
 

 
 
 

 

 

ВАЖНО! 
На вниманието на учениците в X клас през учебната 2019/2020 г.  
при СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили, обл. Русе 
и техните родители 
 

 През учебната 2019/2020 г. всички десетокласници ще полагат изпити, без 
значение дали смятат да продължат или да приключат образованието си. Те имат право 
да завършат в края на първия гимназиален етап в X клас, тъй като по Конституция 
образованието е задължително до 16 г. Това обаче е  нежелателно, тъй като така ще 
останат с твърде ограничени възможности за последваща реализация. Изпитите ще са 
два – по български език и литература и по математика, а просветното министерство е 
предложило следните дати –  9 и  11 юни 2020 г.  

 
 Завършващите първи гимназиален етап имат възможност да продължат във 

втори в същото или в друго училище, да преминат от професионална към профилирана 
подготовка и обратно. Такава смяна на училището или вида подготовка е възможна във 
всеки момент в процеса на обучение. 
 

 При преместване от едно училище в друго или от една паралелка в друга трябва 
да се вземат предвид свободните места. От значение за това дали ще се наложи 
полагане на приравнителни изпити или не, е рамковият учебен план, въз основа на който 
е осъществявано обучението в първи гимназиален етап. 
 

 По-специфична е ситуацията за учениците, които завършват X клас в обединените 
училища. Ако искат да продължат обучението си, те трябва да кандидатстват за места по 
допълнителния план-прием с оценки от изпитите от националното външно оценяване. 
Всяко училище ще преценява коя оценка с каква тежест да е. 
 

 От МОН не очакват много ученици да поискат да сменят училището си в XI клас, 
тъй като би следвало да са преценили добре желанията си в VII клас. 
 

 За преместването на десетокласник в друго училище са нужни две условия – 
свободно място, както и да са изпълнени условията на Наредба 10 за организацията на 
дейностите в училищното образование. Оценките от НВО в края на X клас в случая на 
преместване няма да имат значение. Те обаче ще са вписани в удостоверението за 
завършване на първи гимназиален етап. Оттук нататък при преместването ще е важно 
не какво е училището, а рамковият учебен план, въз основа на който е осъществявано 
обучението в VIII, IX и X клас. От него ще зависи и дали и какви приравнителни изпити 
ще се наложи да държи ученикът. 
 

 Най-общо рамковите учебни планове се различават по вида на изучаване на 
чуждия език – интензивно, разширено или неинтензивно и неразширено, както и по 
вида на подготовката – профилирана или професионална.  
Пример: Ако ученик се мести от училище, в което е изучавал интензивно немски език 
в профил “Чужди езици”, в друго училище, в което немският език пак се изучава 



интензивно, но паралелката е с профил “Хуманитарни науки”, той може да направи 
това, без да полага приравнителни изпити. Ако обаче е учил съответния чужд език 
само разширено, ще трябва да положи допълнителен изпит по език, който ще бъде 
организиран от самото училище. Ако ученик се мести от езикова гимназия, в която 
е учил в паралелка с интензивно изучаване на чужд език и профил “Чужди езици”, в  
 
 
 
гимназия отново с интензивно изучаване на чужд език, но в паралелка с профил 
“Софтуерни и хардуерни науки”, ще трябва да държи изпит по информатика. 
 

 При смяната на профилирана с професионална подготовка от значение ще е 
видът на учебния план. Всички ученици в професионалните гимназии учат между VIII и 
X клас в раздел А на учебния план три предмета от общата професионална подготовка – 
предприемачество, здравословни и безопасни условия на труд и икономика, а в 
избираемите учебни часове – предмети от отрасловата и/или специфичната 
професионална подготовка. Ако ученик, учил в профилирана гимназия, иска да се 
прехвърли в професионална, ще трябва да държи изпити по предметите от 
професионалната подготовка. Преместването от една професия в друга би следвало да 
става без изпитите от общата професионална подготовка, но за конкретна специалност 
може да се наложат допълнителни изпити. И отново е от значение начинът на изучаване 
на чуждия език. 
 

