
ЗАВЪРШВАНЕ НА 

ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

В ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ - ВАРНА

випуск 2023



ОБУЧЕНИЕ 2018 – 2021 ГОДИНА

ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

• Обучение по РАМКОВ УЧЕБЕН ПЛАН за 
ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ -
I чужд език  и  II чужд език 
са двата профила, определени с постъпването на ученика. 

ТЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЯНИ.

• В ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП се извършва обучение за 
придобиване на ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА 
(раздел А) и 
РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА (раздел Б)



УЧЕБНА 2020 – 2021 ГОДИНА

• ЗАВЪРШВАНЕ ПРЕЗ 2021 Г. – 30.06.2021 г.;

• НВО ПО БЕЛ – 16.06.2021 г., 

• НВО ПО МАТЕМАТИКА – 18.06.2021 г.; 

• НВО ПО ЖЕЛАНИЕ – по чужд език  - 17.06.2021 г.

• НВО ПО ЖЕЛАНИЕ – по дигитални технологии – 11-15.06.2021 г.

• Начало в 8:00 часа



ФОРМАТ НА НВО 10.КЛАС

• БЕЛ – тест: 23 задачи с избираем и свободен отговор и 

създаване на текст – 90 минути;

• МАТЕМАТИКА – тест: 17 задачи (15 с избираем отговор, 

2 с разписване) – 90 минути 

• ЧУЖД ЕЗИК – тест с избираем и свободен отговор; създаване 

на текст; компонент „Говорене“ – самостятелно устно 

изложение, участие в диалог и/или отговор на въпрос –

ниво В1 (130+15 мин.)

• ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ –тест: задачи с избираем и кратък 

свободен отговор и практическа задача –тест 30мин. + 

практическа задача 60 мин.



УЧЕБНА 2020 – 2021 ГОДИНА

• Учебната година завършва с издаване на 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

• В удостоверението за завършен първи гимназиален етап се 

записват средноаритметичните оценки и хорариумът на предметите 

в раздели А и Б, изучавани в VIII, IX и X клас, както и хорариума на 

изучаваните предмети в раздел В.

• Оценките са отделни за раздел А и Б.

• Резултатите от НВО се записват в точки.



УЧЕБНА 2020 – 2021 ГОДИНА

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ ПРОФИЛИРАЩИ 

ПРЕДМЕТИ

Избор на ДВА профилиращи предмета за III и IV профилиращ предмет от: 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА;

МАТЕМАТИКА;

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ;

ИСТОРИЯ и ЦИВИЛИЗАЦИИ;

ФИЛОСОФИЯ;

ГЕОГРАФИЯ;

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ;

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА;

ФИЗИКА.

.



УЧЕБНА 2020 – 2021 ГОДИНА

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ ПРОФИЛИРАЩИ 

ПРЕДМЕТИ

• III и IV профилиращ предмет ще се изучават в 

СБОРНИ ГРУПИ.

• Групите се формират при спазване на минимален и 

максимален брой ученици в група.



УЧЕБНА 2020 – 2021 ГОДИНА

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ ПРОФИЛИРАЩИ 

ПРЕДМЕТИ

• СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ: 30.04.2021 Г. (ПЕТЪК)

• ЗАЯВЛЕНИЕ: ФОРМУЛЯРЪТ ще бъде изпратен на учениците в 

Школо и ще бъде публикуван на сайта, след попълване се предава 

на отговорника на класа. Възможно е да се изпрати сканиран или 

сниман на e-mail: profili@1eg.eu



УЧЕБНА 2020 – 2021 ГОДИНА

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

Учениците посочват във формуляра и профилиращ 

предмет като резервен, заради по-големия предложен 

брой предмети за избор. 

• След утвърждаване на профилите от директора – НЕ СЕ 

ДОПУСКА СМЯНА на профила

• НЕ СЕ ДОПУСКА СМЯНА НА ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ 

В КРАЯ НА 11. КЛАС



ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

В ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

2021 – 2023 година



11. И 12. КЛАС

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

Предмет I - АЕ или НЕ

– определя се на национално 

ниво 

– предмет за избор на втория 

задължителен ДЗИ

Предмет II  - HЕ или AЕ

– определя се на национално 

ниво 

– предмет за избор на втория 

задължителен ДЗИ

Предмет III

– определя се от училището

– предмет за избор на втория 

задължителен ДЗИ

Предмет IV

– определя се от училището

– предмет за избор на втория 

задължителен ДЗИ

В Първа ЕГ ще има 4 профилиращи учебни предмета, два от които се 

определят на национално ниво, а останалите – с училищните учебни 

планове



11. И 12. КЛАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

Задължителни предмети

– БЕЛ - 3 ч./седм.

