
1

КАНДИДАТСТВАНЕ след 7 клас

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

ЦПЛР – Център за кариерно ориентиране – ВАРНА
гр. Варна, бул. „Цар Освободител “ № 27, Младежки дом

тел.: 052 988 933, е-mail: cko_varna@abv.bg, www.cko-varna.bg

Актуална информация към  11.2022г.



Кандидатстването след 7 клас вълнува, повече или

по-малко, всички вас. Може би се чувствате

объркани от многобройните възможности, при-

теснени от Националното външно оценяване. Не се

съмняваме, че искате да направите най-добрия

избор и да го осъществите по най-успешния начин.

Целта на кариерното ориентиране, извършвано от

специалисти, е да Ви помогне да направите добър

избор, който да отговаря едновременно на способ-

ностите и желанията на ученика, на наличните му

ресурси, на изискванията на пазара и перспек-

тивите за намиране на работа.

Затова събираме, систематизираме, обяс-нява-

ме и актуализираме информацията, от която

имате нужда, тъй като тя наистина е обемна,

разнопосочна и бързо остаряваща. Посочваме и

други основни и надеждни източници на важна и

полезна информация.

Вярваме, че изборът е ваш, а ние можем да ви

съдействаме чрез ефективни модели и добри

примери. Защото съвременното разбиране за

ролята на кариерния консултант е, че той е

учител по умения за управление на кариерното

развитие, което започва от ранното детство

и продължава през целия активен живот.
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Задължително ли е да кандидатствам 

след 7 клас? 

Да, за да продължи образованието си в 8 клас,

ученикът трябва, първо, да завърши успешно 7

клас и да получи Свидетелство за основно

образование и, второ, да премине през процедура

на кандидатстване; тази процедура се извършва

въз основа на неговите желания и на приемния

му бал, с който участва в класиране (състезание) с

другите ученици със същите желания.

Да, наистина има значение, защото образованието в

гимназиален етап, за разлика от основното

образование, не е общо, а се разделя на

профилирано и професионално.

Особено големи стават различията в 11 и 12 клас,

когато задължителните часове седмично за всички

училища са по-малко от избираемите часове.

Какво значение има къде ще уча след 

7 клас? Толкова ли е важно кое училище 

ще избера?
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Продължителността и на двата вида гимназиално

образование е една и съща - 5 години, разделени на

два етапа - първи етап от 8 до 10 клас и втори етап,

обхващащ 11 и 12 клас.

Завъшилите и двата вида образование могат да

започнат работа или да продължат в по-висока

образователна степен.

Профилираното образование включва общообра-

зователната, разширената и профилирана под-

готовка. Профилираната подготовка се придобива

във втори гимназиален етап на средното обра-

зование чрез изучаване на профилиращите учебни

предмети, включени в съответния профил, об-

хваща задълбочени за определен профилиращ

предмет и комплексни за даден профил

компетентности. След успешно завършване на

12 клас учениците получават Диплома за средно

образование.

Професионалното образование включва общообра-

зователна, разширена и професионалната подго-

товка. Професионалната подготовка обхваща ком-

петентности, необходими за придобиване на

професионална квалификация. Тя включва и

производствена практика или дори работа в реална

трудова среда (при дуалната система). Освен

Диплома за средно образование, завършилите

професионално образование, след полагане на

държавен изпит или защита на проект, получават и

Свидетелство за професионална квалификация по

определена професия и специалност.

Какво е общото и различното между 

профилираното и професионалното 

образование?
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За да направим добър избор, трябва най-напред

да знаем от какво можем да избираме, какви са

възможните опции.

Какво включва профилираното 

образование?

Профилираното образование се осъщест-

вява в първи гимназиален етап чрез

общообразователна и разширена подго-

товка, и във втори гимназиален етап чрез

общообразователна, разширена и профили-

рана подготовка.

Общообразователната подготовка се

придобива в хода на цялото училищно

обучение (чрез изучаване на общообразовател-

ните учебни предмети) и обхваща следните

групи ключови компетентности:

• Компетентности в областта на българския

език; • Умения за общуване на чужди езици; •

Математическа компетентност и основни

компетентности в областта на природните науки

и на технол.; • Дигитална компетентност; •

Умения за учене; • Социални и граждански

компетентности; • Инициативност и пред-

приемчивост; • Културна компетентност и уме-

ния за изразяване чрез творчество; • Умения за

подкрепа на устойчивото развитие и за

здравословен начин на живот и спорт.
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Профилираната подготовка обхваща

задълбочени компетентности в даден профил.

Профилът е съвкупност от 3 или 4 профи-

лиращи учебни предмета, 2 от които са

задължителни и се определят на национално

ниво с държавния план-прием, а останалите 1

или 2 профилиращи предмета се определят

според желанията на учениците в края на

10 клас.

Разширената подготовка обхваща компе-

тентности, които развиват и усъвършенстват

отделни компетентности от общообразовател-

ната подготовка.
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Списък на профилите с двата 

задължителни профилиращи предмета:

(при част от профилите има по два варианта)

Чужди езици – два Чужди езика;

Хуманитарни науки – Български език и 

литература + История и цивилизации или

Философия;

Обществени науки – История и цивилизации +

География и икономика или Философия;

Икономическо развитие – География и 

икономика + Математика или Чужд език;

Софтуерни и хардуерни науки - Информатика 

+ информационни технологии;

Предприемачески – Предприемачество +

Информационни технологии или География и 

икономика;

Математически – Математика +

Информатика или Физика и астрономия;

Природни науки - Химия и опазване на околната 

среда + Биология и здравно образование или

Физика и астрономия;

Изобразително изкуство – Изобразително 

изкуство +

Чужд език или Иинформационни технологии;

Музика – Музика +

Чужд език или Иинформационни технологии;
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В какви направления

се провежда професионално образование?

