
Уважаеми г-н Конов, 
 

Вашите ученици с постъпването си в училище са избрали да се обучават в  профил 

„Математически“ с първи и втори профилиращ предмети, определени на национално ниво. 

В края на 2019/2020 учебна година предстои учениците  да завършат първи гимназиален 

етап и да изберат  третия и четвъртия профилиращ предмет за втория гимназиален етап. На 

родителите и учениците в Shkolo.bg е предоставена извадка от нормативните документи и 

анкета за избор на трети и четвърти профилиращ предмет.  

Профилът е съвкупност от три или четири профилиращи предмета, два от които се 

определят на национално ниво. В ППМГ „Акад. Иван Ценов“за: 

 За 10 а клас  с профил „Математически“ - математика и информатика; 

На учениците и техните родители се предоставя възможността да изберат трети и четвърти 

профилиращ предмет от  следните предмети: 

 Физика и астрономия; 

 Английски език; 

 Информационни технологии. 

 

Информирайте учениците в групата на класа, че е необходимо родители и ученици да се 

запознаят с извадката от нормативните документи и да попълнят задължително анкетата в 

срок до 18.05.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаема г-жо Павлова, 
 

Вашите ученици с постъпването си в училище са избрали да се обучават в 

профил„Математически“ с първи и втори профилиращ предмети, определени на 

национално ниво. В края на 2019/2020 учебна година предстои учениците  да завършат 

първи гимназиален етап и да изберат  третия и четвъртия профилиращ предмет за втория 

гимназиален етап. На родителите и учениците в Shkolo.bg е предоставена извадка от 

нормативните документи и анкета за избор на трети и четвърти профилиращ предмет.  

Профилът е съвкупност от три или четири профилиращи предмета, два от които се 

определят на национално ниво. В ППМГ „Акад. Иван Ценов“за: 

 10 б клас с профил „Математически“ – математика и физика и астрономия; 

На учениците и техните родители се предоставя възможността да изберат трети и четвърти 

профилиращ предмет от следните предмети: 

 Информатика; 

 Информационни технологии; 

 Английски език. 

 

Информирайте учениците в групата на класа, че е необходимо родители и ученици да се 

запознаят с извадката от нормативните документи и да попълнят задължително анкетата в 

срок до 18.05.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаема г-жо Карамелска, 
 

Вашите ученици с постъпването си в училище са избрали да се обучават в профил 

„Софтуерни и хардуерни науки“  с първи и втори профилиращ предмети, определени на 

национално ниво. В края на 2019/2020 учебна година предстои учениците  да завършат 

първи гимназиален етап и да изберат  третия и четвъртия профилиращ предмет за втория 

гимназиален етап. На родителите и учениците в Shkolo.bg е предоставена извадка от 

нормативните документи и анкета за избор на трети и четвърти профилиращ предмет.  

Профилът е съвкупност от три или четири профилиращи предмета, два от които се 

определят на национално ниво. В ППМГ „Акад. Иван Ценов“за: 

 10 в клас с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ - информатика и 

информационни технологии; 

На учениците и техните родители се предоставя възможността да изберат трети и четвърти 

профилиращ предмет от следните предмети: 

 Физика и астрономия; 

 Английски език; 

 Математика. 

 

Информирайте учениците в групата на класа, че е необходимо родители и ученици да се 

запознаят с извадката от нормативните документи и да попълнят задължително анкетата в 

срок до 18.05.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаема г-жо Иванова, 
 

Вашите ученици с постъпването си в училище са избрали да се обучават в профил 

„Икономическо развитие“ с първи и втори профилиращ предмети, определени на 

национално ниво. В края на 2019/2020 учебна година предстои учениците  да завършат 

първи гимназиален етап и да изберат  третия и четвъртия профилиращ предмет за втория 

гимназиален етап. На родителите и учениците в Shkolo.bg е предоставена извадка от 

нормативните документи и анкета за избор на трети и четвърти профилиращ предмет.  

Профилът е съвкупност от три или четири профилиращи предмета, два от които се 

определят на национално ниво. В ППМГ „Акад. Иван Ценов“за: 

 10 г клас с профил „Икономическо развитие“ - география и икономика и 

математика; 

На учениците и техните родители се предоставя възможността да изберат трети и четвърти 

профилиращ предмет от следните предмети: 

 Информационни технологии; 

 Английски език; 

 Информатика. 

 

Информирайте учениците в групата на класа, че е необходимо родители и ученици да се 

запознаят с извадката от нормативните документи и да попълнят задължително анкетата в 

срок до 18.05.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уважаема г-жо Младенова, 
 

Вашите ученици с постъпването си в училище са избрали да се обучават в профил 

„Природни науки“ с първи и втори профилиращ предмети, определени на национално ниво. 

В края на 2019/2020 учебна година предстои учениците  да завършат първи гимназиален 

етап и да изберат  третия и четвъртия профилиращ предмет за втория гимназиален етап. На 

родителите и учениците в Shkolo.bg е предоставена извадка от нормативните документи и 

анкета за избор на трети и четвърти профилиращ предмет.  

Профилът е съвкупност от три или четири профилиращи предмета, два от които се 

определят на национално ниво. В ППМГ „Акад. Иван Ценов“за: 

 10 д клас с профил „Природни науки“ - биология и ЗО и химия и ООС; 

На учениците и техните родители се предоставя възможността да изберат трети и четвърти 

профилиращ предмет от следните предмети: 

 Физика и астрономия; 

 Английски език; 

 Математика. 

 

Информирайте учениците в групата на класа, че е необходимо родители и ученици да се 

запознаят с извадката от нормативните документи и да попълнят задължително анкетата в 

срок до 18.05.2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уважаеми г-н Тодоров, 
 

Вашите ученици с постъпването си в училище са избрали да се обучават в профил 

„Природни науки“ с първи и втори профилиращ предмети, определени на национално ниво. 

В края на 2019/2020 учебна година предстои учениците  да завършат първи гимназиален 

етап и да изберат  третия и четвъртия профилиращ предмет за втория гимназиален етап. На 

родителите и учениците в Shkolo.bg е предоставена извадка от нормативните документи и 

анкета за избор на трети и четвърти профилиращ предмет.  

Профилът е съвкупност от три или четири профилиращи предмета, два от които се 

определят на национално ниво. В ППМГ „Акад. Иван Ценов“за: 

 10 е клас с профил „Природни науки“ - биология и ЗО и химия и ООС; 

На учениците и техните родители се предоставя възможността да изберат трети и четвърти 

профилиращ предмет от следните предмети: 

 Информационни технологии; 

 Английски език; 

 Физика и астрономия. 

Информирайте учениците в групата на класа, че е необходимо родители и ученици да се 

запознаят с извадката от нормативните документи и да попълнят задължително анкетата в 

срок до 18.05.2020 г 

 


