
НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ 
ОЦЕНЯВАНИЯ И 
ПРОФИЛИРАНЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В ДЕСЕТИ КЛАС



ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДНО 
ОБРАЗОВАНИЕ В ПГРЕ «Г. С. РАКОВСКИ» СЕ 

ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ VIII ДО XII КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО В 
ДВА ЕТАПА, КАКТО СЛЕДВА:

ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН 
ЕТАП

ТРИ ГОДИНИ

• VIII - Х КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО

• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ООП)

• РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА (РП)

• След полагане на две НВО в края на Х клас 

учениците получават УДОСТОВЕРЕНИЕ за 

първи гимназиален етап

ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН 
ЕТАП

ДВЕ ГОДИНИ

• ХI - ХII КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО

• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ООП)

• ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА (ПП)

• След полагане на два ДЗИ в края на ХII клас 

учениците получават ДИПЛОМА за средно 

образование



ЗАВЪРШВАНЕ НА СТЕПЕН НА 
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЪРВА ГИМНАЗИАЛНА 
СТЕПЕН

• Учениците, завършили успешно Х клас,

получават УДОСТОВЕРЕНИЕ за

завършен първи гимназиален етап на

средно образование, което им дава

право да продължат обучението си във

втори гимназиален етап на средно

образование и на обучение за

придобиване на професионална

квалификация.

ВТОРА ГИМНАЗИАЛНА 
СТЕПЕН

• Учениците, успешно завършили

ХІІ клас, стават зрелостници и

придобиват право да се явят на

държавни зрелостни изпити.

Дипломата за средно

образование им дава право да

продължат образованието си

във висши учебни заведения.



ПЪРВА ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН 

• Окончателните оценки по всеки учебен предмет при завършване на първия

гимназиален етап на средното образование (Х клас) се формират с точност

до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки по учебния предмет,

изучаван в класовете от първия гимназиален етап в задължителните и в

избираемите учебни часове (ООП+РП).

• Окончателните оценки при завършване на първия гимназиален етап на

средното образование по всеки учебен предмет, който се изучава само в

един клас от първия гимназиален етап, са годишните оценки за съответния

клас.

• Окончателните оценки се вписват в удостоверението за първи

гимназиален етап. В дипломата за средно образование се вписва и

номерът на удостоверението.



ПЪРВА ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН 
НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ

• При завършване на първа гимназиална степен учениците

от Х клас се явяват на национални външни

оценявания.

• Изпитите при националното външно оценяване са по

учебните предмети БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

и по МАТЕМАТИКА и се провеждат под формата на

ТЕСТ.



ПЪРВА ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН 
НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ

• Извън изпитите по БЕЛ и МАТЕМАТИКА всеки ученик по свое желание може

да положи и изпит по учебния предмет ЧУЖД ЕЗИК - английски, френски,

италиански, испански - изучаван в задължителните учебни часове, и/или по

учебния предмет ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, чрез който се измерва

степента на постигане на отделни ключови компетентности в областта на

дигиталните компетентности, придобити в класовете от етапа.

• Съобразно изискванията на рамковия учебен план учениците, заявили желание 

да се явят на НВО по френски, испански или италиански език като първи 

чужд език, изучаван интензивно в 8.клас, полагат този изпит за ниво В1.

• Учениците, заявили желание да се явят на НВО по английски език или на 

френски/ испански език като втори чужд език, полагат изпит за ниво А1.



НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ

• Изпитите от националното външно оценяване след X клас се полагат от учениците в 

училище, определено от началника на регионалното управление на образованието.

• Тестът по български език и литература включва задачи с избираем отговор, задачи с 

кратък свободен отговор и/или създаване на текст. 

• Тестът по математика включва задачи с избираем отговор и задачи със свободен 

отговор. 

• Тестът по чужд език включва задачи с избираем отговор и задачи с кратък свободен 

отговор, както и създаване на писмен текст, а за проверка на компетентностите от 

компонента „говорене" - и задачи за самостоятелно устно изложение, участие в диалог 

и/или отговор на въпрос. 

• Тестът по информационни технологии включва задачи с избираем отговор и задачи с 

кратък свободен отговор, както и практическа задача.



ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ОТ 
НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ

• БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 13 ЮНИ 2023 г., НАЧАЛО 11:00 ч.

• МАТЕМАТИКА – 16 ЮНИ 2023 г., НАЧАЛО 11:00 ч. 

• ЧУЖД ЕЗИК (ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА) – 14 ЮНИ 2023 г.,  

ПИСМЕНА ЧАСТ – за ниво В1 и В1.1. – начало 11:00ч.; 

за ниво А2 – начало 11:30ч.; 

за ниво А1 – начало 12:00ч.

КОМПОНЕНТ ГОВОРЕНЕ  - по график, определен от Директора, в зависимост от 

нивото

• ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

(ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА)– 19 ЮНИ 2023 г. по график в две сесии – от 08:30ч. и от 14:30ч.

• ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК И ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ - 01 – 17 ФЕВРУАРИ 2023 г. 



ОЦЕНЯВАНЕ НА НВО
• Оценката на ученика на всеки от изпитите от НВО се изразява като процент от

максималния брой точки и се записва в точки.

• Оценката от НВО по ЧУЖД ЕЗИК се формира като сбор от оценката по

компонента „говорене" и от оценката на теста. (писмен+устен)

• Оценките от НВО се записват в удостоверението за първи гимназиален етап на

средно образование.

• В случай че е положен изпит по учебния предмет ЧУЖД ЕЗИК и при условие че

ученикът е получил минимум 60 % от максималния брой точки на изпита, се

записва и постигнатото ниво в съответствие с общата европейска езикова рамка.

• В случай че е положен изпит по учебния предмет ИНФОРМАЦИОННИ

ТЕХНОЛОГИИ и при условие че ученикът е получил минимум 50 % от

максималния брой точки на изпита, се записва и постигнатото ниво в съответстие

с европейската референтна рамка за дигиталните компетентности.



ВТОРА ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН
XI  и XII клас

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА 
ПОДГОТОВКА 

• 12 часа седмично

• 6 общообразователни предмета

• БЕЛ – 3часа 

• ЧУЖД ЕЗИК 1 – 2 часа

• ЧУЖД ЕЗИК 2 – 2 часа

• МАТЕМАТИКА – 2 часа 

• ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 час 

• ФВС – 2 часа

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

клас.

• 20 часа седмично

• 4 профилиращи предмета

• ЧУЖД ЕЗИК 1 – 5 часа

• ЧУЖД ЕЗИК 2 - 5 часа

• ПП 3 - 5 часа

• ПП 4 - 5 часа

• Трети и четвърти профилиращ предмет 

се избират от всеки ученик между 

определените на училищно ниво 

предмети с подаване на заявление в 

края на Х клас



ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

• Профилираната подготовка обхваща задълбочени и комплексни

компетентности, затова всеки ученик следва да съобрази избора на

профилиращи предмети със своите планове за последваща реализация в

определена научна/приложна област – хуманитарни науки, икономически науки,

природни науки, инженерни науки, компютърни науки и др.

• Всеки профилиращ предмет се състои от задължителни и избираеми модули.

• Модулите са  самостоятелно обособени части от ПП, насочени към 

надграждане на компетентности, придобити в ООП, както и към задълбочени 

компетентности в определени научни и/или приложни области.



Всеки профилиращ предмет се състои от два вида модули:

Задължителни модули

• 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

• Изучават се с 4 часа седмично

Избираеми модули

• Определят се от училището 

• Учителите разработват учебни програми 

(желателно е с висше училище, за да признава 

от тях кредити)

• Директорът утвърждава учебните програми

• В ПГРЕ „Г. С. Раковски“ - 1 брой за всеки 

профилиращ предмет 

• Изучава се с 1 час седмично



ОЦЕНЯВАНЕ 

• Срочна оценка се формира по всеки модул от

профилиращия учебен предмет, без да се формира

срочна оценка по профилиращия учебен предмет.

• Годишна оценка се формира по всеки модул от

профилиращия учебен предмет и годишна оценка по

профилиращия учебен предмет (с точност до 0,01 от

годишните оценки по всеки модул от предмета).



