ИЗВАДКИ ОТ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАВЪРШВАНЕТО НА ВТОРИ
ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП И ПОЛУЧАВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ:
НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
...
Чл. 22.
...
(10) (Предишна ал. 9. - ДВ, бр. 78 от 2017 г., в сила от 29.09.2017 г.) При обучението за придобиване на
профилирана подготовка срочна оценка се формира по всеки модул от профилиращия учебен предмет, без
да се формира срочна оценка по профилиращия учебен предмет.
Чл. 23. (1) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет или модул, като се
отчитат постигнатите компетентности на ученика върху учебното съдържание, изучавано през учебната
година за придобиване на общообразователната, разширената, профилираната, професионалната и
специализираната подготовка, и при вземане предвид на срочните оценки.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2021 г., в сила от учебната 2021-2022 г.) За учебен предмет, който по училищен
учебен план се изучава само през един от сроковете, се формира годишна оценка въз основа на съответната
срочна оценка.
...
(8) При обучението за придобиване на профилирана подготовка се формира годишна оценка по всеки модул
от профилиращия учебен предмет и годишна оценка по профилиращия учебен предмет. Годишната оценка
по профилиращия учебен предмет се формира като средноаритметична с точност до 0,01 от годишните
оценки по всеки модул от предмета.
...
Чл. 26. (1) Окончателна оценка се поставя при:
1. завършване на първи гимназиален етап на средното образование;
2. завършване на втори гимназиален етап на средното образование.
(2) Окончателните оценки по ал. 1 може да се променят само по реда на изпитите за промяна на
окончателната оценка.
(3) Окончателните оценки се записват в съответните документи за завършен етап, за придобита степен на
образование и/или квалификация по професия.
...
Чл. 29. (1) Окончателните оценки по всеки учебен предмет при завършване на първия гимназиален етап на
средното образование се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки по
учебния предмет, изучаван в класовете от първия гимназиален етап в задължителните и в избираемите
учебни часове, ...
(2) Окончателните оценки при завършване на първия гимназиален етап на средното образование по всеки
учебен предмет, който се изучава само в един клас от първия гимназиален етап, са годишните оценки за
съответния клас.
...
(7) (Доп. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2021 г., в сила от учебната 2021
- 2022 г.) Окончателните оценки по ал. 1 се вписват в удостоверението за първи гимназиален етап. В
дипломата за средно образование задължително се вписва номерът на удостоверението.
Чл. 30. (1) Окончателните оценки по всеки учебен предмет при завършване на средно образование се
формират с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки по учебния предмет, изучаван
във втория гимназиален етап в задължителните и в избираемите учебни часове, ...
(2) Окончателните оценки при завършване на средно образование по учебните предмети, които се изучават
само в един клас от втория гимназиален етап, са годишните оценки за съответния клас.
...
(7) Наред с окончателните оценки по ал. 1 в дипломата за средно образование се вписват в точки и в оценки
и резултатите от успешно положените държавни зрелостни изпити по чл. 134 и 135 ЗПУО.

(8) Резултатите от държавните зрелостни изпити по ал. 7 по желание на зрелостника може да се
трансформират в оценки по скалата за оценяване, определена в European Credit Transfer and Accumulation
System (ECTS), и да се запишат в европейското приложение към дипломата за средно образование.
Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) Общият успех в дипломата за средно
образование се формира като средноаритметична оценка с точност до 0,01 от средноаритметичните оценки,
вписани като окончателни оценки по чл. 30, ал. 1 и 2 по учебните предмети, изучавани в задължителните
часове, и от средноаритметичните оценки, вписани като окончателни оценки по чл.30, ал. 1 и 2 по учебните
предмети, изучавани в избираемите часове.
...
Чл. 33. Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет или модул са:
1. поправителни изпити;
2. изпити за промяна на годишна оценка - за VII клас, за ХI клас и за ХII клас;
3. изпити за промяна на окончателна оценка при завършване на първи и на втори гимназиален етап на
средното образование.
...
Чл. 35. (1) Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия
съответно за VII клас, за ХI клас или за ХII клас.
(2) Изпитът за промяна на годишната оценка по учебен предмет или модул се полага върху учебното
съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас.
(3) За полагането на изпит за промяна на годишната оценка ученикът подава заявление до директора на
училището, с което се отказва от годишната си оценка, формирана по реда на чл. 23.
(4) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на годишна оценка по ал. 1.
(5) Изключение по ал. 4 се допуска за ученик от ХII клас, който има годишна оценка слаб (2) по един или
по няколко учебни предмета или модула - може да се явява на изпити за промяна на оценката без
ограничения на броя изпитни сесии.
(6) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на годишна оценка по не повече от три учебни
предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове, ...
Чл. 36. (1) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2020 г., в сила от учебната 2020 - 2021 г.) Изпитите за промяна на
окончателна оценка при завършване на първия или втория гимназиален етап се провеждат след
приключване на учебните занятия съответно за Х клас или за ХII клас.
(2) Изпитът за промяна на окончателната оценка по учебен предмет или модул се полага върху учебното
съдържание, включено в учебните програми по съответния учебен предмет или модул за съответните
класове от етапа.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2020 г., в сила от учебната 2020 - 2021 г.) За полагането на изпит за промяна на
окончателната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от
окончателната си оценка, формирана по реда на чл. 29, съответно на чл. 30.
(4) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на окончателната оценка.
(5) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на окончателната оценка по не повече от три
учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове...
(6) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2020 г., в сила от учебната 2020 - 2021 г.) За промяната на окончателната оценка
по учебен предмет, който се изучава само в един клас първия или съответно втория гимназиален етап, се
допуска само изпит за промяна на годишната оценка.
...
Чл. 78. Държавните зрелостни изпити се провеждат в две сесии:
1. през май - юни;
2. през август - септември.
Чл. 79. (1) Държавните зрелостни изпити са писмени и изпитните работи от тях се проверяват като
анонимни.

