ИЗВАДКИ ОТ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАВЪРШВАНЕТО НА ВТОРИ
ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП И ПОЛУЧАВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ:
НАРЕДБА № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на
предучилищното и училищното образование
1. Удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование (Изм. – ДВ, бр. 26 от
2020 г., в сила от 22.03.2020 г.)
Удостоверява завършен XII клас; дава право за обучение за придобиване на професионална
квалификация.
Съдържа: серия, номер; снимка; форма на обучение; резултати от обучението; съответно ниво от НКР и
от ЕКР.
Издава се до 7 дни от датата на заявяване.
2. Диплома за средно образование (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2020 г., в сила от 22.03.2020 г., бр. 75 от 2021 г.,
в сила от 10.09.2021 г.)
Удостоверява придобито средно образование; дава право за продължаване на образованието или за
обучение за придобиване на професионална квалификация.
Съдържа: серия, номер; снимка; форма на обучение; резултати от обучението; държавни зрелостни
изпити; общ успех; съответно ниво от НКР, ЕКР и ОЕЕР.
Издава се до 10 дни от датата на протокола за резултатите от изпити за придобиване на средно
образование.
3. Приложение към дипломата за средно образование на чужд език на английски - немски - френски
(Изм. – ДВ, бр. 26 от 2020 г., в сила от 22.03.2020 г.)
Служи за образователна и/или трудова мобилност.
Съдържа: серия и номер на дипломата/дубликата; снимка; форма на обучение; придобито средно
образование; профил/специалност/профес ия; общ успех; съответно ниво от НКР, ЕКР и ОЕЕР; оценка по
European Credit Transfer and Accumulation System.
Издава се до 14 дни от датата на заявяване.
4. Удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет, невключен в дипломата за
средно образование (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2020 г., в сила от 22.03.2020 г.)
Дава право за включване на оценката в балообразуването при кандидатстване във висше училище.
Съдържа: учебен предмет; вид и резултат от изпита; данни за дипломата на ученика и удостоверението за
признаване на средно образование (ако е приложимо).
Издава се до 7 дни от датата на протокола за резултати от държавните зрелостни изпити.

