ИЗВАДКИ ОТ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОФИЛИРАНЕТО,
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. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 78 от 2017 г., в сила от 29.09.2017 г.) (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) 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. (Доп. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) (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.) Окончателните оценки по ал. 1 се вписват
в удостоверението за първи гимназиален етап. Окончателните оценки от удостоверението за първи
гимназиален етап се посочват и в дипломата за средно образование, като задължително се вписва
и 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.
...
(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) Изпитите за промяна на окончателна оценка при завършване на втория гимназиален
етап се провеждат след приключване на учебните занятия съответно 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) 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.
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) За промяната на окончателната оценка по учебен предмет, който се изучава само в един клас
от 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. 81. Държавните зрелостни изпити се полагат по учебните предмети, определени съответно в
чл. 132, 134 и 135 ЗПУО.
Чл. 82. (Доп. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) (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.

