




За обучението по ЧП в V и VI клас и по БЗО, ХООС и ФА в VII, VIII, IX
и Xклас през учебната 2020-2021 г. са в сила Наредба 4 и Наредба
5 от ноември 2015 г.

За общообразователната подготовка по учебния предмет
човекът и природата V и VI клас се прилагат учебните програми,
утвърдена със Заповед на министъра на образованието

За общообразователната подготовка по учебния предмет БЗО,
ХООС и ФА в VII, VIII, IX и X клас се прилагат учебните програми,
утвърдени със Заповед на министъра на образованието



За разширената подготовка по учебните предмети се
използват УП, утвърдени от директора на училището.
Разширената подготовка обхваща компетентности, които
развиват и усъвършенстват отделни компетентности от
общообразователната подготовка и се придобива чрез
изучаване на общообразователни учебни предмети, както и
учебни предмети от областта на глобалното, гражданското,
здравното и интеркултурното образование,
предприемачеството, управлението на личните финанси и
програмирането, защитата на родината, населението и
околната среда, учебни предмети, които формират
национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в
децата и учениците, като разширяват и допълват
съдържание, което присъства интегрирано в други учебни
предмети.



За допълнителната подготовка (ако е определена с
училищния учебен план) се разработват учебни програми,
които се утвърждават от директора на училището. Тя
обхваща компетентности, отговарящи на интересите на
учениците и подкрепящи развитието на заложбите им.

За общообразователната подготовка се използват
одобрените учебници от списъка учебниците и учебните
комплекти, които ще се използват в системата на
училищното образование за учебната 2020/2021 година.



На резултатите от обучението на учениците от V - X клас
през учебната 2020-2021 г., съгласно Наредбата за
оценяване на резултатите от обучението на учениците:

В триседмичен срок от началото на учебната година чрез
текущо изпитване се установява входното равнище на
учениците по учебни предмети или модули, които са
ИЗУЧАВАЛИ през предходната учебна година в
задължителните учебни часове;



Освен ако в съответната УП не е определено друго,
минималният задължителен брой текущи изпитвания по
учебен предмет или модули за всеки учебен срок е:

 2 текущи изпитвания когато се изучава два учебни часа
седмично;

3 текущи изпитвания когато се изучава с 2,5 – 3,5 учебни
часа седмично.



Изпитните материали за писмените текущи изпитвания, в т.
ч. и за класните и контролните работи, са ориентирани към
установяване на постигнатите компетентности като
очаквани резултати от обучението, определени с учебната
програма по учебния предмет или модул за съответния
клас, и включват задачи от различен вид и на различни
познавателни равнища, балансирани с оглед на целта на
изпитването.



Срочна оценка не се формира без наличието на минималния
брой текущи изпитвания поради отсъствие на ученика в повече от
25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид училищна
подготовка. В този случай ученикът полага изпит за определяне на
срочна оценка.

Годишна оценка не се формира по учебен предмет или модул,
ако отсъствията на ученика от учебни часове през втория учебен
срок надхвърлят 25% от учебните часове по съответния предмет и
това не позволява да бъде осъществен минималният брой текущи
изпитвания. В този случай ученикът полага изпит за определяне на
срочна оценка.



Срочната и годишната оценка се формират в съответствие с
определеното в учебната програма съотношение между
текущите оценки от устните писмените и практическите
изпитвания, в т.ч. и от класните и/или контролните работи, и
участието на ученика в учебния процес (работа в час,
изпълнение на домашни работи, изпълнение на практически
задачи, работа по проекти).







ВАЖНИ ПОЯСНЕНИЯ

В класовете на първи гимназиален етап в избираемите часове може
да се осъществява РП, която може да постави основата за ПП, но няма
пряка връзка между тях и да е изискване предмета да е учен в РП.

Двата вида подготовка не повтарят учебно съдържание.

Общообразователен предмет не е равно на профилиращ предмет, 
макар и наименованието да е същото; различно е съдържанието!
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Профилираната подготовка:

 само от ученици в профилираните гимназии, в профилирани 

паралелки в СУ и в някои специализирани училища (ислямските 

духовни училища и училищата по културата).

