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НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФИЛА  

ПРОФИЛ:  ЧУЖДОЕЗИКОВ  

 

ОБЩА  ХАРАКТЕРИСТИКА  НА  ПРОФИЛА:  Профил  „Чуждоезиков“  се  предлага  след  завършен  VII 

клас и след завършено основно образование. В зависимост от приема има съществена разлика в 

утвърдените  учебни  планове,  в  реда  и  условията  за  прием,  а  също  и  в  продължителността  на 

обучението. Независимо от посочените разлики и в двата възможни случая първият профилиращ 

предмет  по  училищния  учебен  план  е  първи  чужд  език.  Профил  „Чуждоезиков“  с  прием  след 

завършен VII клас се характеризира с интензивно изучаване на първия чужд език в VIII клас, поради 

което  учебното  време,  определено  за  задължителноизбираема  подготовка  в  VIII  клас  и  за 

задължителна  подготовка  от  културно‐образователна  област  „Чужди  езици“,  се  използва  за 

интензивно изучаване на чужд език.  

 

В  профил  „Чуждоезиков“  в  зависимост  от  възможностите  на  училището  и  правоспособните 

учители  по  чужди  езици  могат  да  бъдат  изучавани  следните  чужди  езици:  английски,  немски, 

френски, испански, италиански, руски, китайски, японски и др. 

 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ В VIII  КЛАС 

 

 Минимално входящо образователно равнище – успешно завършeн VII клас в годината на 

кандидатстване и оценка най‐малко 3,00  на  всеки от  приемните изпити,  определени  като 

балообразуващи учебни предмети за профила. 

 

 Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища. 

 

 Приемните изпити са тест по български език и литература и тест по математика. Всеки от 

приемните  изпити  се  състои  от  два  модула,  единият  от  които  е  тестът  от  националното 

външно  оценяване  по  съответния  учебен  предмет,  а  другият  включва  допълнителни 

въпроси и задачи.  

 

 Оценката от приемния изпит се формира въз основа на резултатите от двата модула, взети 

заедно. 

 

  Балът за класиране за профил „Чуждоезиков“ се образува като сбор от удвоената оценка 

от  теста  по  български  език  и  литература,  удвоената  оценка  от  теста  по  математика  и 

оценките  по  български  език  и  литература  и  по  математика  от  удостоверението  за 

завършен седми клас. 

 

 Класирането за профил „Чуждоезиков“ се извършва по низходящ ред в зависимост от бала 

и реда на посочените желания. 

 

 Класирането  е  централно  за  училищата  на  територията  на  областта  и  се  извършва  от 

регионалния инспекторат по образование (РИО).  
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РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ В IX  КЛАС 

 

 Минимално входящо образователно равнище – успешно завършено основно образование, 

на възраст не повече от 17 години в годината на кандидатстване и оценка най‐малко 3.00 на 

приемния изпит, в случай, че има такъв. 

 

 Приемът може да се извършва по документи или с приемен изпит. Начинът на приемане се 

определя  с  решение  на  педагогическия  съвет.  Решението  се  обявява  в  училището  и  в 

съответния РИО до 15 април на текущата учебна година. 

 

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 

 

 Къде може да се усвои: 

 

 След завършен VII клас: в профилирани гимназии и в профилирани паралелки в гимназии 
и средни общообразователни училища; 

 След  завършен  VIII  клас:  в  профилирани  гимназии,  в  средни  общообразователни 
училища и в гимназии. 

 

 Профилираната  подготовка  се  осъществява  в  учебните  часове  за  задължителна  и 

задължителноизбираема  подготовка,  определени  за  съответния  клас  в  учебния  план. 

Учебното  време  за  задължителноизбираемата  подготовка  осигурява  надграждане  на 

общообразователния  минимум.  Профилиращите  учебни  предмети  се  определят  в 

училищния  учебен  план  за  целия  гимназиален  етап  и  могат  да  бъдат  три  или  четири. 

Профилиращите  учебни  предмети  могат  да  бъдат  от  една  или  повече  културно‐

образователни  области.  Профилираното  обучение  има  за  цел  да  формира  трайни  и 

задълбочени знания, умения и компетентности в различни хуманитарни и научни области. 

 

 Профилиращите учебни предмети се изучават, както следва: 

 

 в IX клас – 1 или 2 профилиращи учебни предмета с не по‐малко от 108 ч. годишно; 
 в X клас – 2 или 3 профилиращи учебни предмета с не по‐малко от 108 ч. годишно; 
 в XI клас – 3 или 4 профилиращи учебни предмета с не по‐малко от 108 ч. годишно; 
 в XII клас – 3 или 4 профилиращи учебни предмет с не по‐малко от 124 ч. годишно. 

  

 Профилиращи  учебни  предмети,  които  се  изучават:  Първият  профилиращ  предмет  е 

задължително първият чужд език с голяма възможност за комбинация относно останалите 

профилиращи  предмети  от  различни  културно‐образователни  области  според  училищния 

учебен  план,  например  втори  чужд  език,  български  език  и  литература,  история  и 

цивилизация  и  т.н.  Профилиращите  учебни  предмети  се  приемат  с  решение  на 

педагогическия съвет на училището. 
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 Обучението  в  учебните  часове  за  профилирана  подготовка  се  осъществява  по  учебни 

програми,  утвърдени  от  Министъра  на  образованието  и  науката.  Учебните  програми  по 

първи чужд език за профилирана подготовка предвиждат също така изучаване в известна 

степен  на  литературата  на  съответния  език  в XI  и XII  клас  като функция  на  езика  (прием 

след завършен VII клас). По решение на педагогическия съвет и наличие на правоспособни 

учители някои от общообразователните учебни предмети могат да бъдат преподавани на 

съответния чужд език (прием след завършен VII клас).  

 

ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ 

 

След успешно завършен XII  клас и успешно положени държавни зрелостни изпити (с оценка най‐

малко Среден 3.00). 

 

 Документи  –  при  изпълнение  на  горните  условия  се  получава  диплома  за  завършено 

средно образование.  

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

Завършилите  профил  „Чуждоезиков“,  могат  да  продължат  образованието  си  във  всички 

специалности  на  наши  и  чуждестранни  висши  училища  при  изпълнение  на  съответните  ред  и 

условия за прием на студенти. 
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Линкове към полезна информация 

www.mon.bg  ‐  Нормативни  актове,  Наредба №  11  от  28.03.2005  г.  за  приемане  на  ученици  в 

държавни и в общински училища  