 С новия училищен закон бе въведено профилирано обучение в последните две 
години от средното образование – XI и XII клас, което ще влезе в сила съответно през 
2020/2021 и 2021/2022 г. Тогава учениците, които през учебната 2019/2020 г. са в X клас,  
ще учат само шест предмета. В СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили това са: 
български език и литература, първи чужд език, втори чужд език, математика, 
гражданско образование и физическо възпитание и спорт, а в останалото време ще се 
концентрират върху профила си. В СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили той е 
„Хуманитарни науки“. Профилът е комбинация от три или четири профилиращи учебни 
предмета, като два от тях задължително са определени на национално ниво. Двата 
задължителна предмета на профил „Хуманитарни науки” например могат да са 
български език и литература и история и цивилизации или български език и литература 
и философия. В СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили те са български език и 
литература и история и цивилизации. 

 
 Учениците след X клас ще посочват в заявления какви още профилиращи 

предмети биха искали да изучават, т.е. какъв да е третият или четвъртият им 
профилиращ предмет. А училището, в зависимост от броя на заявките, ще преценява 
какъв да е той. 
  

 Новите учебни програми за задължителните предмети в XI и XII клас вече са 
утвърдени от МОН, както и новите програми за профилирана подготовка. Предстои 
разработване на учебно-изпитните програми, въз основа на които ще се провеждат и 
новите Държавни зрелостни изпити. Първият ДЗИ задължително ще си остане по 
български език и литература и ще е върху учебното съдържание, изучавано в 
задължителните учебни часове, но вторият ще може да е по един от трите или четирите 
профилиращи предмета, изучавани във втория гимназиален етап. Този изпит  ще е по-
сложен, тъй като ще е върху профилираната подготовка. Тук има възможност училищата 
да работят съвместно с висшите училища и да решат кои модули, изучавани в 
профилираната подготовка, биха могли да бъдат признати като вход за висше учебно 
заведение. 
 
 



ИНФОРМАЦИЯ 
 

ОТНОСНО: Избор на профилиращи предмети от учениците в X клас през учебната 
2019/2020 г. за втори гимназиален етап на обучението им 

 
 

 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. 

 
 Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка е държавният образователен 

стандарт, който определя очакваните резултати от обучението по профилирана подготовка. Въз 
основа на Наредбата са разработени и утвърдени учебни програми за обучението по 
задължителните модули на всеки профилиращ предмет. Всяко училище има задължението да 
разработи и утвърди учебни програми за обучението в избираемите модули към съответните 
профилиращи предмети. 

 
 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. 

 
 Профилът е съвкупност от три или четири профилиращи учебни предмета, два от които 

се определят на национално ниво, а останалите – с училищните учебни планове. 
 

 Профилиращите предмети в даден профил са едни и същи за XI и XII клас. 
 

 С кандидатстването си по Държавния план-прием след завършен VII клас учениците при 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили, обл. Русе, които през учебната 2019/2020 г. са в 
X клас, са избрали профила, по който да се обучават - „Хуманитарни науки“, съответно и двата 
задължителни профилиращи предмета, чрез които ще придобият профилирана подготовка – 
български език и литература и история и цивилизации. Със записването си те са потвърдили 
избора си. 

 
 В изпълнение на нормативната уредба всяко училище в края на настоящата учебна 

година, преди завършване на учебните занятия в X клас, следва да предложи списък с 
профилиращи учебни предмети, от които учениците и техните родители/настойници чрез 
попълване на заявления да изберат третия или третия и четвъртия профилиращ предмет, 
който/които биха желали да изучават във втория гимназиален етап. В резултат, в съответствие с 
интересите и с възможностите на училището, ще се избере/изберат  за изучаване на третия или 
на третия и четвъртия профилиращ предмет. 

 
 В съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование 

учениците, обучавани в придобиване на профилирана подготовка, следва да положат два 
задължителни зрелостни изпита (ДЗИ). За учениците при СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Две 
могили, обл. Русе, които през учебната 2019/2020 г. са в X клас, тези изпити са по български език 
и литература (върху учебното съдържание, изучавано в задължителните учебни часове във 
втория гимназиален етап) и по учебен предмет по избор на ученика, изучаван в избираемите 
учебни часове като профилиращ. В този смисъл изборът на профил след VII клас със съответните 
два профилиращи предмета, както и добавянето на трети или трети и четвърти профилиращ 
предмет след X клас имат сериозно значение с оглед възможностите за полагане на ДЗИ, а оттам 
– и за получаването на диплома за завършено основно образование. 

 

 