 Разположена е само във втори гимназиален етап (ХI и в ХII клас). 

 Изучава се с между 18 и 20 часа седмично (от общо 32 часа).

 Учениците, изучавали ПП, задължително полагат ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ 

по изучаван профилиращ предмет.

 Всеки профилиращ предмет се състои от два вида модули –

задължителни и избираеми. 

ВАЖНИ ПОЯСНЕНИЯ...
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Профил

Три - четири профилиращи предмета

Два задължителни 

профилиращи предмета 

определени с ДОС 

Един-два избираеми 

профилиращи предмета 

определени с училищните УП

УП по съответните модули се 

утвърждават от Министъра 

на образованието

УП по съответните модули се 

утвърждават от Директора 

на училището

СТРУКТУРА
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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

Задължителни 

модули

Броят им по различните предмети е 

различен, както различен е и броят 

часове по всеки модул

Определят се на национално равнище

МОДУЛИ
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Училището решава какви да са 

модулите 

УП се разработват в училището и 

се утвърждават от Дирекгора

Желателно е УП да се изготвят 

съвместно с висше училище, за 

да признават от тях кредити

Избираеми 

модули

МОДУЛИ
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Наредба №7
Чл. 3 (5) Резултатите от

обучението по конкретни

задължителни и/или

избираеми модули за

придобиването на

профилираната подготовка по

решение на висшето училище

може да се признават като

натрупани кредити във висшето

образование при условия и по

ред, определени от

съответното висше училище.

Закон за висшето 

образование
Чл. 21. Академичното 

самоуправление се изразява 

в:  ....................

16. (нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) 

право на сключване от 

държавните висши училища  

на споразумения с държавни 

и общински училища от 

системата на 

предучилищното и училищното 

образование.

КРЕДИТИ
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Споразумението, както и 

промените в него влизат в сила 

след одобряване от министъра на 

образованието и науката.

18. (нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) 

определя реда за съгласуване на 

проектите на училищни учебни 

планове и на учебни програми по 

учебните предмети и/или модули 

от профилираната, 

професионалната и 

специализираната подготовка в 

случаите по чл. 21, ал. 1, т. 16. 

Споразуменията са за

извършване на

съвместна учебна

дйност по учебните

предмети и/или модули

за придобиване на

профилираната и

професионалната

подготовка във втори
гимназиален етап
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(2) В случаите по ал. 1 един час

от норматива за учебна заетост

на лицата, заемащи

академична длъжност, се

приравнява на два учебни часа,

определени за изучаване на

учебния предмет или модул

съответно от профилираната,

професионалната и

специализираната подготовка.

(3) Лицата изпълняват частта от

норматива си за учебна заетост

в случаите по ал. 1 в рамките на

работното време по трудовия

договор за академичната

длъжност, която заемат.

Чл. 56а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2020

г.) (1)
При споразумение по чл. 21, ал.

1, т. 16 лицата, заемащи

академична длъжност във

висшето училище, могат да

изпълняват до 30 на сто от

норматива си за учебна заетост

и в гимназията, в средното или в

специализираното училище с

учебни часове по учебен

предмет или модул съответно от

профилираната,

професионалната и

специализираната подготовка по

ред, определен в правилника за

дейността на висшето училище.
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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
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ИЗБОР НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛИРАЩИ 

ПРЕДМЕТИ

1. ПП 2. ПП

Чужди езици ЧЕ ЧЕ

Всеки 

друг

Всеки 

друг

Хуманитарни науки БЕЛ ИЦ

БЕЛ ФИЛ

Обществени науки ГИ ИЦ

ИЦ ФИЛ

Икономическо развитие ГИ М

ГИ ЧЕ

Софтуерни и хардуерни 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

 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
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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, например:

ХI а клас
Профил ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 

•английски език и немски език

•история и цивилизации 

ХI б клас
Профил ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 

•английски език и немски език 

•Биология и здравно образование

•Химия и опазване на околната среда
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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, например:

ХI в клас
Профил МАТЕМАТИЧЕСКИ

•Математика и информатика

•Информационни технологии

ХI г клас
Профил МАТЕМАТИЧЕСКИ

•Математика и информатика

•английски език

•немски език

24



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 е

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
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДРУГИТЕ ПРОФИЛИРАЩИ 
ПРЕДМЕТИ

• 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!
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА 
ИЗБИРАЕМИ МОДУЛИ

4 профилиращи 
предмета

Възможен е само един вариант!

