ИЗВАДКИ ОТ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОФИЛИРАНЕТО,
ЗАВЪРШВАНЕТО НА ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП И ПОЛУЧАВАНЕ НА ДИПЛОМА
ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ:
НАРЕДБА № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка
...
Чл. 2. (1) 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.
(2) 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.
(3) Профилът е съвкупност от три или четири профилиращи учебни предмета, два от които се
определят на национално ниво, а останалите – с училищните учебни планове.
(4) Профилиращи учебни предмети може да са:
1. български език и литература;
2. чужд език;
3. математика;
4. информатика;
5. информационни технологии;
6. история и цивилизации;
7. география и икономика;
8. философия;
9. биология и здравно образование;
10. физика и астрономия;
11. химия и опазване на околната среда;
12. музика;
13. изобразително изкуство;
14. предприемачество;
15. физическо възпитание и спорт.
(5) Профилиращите предмети в даден профил са едни и същи за ХI и за ХII клас.
(6) Всеки от профилиращите предмети по ал. 3 се изучава с не по-малко от 4 учебни часа и не
повече от 8 часа седмично.
(7) Профилите и съответните два задължителни профилиращи учебни предмета са, както следва:
...
5. профил „Софтуерни и хардуерни науки" със задължителни профилиращи учебни предмети
информатика и информационни технологии;
...
7. профил „Математически" със задължителни профилиращи учебни предмети математика и
информатика или математика и физика;
...
(8) Като профилиращ предмет извън задължителните профилиращи учебни предмети по ал. 7 във
всеки един от профилите в училищния учебен план може да се определи предмет по чл. 2, ал. 3
при спазване на условията на чл. 2, ал.2.
Чл. 3. (1) Всеки профилиращ учебен предмет се състои от задължителни и избираеми модули.

(2) 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 научни
и/или приложни области.
(3) Задължителните модули по всеки профилиращ учебен предмет се определят в изискванията по
чл. 4, ал. 1 за резултатите от обучението по профилиращия предмет.
(4) Задължителните модули се изучават в ХI клас със 144 учебни часа годишно и в ХII клас - със
124 учебни часа годишно, а избираемите модули се изучават в ХI клас - с не повече от 144 учебни
часа и не по-малко от 36 учебни часа годишно, и в ХII клас - с не повече от 124 учебни часа и не
по-малко от 31 учебни часа годишно.
(5) Резултатите от обучението по конкретни задължителни и/или избираеми модули за
придобиването на профилираната подготовка по решение на висшето училище може да се
признават като натрупани кредити във висшето образование при условия и по ред, определени от
съответното висше училище.
...
Чл. 6. (1) Обучението за придобиване на профилираната подготовка по всеки от задължителните
модули на профилиращите учебни предмети по чл. 2, ал. 3 се осъществява по учебни програми,
утвърдени от министъра на образованието и науката.
(2) Учебната програма за съответния задължителен модул конкретизира компетентностите като
очаквани резултати от обучението на учениците в края на класа в съответствие с изискванията на
чл. 4, ал. 1.
...
Чл. 8. (1) Обучението за придобиване на профилираната подготовка по всеки от избираемите
модули на учебните предмети по чл. 2, ал. 3 се осъществява по учебни програми, утвърдени от
директора на училището.

