
ЗАВЪРШВАНЕ 
НА ПЪРВИ 

ГИМНАЗИАЛЕН 
ЕТАП



НОРМАТИВНА УРЕДБА

▪ Закон за предучилищното и училищното образование

▪ Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението
на учениците

▪ Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование

▪ Наредба № 7/11.08.2016 г. за профилираната подготовка

▪ Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план

▪ Заповед №РД09-4065/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и
науката за графика на НВО

▪ Заповед №РД09-5971/23.12.2022 г. на Министъра на образованието и
науката за правилата за информационна сигурност



НВО – НОРМАТИВНА УРЕДБА

Целите на НВО в края на Х клас са:

▪ диагностика на индивидуалния напредък и на образователните
потребности на учениците

▪ мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки,
насочени към подобряване качеството на образование

▪ установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от
обучението по учебен предмет, определени в учебната програма за
съответния клас

▪ измерване степента на постигане на отделни компетентности, свързани с
българския език и функционалната грамотност в областта на четенето,
както и на математиката и математическата грамотност, придобити в
класовете от етапа



НВО – НОРМАТИВНА УРЕДБА

По желание може да се положи изпит по учебните предмети:

▪ чужд език – английски или немски, изучаван в задължителните учебни
часове, чрез който се измерва степента на постигане на отделни
езикови компетентности в областта на чуждия език (ниво В1.1)

▪ информационни технологии, чрез който се измерва степента на
постигане на отделни ключови компетентности в областта на
дигиталните компетентности, придобити в класовете от етапа



НВО – НОРМАТИВНА УРЕДБА

Оценките от националното външно оценяване в края на Х клас се
изразяват само с количествени показатели - брой точки



НВО - ГРАФИК

Задължителни:

▪ БЕЛ – 13.06.2023 г., начало 11.00 часа

▪ математика – 16.06.2023 г., начало 11.00 часа

По желание на ученика:

▪ чужд език – 14.06.2023 г., начало 11.00 часа

▪ информационни технологии за измерване на дигиталната
компетентност – 19.06.2023 г. по график в две сесии.



НВО - ГРАФИК

▪ Подаване на заявления за явяване на изпит по Чужд език и Информационни
технологии за измерване на дигиталната компетентност от 01 - 17.02.2023 г.

▪ Заявленията се изтеглят от сайта на НПМГ – „ЗА ВАС ДЕСЕТОКЛАСНИЦИ“

▪Подават се при класните ръководители



ИЗПИТ ЗА ПРОМЯНА 
НА ОЦЕНКА

▪Окончателна оценка

▪ Полага върху учебното съдържание, включено в учебните програми по 
съответния учебен предмет за съответните класове

▪ Оценката се формира с точност 0,01

▪ ОЦЕНКАТА Е ОКОНЧАТЕЛНА



ИЗПИТ ЗА ПРОМЯНА 
НА ОЦЕНКА

Ред за полагане на изпит за промяна на оценката:

▪ След приключване на учебните занятия

▪ Заявленията се изтеглят от сайта на НПМГ – „ЗА ВАС
ДЕСЕТОКЛАСНИЦИ“

▪Подават се при класните ръководители

▪ Заповед на директора за график, организация и провеждане на 
изпита



ПП - НОРМАТИВНА УРЕДБА

▪ Профилираната подготовка - само от ученици в профилираните
гимназии

▪ Учениците, изучавали профилирана подготовка, задължително
полагат ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ по изучаван профилиращ предмет

▪ Профилираната подготовка е само във втори гимназиален етап (ХI и ХII
клас)



ПП - НОРМАТИВНА УРЕБДА

▪ Профилираната подготовка се изучава с 20 часа седмично

▪ Всеки профилиращ предмет се състои от два вида модули:

✓задължителни – определят се на национално равнище и програмите им
се утвърждават от министъра на образованието; броят на модулите и
часовете по всеки модул са различни за различните предмети; върху
тези модули се осъществява ДЗИ по предмета

✓избираеми – училището решава какви да са модулите и разработва
учебни програми



ПП - НОРМАТИВНА УРЕДБА

▪ Профилиращите предмети са едни и същи в ХІ и в ХІІ клас и не може
да се сменят в ХІІ клас

▪ Възможно е в една паралелка учениците да имат различни
профилиращи предмети, извън тези, определени на национално
равнище; в този случай обучението се осъществява в групи от ученици
от различни паралелки



ИЗБОР НА ПРОФИЛ

▪ След завършен VІІ клас 

▪ За НПМГ са:

✓математически

✓природни науки

✓икономическо развитие

✓софтуерни и хардуерни науки



ИЗБОР НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ 
ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

▪ С рамковия учебен план

▪ За  НПМГ са:

✓математически – математика и информатика

✓математически – физика и астрономия и математика

✓природни науки – химия и опазване на околната среда и биология и 
здравно образование

✓природни науки – биология и здравно образование и химия и 
опазване на околната среда

✓икономическо развитие – география и икономика и английски език

✓софтуерни и хардуерни науки – информатика и ИТ



ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРЕТИ 
ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ

▪ Училището определя колко да са профилиращите предмети за всяка 
отделна паралелка

▪ Конкретният предмет като трети се определя според желанията на 
учениците

▪ Като трети профилиращ предмет може да се избира между:

✓АЕ – за Ха, Хв, Хг, Хд, Хе, Хи клас
✓Математика – за Хг, Хд, Хе, Хж, Хз, Хи клас
✓Информатика – Хв клас
✓ИТ – за Ха, Хб, Хв клас 
✓История и цивилизации – всички паралелки
✓Философия - всички паралелки
✓Физика и астрономия - всички паралелки без Хв
✓Биология и здравно образование - за Ха, Хб, Хв, Хи клас



Р    РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ 
ЗА ИЗБИРАЕМИ МОДУЛИ

За всички паралелки:

▪ Първи профилиращ предмет – 8 часа

✓4 часа задължителни модули + 4 часа избираеми модули

▪ Втори профилиращ предмет – 7 часа

✓4 часа задължителни модули + 3 часа избираеми модули

▪ Трети профилиращ предмет – 5 часа

✓4 часа задължителни модули + 1 час избираем модул

▪ 2 часа разширена подготовка по БЕЛ



ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

▪ 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 учебно съдържание

▪ 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



ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

▪ 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)



ДОКУМЕНТИ ПРИ 
ЗАВЪРШВАНЕ НА ЕТАП

Първи гимназиален етап:

▪ В удостоверението за завършен първи гимназиален етап се записват:

✓средноаритметичните оценки и хорариума на предметите в разделите А
и Б на училищния учебен план

✓изучаваните предмети с хорариума в раздел В

✓резултатите от НВО в точки

▪ За придошлите ученици в раздел Б се отразяват реално изучаваните
учебни предмети с оценка и хорариум



ДОКУМЕНТИ ПРИ 
ЗАВЪРШВАНЕ НА ЕТАП

Втори гимназиален етап:

• В дипломата за средно образование се записват:

✓Серията и номерът на Удостоверението за първи гимназиален
етап

✓средноаритметичните оценки и хорариума на предметите в 
раздели А и Б

✓изучаваните предмети с хорариума в раздел В

✓резултатите от ДЗИ

✓профилиращите предмети се записват с всичките си модули и 
съответния им хорариум