– 1. чужд – 2 ч./седм.

– 2. чужд – 2 ч./седм.

– Математика– 2 ч./седм.

– Гражданско образование –

1 ч./седм.

– ФВС– 2+1 ч./седм.

Профилиращи предмети

– 1-ви профилиращ - определя се от 

профила– 1. чужд – изучава се 5 ч./седм.

– 2-ри профилиращ - определя се от 

профила –2. чужд – изучава се 5 ч./седм.

– 3-ти профилиращ - избира се от ученика

– изучава се 5 ч./ седм.

– 4-ти профилиращ - избира се от ученика

– изучава се 5 ч./ седм.

Факултативни часове – до 4 часа/седмично



11. И 12. КЛАС

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ - МОДУЛИ

• Всеки профилиращ учебен предмет се състои от модули

• Модулите са задължителни и избираеми.

• 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 и/или приложни области. 

• По различните модули може да преподават различни учители.



11. И 12. КЛАС

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ - МОДУЛИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МОДУЛИ ИЗБИРАЕМИ МОДУЛИ

ХI клас -144 учебни часа годишно

ХII клас -124 учебни часа годишно

ХI клас - 36 учебни часа годишно 

ХII клас - 31 учебни часа годишно

Учебна програма, утвърдена от министъра на 

образованието и науката

Учебна програма, утвърдена от директора на 

училището

Възможност за признаване на натрупани кредити от висши училища

Учебно съдържание за ДЗИ 



11. И 12. КЛАС

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ - МОДУЛИ

• Програмите на задължителните модули са на сайта на МОН: 

https://www.mon.bg/bg/100598

• Срочна оценка се формира по всеки модул от 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

https://www.mon.bg/bg/100598


УЧЕБНА 2022 – 2023 ГОДИНА

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗБИРАЕМИ

Два задължителни държавни зрелостни 

изпита по желание след успешно завършен 

ХII клас 

До два допълнителни държавни зрелостни 

изпита по желание след успешно завършен 

ХII клас 

1. БЕЛ – върху задължителните учебни

часове във II гимназиален етап на

средното образование.

2. Един учебен предмет от профилиращите –

съдържание от задължителните модули

на профилиращия предмет

• ако предметът е изучаван като 

профилиращ – от задължителните модули 

на профилиращия предмет

• ако предметът не е изучаван като 

профилиращ – от задължителните часове 

на средната степен

Възможност за кандидатстване във висши училища

При неположени успешно задължителни ДЗИ – по свое желание ученикът получава 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП. Удостоверението не дава 

право за продължаване на образованието



ЗАВЪРШВАНЕ НА 

ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Окончателните оценки по всеки учебен предмет при завършване на средно образование 

се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки по учебния 

предмет, изучаван във втория гимназиален етап в задължителните и в избираемите 

учебни часове.

В дипломата се вписват в точки и оценки и резултатите от успешно положените  ДЗИ.



ЗАВЪРШВАНЕ НА 

ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

• Общ успех в дипломата за средно образование – В дипломата за средно образование 

се записват средноаритметичните оценки с точност до 0,01 и хорариума на 

предметите в А и Б, изучаваните предмети с хорариума във В и резултатите от ДЗИ; 

профилиращите предмети се записват с всичките си модули и съответния им 

хорариум;

• Към дипломата ще е възможно издаване на приложение на английски език или на 

немски език.



ЗАВЪРШВАНЕ НА 

ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

• В дипломата за средно образование задължително се вписва номерът на 

удостоверението за първи гимназиален етап. 

• Резултатите от обучението, вписани в Удостоверението за първи гимназиален етап, се 

преписват и в дипломата на средно образование, но не се отразяват и не участват при 

формиране на успеха



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