(4+1//4+1//4+1//4+1)

3 профилиращи 
предмета

Възможни са множество варианти

за разпределение на часовете,

без значение кой е първи, втори,

трети, защото са

равнопоставени.

Вариантите магат да с РП или без

РП.

(4 + 3//4 + 3//4 + 2)

(4 + 3//4 + 2//4 + 2) и 1 РП

(4 +3//4 + 2//4 + 1) и 2 РП
17.9.2020 г. 27



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:

 При общо 2 часа за РП = (1х2//2х1//1х1+2х0,5//4х0,5)

 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. 28



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 учениците 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.

• В избираемите модули не може да се повтаря същото учебно

съдържание, както в задължителните.

• Програмите се създават в училището.
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Примерни училищни учебни 

планове – четири профилиращи 

предмета

Учебни седмици 36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети
Седмичен брой 
часове

Годишен брой 
часове

Български език и литература 3 108

Чужд език 2 72

Чужд език 2 72

Математика 2 72

Гражданско образование 1 36

Физическо възпитание и спорт 2 36

Общо за раздел А 12 432
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Примерни училищни учебни планове –

четири профилиращи предмета
Учебни седмици 36

Раздел Б – избираеми учебни часове (профилирана подготовка)

Учебни предмети
Седмичен брой 
часове

Годишен брой 
часове

Немски език
Задължителни модули
Избираем модул

5
4
1

180
144
36

Английски език
Задължителни модули
Избираем модул

5
4
1

180
144
36

Физика и астрономия
Задължителни модули
Избираем модул

5
4
1

180
144
36

Химия и опазване на околната среда
Задължителни модули
Избираем модул

5
4
1

180
144
36

Общо за раздел Б 20 720 31



Примерни училищни учебни планове –

четири профилиращи предмета

Учебни предмети
Седмичен брой 
часове

Годишен 
брой часове

Общо за раздел А+Б 32 1152

Раздел В – факултативни учебни часове

Немски език 2 72

Английски език 2 72

Математика 2 72

Физика и астрономия 1 36

Биология и здравно образование 1 36

Химия и опазване на околната среда 1 36

……………………………………………. ………………….. ………………..

Максимален брой часове за В 4 144

Общо А+Б+В 36 1296

ЕДИНСТВЕН ВЪЗМОЖЕН ВАРИАНТ!

НЯМА РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА!
32



Примерни училищни учебни планове – три 

профилиращи предмета без разширена 

подготовка (4+3/4+4/4+1)

Учебни седмици 36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети
Седмичен брой 
часове

Годишен брой 
часове

Български език и литература 3 108

Чужд език 2 72

Чужд език 2 72

Математика 2 72

Гражданско образование 1 36

Физическо възпитание и спорт 2 36

Общо за раздел А 12 432
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Учебни седмици 36

Раздел Б – избираеми учебни часове (профилирана подготовка)

Учебни предмети
Седмичен брой 
часове

Годишен брой 
часове

Информатика
Задължителни модули
Избираем модул

7
4
3

252
144
108

Информационни технологии
Задължителни модули
Избираем модул

8
4
4

288
144
144

Английски език
Задължителни модули
Избираем модул

5
4
1

180
144
36

Общо за раздел Б 20 720
34

Примерни училищни учебни планове – три 

профилиращи предмета без разширена 

подготовка (4+3/4+4/4+1)



Учебни предмети
Седмичен брой 
часове

Годишен 
брой часове

Общо за раздел А+Б 32 1152

Раздел В – факултативни учебни часове

Немски език 2 72

Английски език 2 72

Математика 2 72

Физика и астрономия 1 36

Биология и здравно образование 1 36

Химия и опазване на околната среда 1 36

……………………………………………. ………………….. ………………..