ЗА ПРОФИЛИРАЩИТЕ ПРЕДМЕТИ 
В ПГРЕ „Г. С. РАКОВСКИ“ - БУРГАС

• Учениците в ПГРЕ „Г. С. Раковски“ могат да избират да изучават като профилиращи 

два от следните учебни предмети:

• БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

• ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

• ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

• МАТЕМАТИКА

• ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

• БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

• ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

• ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

• Възможните комбинации се определят от Педагогическия съвет след 

предварително проучване на нагласите и предпочитанията на учениците.



В края на 12. клас учениците полагат 

задължително:

• ДЗИ по БЕЛ (по учебната програма за

общообразователна подготовка, НЕ от профилираната

подготовка)

• ДЗИ по един от четирите изучавани профилиращи

предмета (по учебните програми за задължителните

модули за профилирана подготовка)



КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИ ВСЕКИ 
ДЕСЕТОКЛАСНИК?

1. Всеки ученик следва да определи сферата, в която възнамерява

да се развива след завършването на 12.клас – хуманитарни науки,

природни науки, инженерни науки, икономически науки, изкуства...

2. В зависимост от своите последващи намерения всеки ученик

следва да попълни анкетата за проучване на ученическите

предпочитания за профилиращи предмети. (в срок до

23.12.2022г.)

3. След обявяване на възможните комбинации от профилиращи

предмети всеки ученик през месец април 2023г. трябва да

попълни заявление по образец, в което (съгласувано с родител)

да подреди предложените комбинации по реда на желанията си.



КАК ЩЕ СТАНЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ПО 
ПРОФИЛИ В 11. клас?

ВАЖНО!!! 

• УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ПОТВЪРДЯТ ПРЕДМЕТИТЕ (единият или и двата), КОИТО 

СА ПРИЕЛИ ЗА ПРОФИЛИРАЩИ ПРИ ПРИЕМА В 8.КЛАС, ЩЕ ЗАПАЗЯТ СВОЯ 

ПРОФИЛ НЕЗАВИСИМО ОТ ОСТАНАЛИТЕ УСЛОВИЯ.

• УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ИСКАТ ДА ПРОМЕНЯТ ТРЕТИ И/ИЛИ ЧЕТВЪРТИ 

ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ, НО НА КОИТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ УДОВЛЕТВОРЕНО 

ПЪРВОТО ЖЕЛАНИЕ ЗА ПРОФИЛ, СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ ПО РЕДА НА СЛЕДВАЩИТЕ 

ИМ ЖЕЛАНИЯ САМО В ОСТАНАЛИТЕ СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ЗАПИСВАНЕТО 

НА ВСИЧКИ, КОИТО ЗАПАЗВАТ ПРОФИЛИРАЩИТЕ ПРЕДМЕТИ, ИЗБРАНИ В 8. 

КЛАС.



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ПО ПРОФИЛИ В 11. 
клас?

ВАЖНО!!! 
• Учениците, които имат желание да изучават като профилиращ предмет ИИ

(изобразително изкуство), трябва предварително да изпълнят зададен от

преподавателя проект (практическа задача), който ще бъде оценен по

предварително зададени критерии с точки. Максималният брой ученици, които могат

да изучават ИИ като профилиращ предмет, е 28!

• В срок до 28 февруари на учениците и родителите ще бъде предоставена подробна

информация за възможностите на училището да удовлетвори желанията на

учениците за профилиране, както и реда за попълване на обявените места.

• Всеки класен ръководител ще информира лично учениците от съответната

паралелка с правилата за разпределение по профили, както и с текущите и с

окончателните резултати от разпределението.



ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ 
ПОТЪРСИ В НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

• ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Обн. - ДВ, 

бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.

• НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА 

• НАРЕДБА № 7 от 11.08.2016 г. ЗА ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА 

• НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 



НЕКА ВСЕКИ 
ПОЕМЕ  ЛИЧНА 
ОТГОВОРНОСТ ЗА 
СВОЕТО БЪДЕЩЕ!

БЪДЕТЕ УСПЕШНИ 
В СВОЯ 
ЖИТЕЙСКИ ИЗБОР!