(2) Форматът на държавните зрелостни изпити се определя в учебно-изпитните програми по чл. 137, ал. 1
и 2 ЗПУО.
Чл. 80. (1) Държавни зрелостни изпити се полагат от зрелостници по смисъла на чл. 132 ЗПУО.
(2) Зрелостниците полагат държавните зрелостни изпити в училище на територията на областта, в която
са завършили успешно последния гимназиален клас.
...
Чл. 81. Държавните зрелостни изпити се полагат по учебните предмети, определени съответно в чл. 132,
134 и 135 ЗПУО.
Чл. 82. (1) Оценките от държавните зрелостни изпити са окончателни.
(2) Когато държавният зрелостен изпит не е положен успешно, зрелостникът може да се явява отново на
съответния държавен зрелостен изпит без ограничение на възраст и брой сесии до успешното му полагане
при условията на чл. 138, ал. 3 - 5 ЗПУО.
(3) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) Зрелостникът може да се запознае с индивидуалния
си резултат от държавния зрелостен изпит в училището, в което е приключил обучението си в XII клас,
и/или през електронната система, а с оценената си индивидуална изпитна работа - в училището, в което е
приключил обучението си в XII клас, в срок, определен от директора, срещу документ за самоличност и в
присъствието на представители на училищната зрелостна комисия.
Чл. 82а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) (1) При провеждане на държавните зрелостни изпити се извършва
видеоконтрол като мярка в защита на дейности от обществен интерес, свързани с превенция и обективно
провеждане на изпитите.
(2) Право на достъп и осъществяване на видеоконтрол на национално, областно и училищно ниво имат
длъжностни лица, определени със заповед съответно на министъра на образованието и науката, началника
на регионалното управление на образованието и на директора на училището.
…
(8) Информацията от видеоконтрола може да бъде предоставяна само на оправомощени лица с цел
изясняване на факти и обстоятелства от значение за законосъобразното и обективното провеждане на
държавния зрелостен изпит.
...
Чл. 100. (1) Учениците от последния гимназиален клас, които желаят да бъдат допуснати до държавни
зрелостни изпити, подават заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и
науката, до директора на училището, в което се обучават.
(2) Лица, които са придобили правото да полагат държавни зрелостни изпити или зрелостни изпити през
минали учебни години, но не са се явили или не са ги положили успешно, подават заявлението по ал. 1 до
директора на училището, в което са се обучавали, ... .
Чл. 101. (1) Допуснатите до полагане на държавни зрелостни изпити зрелостници получават служебна
бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.
(2) Зрелостникът е длъжен да се яви в определеното училище със служебната бележка за допускане до
държавни зрелостни изпити по ал. 1 и документ за самоличност не по-късно от 30 минути преди началото
на държавния зрелостен изпит.
(3) В зависимост от учебния предмет, по който полага държавен зрелостен изпит, зрелостникът носи линия,
пергел, триъгълник, черен химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебноизпитната програма, а зрелостниците с нарушено зрение - и брайлова машина, преносим компютър с
брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа
с компютър и оптични средства.
(4) Зрелостникът изслушва инструктаж за задълженията си по време на държавния зрелостен изпит, както
и за изискванията за анонимност на изпитната работа.

(5) Отстранява се от държавния зрелостен изпит и напуска сградата на училището зрелостник, който:
1. преписва от хартиен носител;
2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и
др.);
3. преписва от работата на друг зрелостник;
4. използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;
5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.
(6) За отстраняването на зрелостника се съставя протокол, подписан от квесторите и директора на
училището, в което се провежда изпитът, като в протокола задължително се посочват нарушителят,
нарушението и кога е извършено.
(7) Изпитната работа на зрелостник, отстранен от държавен зрелостен изпит при условията и по реда на ал.
5 и 6, не се оценява.
(8) Не се оценява и изпитна работа, за която е установено нарушаване на изискванията за анонимност. В
този случай квесторите или членовете на съответната комисия, която е установила нарушението на
анонимността, съставят протокол, описващ нарушението, и го подписват заедно с директора на училището
или с председателя на съответната комисия.
(9) В случаите по ал. 7 и 8 зрелостникът може да се яви отново на съответния държавен зрелостен изпит.