Максимален брой часове за В 4 144

Общо А+Б+В 36 1296
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Примерни училищни учебни планове – три 

профилиращи предмета без разширена 

подготовка (4+3/4+4/4+1)



Примерни училищни учебни планове – три 

профилиращи предмета без разширена 

подготовка (4+3/4+2/4+1) и 2 разширена 

подготовка
Учебни седмици 36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети
Седмичен брой 
часове

Годишен брой 
часове

Български език и литература 3 108

Чужд език 2 72

Чужд език 2 72

Математика 2 72

Гражданско образование 1 36

Физическо възпитание и спорт 2 36

Общо за раздел А 12 432
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Учебни седмици 36

Раздел Б – избираеми учебни часове (профилирана подготовка)

Учебни предмети
Седмичен брой 
часове

Годишен брой 
часове

Английски език
Задължителни модули
Избираем модул

7
4
3

252
144
108

Испански език
Задължителни модули
Избираем модул

6
4
2

216
144
72

Физика и астрономия
Задължителни модули
Избираем модул

5
4
1

180
144
36

Общо за раздел Б 18 648 37

Примерни училищни учебни планове – три 

профилиращи предмета без разширена 

подготовка (4+3/4+2/4+1) и 2 разширена 

подготовка



Учебни предмети
Седмичен брой 
часове

Годишен 
брой часове

Общо за раздел А+Б 30 1080

Раздел В – факултативни учебни часове

Биология и здравно образование 2 72

Химия и опазване на околната среда 2 72

…………………………………………….

Максимален брой часове за В 4 144

Разширена подготовка

География и икономика 1 36

История и цивилизации 1 36

Общо за разширена подготовка 2 72

Общо А+Б+В+РП 36 1296
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Примерни училищни учебни планове – три 

профилиращи предмета без разширена 

подготовка (4+3/4+2/4+1) и 2 разширена 

подготовка



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)

Срочна 

оценка I

срок

Срочна 

оценка II 

срок

Годишна

оценка

Задължителен модул 1 Да Да Да

Задължителен модул 2 Да Да Да

Задължителен модул 3 Да Да Да

Задължителен модул 4 Да Да Да

Избираем модул Да Да Да

Профилиращ предмет Не Не Да
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Държавни зрелостни изпити след 

завършване на XII клас

Задължителни държавни зрелостни изпити:

1. БЕЛ върху задължителните учебни часове във втория

гимназиален етап на средното образование.

2. Един учебен предмет от задължителните профилиращи

предмети, определени с ДОС и УП, утвърдени от

Министъра на образованието и науката.

До два допълнителни държавни зрелостни изпити по желание:

1. Един или два учебени предмета от избираеми

профилиращи предмети определени с училищните УП,

утвърдени от директора на училището.

2. Един или два учебни предмета, които не са изучавани като

профилиращи във втория гимназиаелен етап на средното

образование.
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Държавни зрелостни изпити след 

завършване на XII клас

В случай че избраният учебен предмет за държавен

зрелостен изпит по желание е изучаван от ученика като

профилиращ, държавният зрелостен изпит се полага

върху учебното съдържание от задължителните модули

на профилиращия учебен предмет, изучавано в

избираемите учебни часове във втория гимназиален етап

на средно образование.

В случай че избраният учебен предмет не е изучаван от

ученика като профилиращ, държавният зрелостен изпит

се полага върху учебното съдържание, изучавано в

задължителните учебни часове в средната степен на

образование.

41



НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ

ЖЕЛАЯ ОТ СЪРЦЕ

МНОГО СИЛИ, КУРАЖ И

ОПТИМИЗЪМ

ПРЕЗ НОВАТА 2020/2021 

УЧЕБНА ГОДИНА,

МНОГО УСПЕХИ И    

ВДЪХНОВЕНИЕ!!!

Весела Тодорова, старши експерт по ПНЕ


