ИЗВАДКИ ОТ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАВЪРШВАНЕТО НА ВТОРИ
ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП И ПОЛУЧАВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ:
ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
...
Чл. 125. Ученик от XII клас, който има годишна оценка "слаб (2)" по един или по няколко учебни предмета
или модула и не се е явил или не е положил успешно изпити за промяна на оценката, не повтаря класа. Той
може да се явява на изпити за промяна на оценката без ограничения на броя изпитни сесии при условия и
по ред, определени с държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на
учениците.
...
Чл. 132. (1) Учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават зрелостници и придобиват право да се явят на
държавни зрелостни изпити и на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
(2) Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява профилирана подготовка,
придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по
учебния предмет Български език и литература и на задължителен държавен зрелостен изпит по
профилиращ учебен предмет.
...
Чл. 133. (1) Придобиването на средно образование се удостоверява с диплома за средно образование, в
която се вписва и общият успех. Дипломата за средно образование е окончателна и дава право за
продължаване на образованието или за професионално обучение.
...
(3) По свое желание лицето може да получи европейско приложение към свидетелството за професионална
квалификация и/или приложение към дипломата за средно образование на чужд език - английски, френски
или немски.
Чл. 134. (1) Задължителният държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература
се полага върху учебно съдържание, изучавано в задължителните учебни часове във втория гимназиален
етап на средно образование.
(2) Вторият задължителен държавен зрелостен изпит по чл. 132, ал. 2 се полага по учебен предмет, избран
от ученика измежду учебните предмети Чужд език - английски, френски, немски, италиански, испански
или руски, Математика, Информатика, Информационни технологии, Физика и астрономия, Биология и
здравно образование, Химия и опазване на околната среда, История и цивилизации, География и
икономика, Предприемачество, Музика, Изобразително изкуство и Философия, ако ученикът го е изучавал
в избираемите учебни часове като профилиращ учебен предмет във втория гимназиален етап на средно
образование. Държавният зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание от задължителните
модули на профилиращия учебен предмет.
Чл. 135. (1) По свое желание зрелостникът може да положи и до два допълнителни държавни зрелостни
изпита по избрани от него учебни предмети измежду учебните предмети Български език и литература,
Чужд език - английски, френски, немски, италиански, испански или руски, Математика, Информационни
технологии, Физика и астрономия, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда,
История и цивилизации, География и икономика и Философия.
(2) В случай че избраният учебен предмет по ал. 1 е изучаван от ученика като профилиращ, държавният
зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание от задължителните модули на профилиращия учебен
предмет, изучавано в избираемите учебни часове във втория гимназиален етап на средно образование.
(3) В случай че избраният учебен предмет по ал. 1 не е изучаван от ученика като профилиращ, държавният
зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание, изучавано в задължителните учебни часове в
средната степен на образование.

(4) Зрелостникът може да положи допълнителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български
език и литература само ако е изучавал учебния предмет като профилиращ. Държавният зрелостен изпит се
полага върху учебното съдържание от задължителните модули на профилиращия учебен предмет.
(5) Освен случаите по ал. 4 допълнителен държавен зрелостен изпит не може да се полага по учебен
предмет, по който зрелостникът е положил задължителен държавен зрелостен изпит.
(6) Допълнителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Чужд език може да се положи и по чужд
език, различен от посочените в ал. 1, ако съгласно училищния учебен план ученикът е изучавал съответния
чужд език в първия гимназиален етап на средно образование и като профилиращ учебен предмет във втория
гимназиален етап на средно образование.
...
Чл. 137. (1) Учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити, които се полагат върху учебното
съдържание, изучавано в задължителните учебни часове в двата етапа на средно образование, се определят
с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.
(2) Учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити, които се полагат върху учебното
съдържание от задължителните модули на профилиращия учебен предмет, се определят с държавния
образователен стандарт за профилираната подготовка.
(3) Формирането на общия успех по чл. 133, ал. 1, както и условията и редът за организацията и
провеждането на държавните зрелостни изпити се уреждат с държавния образователен стандарт за
оценяване на резултатите от обучението на учениците.
(4) Държавните зрелостни изпити по всеки учебен предмет се оценяват на национално равнище от учители
и от преподаватели от висшите училища.
Чл. 138. (1) Зрелостник, който не се е явил или не е положил успешно някои от изпитите по чл. 132, ал. 2
или някои от изпитите по чл. 132, ал. 3, по свое желание получава удостоверение за завършен втори
гимназиален етап на средно образование, което дава право на професионално обучение. Удостоверението
за завършен втори гимназиален етап не дава право за продължаване на образованието
(2) Зрелостник, който не се е явил или не е положил успешно допълнителен държавен зрелостен изпит,
придобива средно образование, ако е положил успешно задължителните държавни зрелостни изпити,
съответно държавния изпит за придобиване на професионална квалификация. В тези случаи в дипломата
за средно образование се вписват само успешно положените допълнителни държавни зрелостни изпити.
(3) Зрелостниците по ал. 1 може да се явяват на държавни зрелостни изпити и на държавния изпит за
придобиване на квалификация по професия без ограничение на възраст и на брой изпитни сесии при
спазване на юридическите актове, действащи към момента на явяването.
(4) Зрелостниците по ал. 1 полагат само задължителния държавен зрелостен изпит или държавния изпит за
придобиване на квалификация по професия, който не са положили успешно. При всяко следващо явяване
на държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет зрелостникът може да сменя избора си на учебен
предмет при условията на чл. 134, ал. 2.
...