Списъкът на професиите, по който се провежда 

професионалното образование във всички 

учебни институции, има йерархична структура с 

четири нива:

Области на образование 

Професионални направления

Професии (включват една или повече специалности)

Специалности 

Обучението и приемът в 8 клас се извършва по 

специалности (т.е. даден ученик се обучава по 

една специалност).

Списък на областите на професионално

образование в общински и държавни учи-

лища в гр. Варна:

- Изкуства

- Социални услуги 

- Стопанско управление и администрация

- Информатика

- Техника

- Производство и преработка

- Архитектура и строителство

- Селско, горско и рибно стопанство

- Здравеопазване

- Услуги за личността

- Транспорт
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Какво е степен 

на професионална квалификация?

Това е характеристика на специалностите,

която се посочва в таблицата с план-приема.

Степените на професионална квалификация на

специалностите, които се изучават в училищ-

ното професионално образование, са първа,

втора и трета. Те отговарят на нивото на

компетентностите, които са необходими за

упражняване на съответната специалност,

включващи изпълнение на:

- за първа степен – рутинни дейности, 

извършвани при неизменящи се условия;

- за втора степен - дейности с комплексен 

характер, извършвани при изменящи се 

условия;

- за трета степен - дейности с комплексен 

характер, извършвани при изменящи се 

условия, както и поемане на отговорност за 

работата на други лица.
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Какво означава

дуална форма на обучение?

Обучението чрез работа (дуалната система на

обучение) е специфична форма на профе-

сионално образование, което се организира във

втори гимназиален етап за ученици, навършили

16г.

То съчетава обучение в професионална

гимназия и практическо обучение в реална

работна среда на трудов договор със заплащане

(2 дни седмично в 11 кл. и 3 дни седмично в

12 кл.)

Редица европейски страни (Германия,

Австрия, Швейцария и др.), които прилагат

модела успешно, традиционно имат най-

ниската младежка безработица.
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Изучаване на чужд език

Изучаването на първия чужд език (като

задължителна общообразователна подготовка

в гимназиален етап) може да бъде интензивно,

разширено или нито интензивно, нито разши-

рено. Разликата е в броя часове в 8 и 9 клас.

По решение на училището, интензивно и

разширено изучаване на чужд език може да

се провежда във всяка паралелка, както от

профилираното, така и от професионалното

образование в неспециализираните училища

(а не само в паралелките с профил Чужди
езици).

Във втори гимназиален етап, само в профили-

раното образование, при профилиращ

предмет Чужд език се изучават още от 4 до 8

часа седмично (това отново важи за всички
профили, не само за профил Чужди езици).

Всяко училище може да добави още избираеми

и факултативни часове по чужди езици.
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КЪДЕ мога да получа профилирано и професионално образование?

- Профилирани 

гимназии

- Средни училища

ПРОФИЛИРАНО

ОБРАЗОВАНИЕ

- Училище по 

изкуствата

- Спортно училище

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

УЧИЛИЩА

НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ

УЧИЛИЩА

ПРОФЕСИОНАЛНО  

ОБРАЗОВАНИЕ

- Професионални 

гимназии

- Профилирани 

гимназии

- Средни училища

НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

УЧИЛИЩА
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- Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“

- Трета природоматематическа гимназия „Акад. Методий Попов“

- Първа езикова гимназия

- Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“

- IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио Кюри“

ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ 

НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА в гр. Варна
профилирани гимназии, средни училища и професионални гимназии

- Национално училище по изкуствата „Добри Христов“

- Спортно училище „Георги Бенковски“

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА в гр. Варна
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- Средно училище с езиково обучение „Александър С. Пушкин“

- Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „К. Преславски“

- VII  СУ “Найден Геров“

- СУ „Димчо Дебелянов“

- СУ „Гео Милев“

- СУ „Неофит Бозвели“

- СУ „Пейо Кр. Яворов“

- СУ „Елин Пелин“

- СУ „Любен Каравелов“

СРЕДНИ УЧИЛИЩА
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- Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“

- Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“

- Професионална техническа гимназия

- Професионална гимназия по електротехника

- Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи „Акад. Благовест 

Сендов“

- Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“

- Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров“

- Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“

- Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“

- Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Д. И. Менделеев“

- Професионална гимназия по текстил и моден дизайн

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ
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Адрес: гр. Варна, бул. «Цар Освободител» № 27, Младежки дом

тел.: 052 988 933

www.cko-varna.bg

• За да улеснят учениците в избора на образование, професия и работа, в планирането и постигането на мечтата 
им за професионална кариера, кариерните консултанти от ЦПЛР-Център за кариерно ориентиране-Варна 
осъществяват диагностична и консултативна дейност с ученици за избор на образование и кариера, 
информират за профилите на обучение, професиите и специалностите в средните и висшите училища.

• ЦПЛР-Център за кариерно ориентиране-Варна 
е общински център и всички услуги, 
които предлага са безплатни за ученици, родители и педагози.
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