
срок. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) Класна работа се 
провежда при обучение за придобиване на общообразователна подготовка по: 
1. български език и литература и по математика - в прогимназиалния етап и в 
двата етапа на средната степен на образование; 
2. чужди езици - в двата етапа на средната степен на образование 
(3) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) Класната работа по 
математика се провежда за един учебен час. 
(4) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) Класната работа по 
български език и литература и по чужд език се провежда в два слети учебни 
часа. 

Не се провеждат класни работи при обучение за придобиване на 
профилирана подготовка. 



Оценяване – срочна оценка 

Чл. 22. (1) Срочната оценка се формира от 
учителя, като се отчитат компетентностите на 
ученика върху учебното съдържание по 
съответния учебен предмет или модул, изучаван 
през учебния срок за придобиване на 
общообразователната, разширената, 
профилираната, професионалната и 
специализираната подготовка, и при вземане 
предвид на текущите оценки. 



Оценяване – годишна оценка 

Чл. 23. (1) Годишната оценка се оформя от 
учителя по съответния учебен предмет или 
модул, като се отчитат постигнатите 
компетентности на ученика върху учебното 
съдържание, изучавано през учебната година за 
придобиване на общообразователната, 
разширената, профилираната, професионалната 
и специализираната подготовка, и при вземане 
предвид на срочните оценки. 



Оценяване – годишна оценка 

Чл. 23. (8) При обучението за придобиване на 
профилирана подготовка се формира годишна 
оценка по всеки модул от профилиращия учебен 
предмет и годишна оценка по профилиращия 
учебен предмет. Годишната оценка по 
профилиращия учебен предмет се формира като 
средноаритметична с точност до 0,01 от 
годишните оценки по всеки модул от предмета. 



Профилирана подготовка 
в 

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
гр. Козлодуй 



Профилиращи предмети по профили 

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ 
 I БЕЛ Математика  
 II История и цивилизации Физика и астрономия 
 III Английски език* ИТ* 
IV Чужд език* Английски език* 

* Трети и четвърти профилиращи предмети се 
предлагат от училище и се избират от учениците. 



Разпределение на часовете за ПП 

Профилиращ 
предмет 

Общ брой часове 
седмично за 

всички 
задължителни 

модули 

Брой часове 
седмично за 
избираемия 

модул 

Предмет I 4 1 

Предмет  II 4 1 

Предмет  III 4 1 

Предмет IV 4 1 



Оценяване на ПП - примерна схема 

Срочна оценка 
I срок 

Срочна оценка 
II срок 

Годишна 
оценка 

ЗМ1 Геометрия 4 3 4 
ЗМ2 Елементи на 

математическия анализ 
4 3 3 

 ИМ Математика с 
Geogebra 

4 5 4 

ПП 
Математика 

- - 3,67 



Профилирана подготовка 

Седмично 
разпределение на 

часовете по модули 
в 11. клас 



Профилирана подготовка 

Профил 
Хуманитарни науки 



БЕЛ 

I срок II срок 

ЗМ Езикът и обществото 2 0 

ЗМ Езикови употреби 0 2 

ЗМ Диалогични прочити 0 2 

ЗМ Критическо четене 2 0 

ИМ Книжовен език и диалекти 1 1 



История и цивилизации 

I срок II срок 

ЗМ Власт  и институции 2 2 

ЗМ Култура и духовност 1 1 

ЗМ Човек и общество 1 1 

ИМ Исторически източници 1 1 



Английски език 

I срок II срок 

ЗМ Устно общуване 2 2 

ЗМ Писмено общуване 2 2 

ИМ Езикът чрез литературата 1 1 



Руски/Френски език 

I срок II срок 
ЗМ Устно общуване 2 2 
ЗМ Писмено общуване 2 2 

ИМ Култура на Русия/Франция 1 1 



Профилирана подготовка 

Профил 
Математически 



Математика 

I срок II срок 
ЗМ Геометрия 2 2 
ЗМ Елементи на 

математическия анализ 
2 2 

ИМ Математика с Geogebra 1 1 



Физика и астрономия 

I срок II срок 
ЗМ Движение и енергия 3 0 
ЗМ Поле и енергия 0 3 
ЗМ Експериментална физика 1 1 

ИМ Приложна физика 1 1 



ИТ 

I срок II срок 
ЗМ Обработка и анализ на данни 4 0 
ЗМ Мултимедия 0 4 

ИМ Практикум 1 1 



Английски език 

I срок II срок 

ЗМ Устно общуване 2 2 

ЗМ Писмено общуване 2 2 

ИМ Езикът чрез литературата 1 1 



Препратки към: 
↘Наредба 7 
↘Наредба 11  
в Lex.bg 

https://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2136903322
https://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2136905302
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