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НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2003 Г. ЗА 
ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА (ОБН., ДВ, БР. 41 ОТ 

2003 Г.; ПОПР., БР. 48 ОТ 2003 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 65 ОТ 2003 Г., БР. 47 ОТ 2004 Г., БР. 
55 ОТ 2005 Г., БР. 47 ОТ 2006 Г., БР. 51 И 74 ОТ 2007 Г.) 

Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 7 от 22.01.2008 г. 
 
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения: 
 
1. В т. 30 думите "на зрелостната комисия" се заличават, а съюзът "или" се заменя с 

"и/или". 
 
2. Точка 33 се изменя така: 
 
"33. Протокол за допускане на учениците до изпити за промяна на оценка;". 
 
3. В т. 34 думите "на комисията" се заличават. 
 
4. Точка 35 се изменя така: 
 
"35. Протокол за оценките от държавен зрелостен изпит;". 
 
5. Точка 36 се изменя така: 
 
"36. Протокол за оценките от държавните зрелостни изпити за придобиване на средно 

образование;". 
 
6. В т. 37 думите "на комисията за придобиване на професионална квалификация - за 

окончателните резултати" се заменят с думите "за оценките". 
§ 2. В чл. 29, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 
 
1. В т. 1 думите "където това се изисква от Закона за народната просвета и 

Правилника за прилагане на Закона за народната просвета" се заличават. 
 
2. В т. 3 думата "зрелостни" и запетаята след нея се заличават. 
 
3. В т. 4 се правят следните изменения и допълнения: 
 
а) след думите "от поправителните изпити на изпитите за промяна на оценката" се 

поставя точка и запетая и се добавят думите "подпис на директора под резултатите за 
всеки клас; кръгъл печат;"; 

 
б) думите "Успех от зрелостни изпити": антетка с колони със следните наименования: 

номер по ред; наименование на учебните предмети; сесията и учебната година и оценката с 
думи и цифри; подпис на директора под резултатите от всяка сесия; кръгъл печат; "Успех 
от държавните зрелостни изпити и държавните изпити за придобиване на професионална 
квалификация": две антетки с колони със следните наименования: номер по ред; 
наименование на учебните предмети; сесията и учебната година и оценката с думи и 
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цифри; подпис на директора под резултатите от всяка сесия; кръгъл печат;" се заменят с 
"Успех от поправителните изпити след последния гимназиален клас"; антетка с колони със 
следните наименования: номер по ред; наименованието на учебните предмети; успех с 
думи и цифри по сесии; учебни години и видове подготовка; текст: "В резултат на 
успешно положени поправителни изпити ....., съгласно протокол № .... се допуска до 
явяване на държавни зрелостни изпити и/или държавни изпити за придобиване на 
професионална квалификация"; име, фамилия и подпис на директора на институцията, 
кръгъл печат на училището; "Успех от свободноизбираемата подготовка"; антетка с 
колони за вписване на: номер по ред; наименование на учебните предмети; годишни 
оценки с думи и цифри по учебни години и класове; окончателна оценка с думи и цифри; 
общ хорариум; подпис на директора под резултатите и кръгъл печат на училището;". 

 
4. В т. 5 след думата "страници" се добавят думите "Успех от задължителните 

държавни зрелостни изпити и/или държавните изпити за придобиване на професионална 
квалификация": антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование 
на учебните предмети; сесията и учебната година и оценката с думи и цифри; подпис на 
директора под резултатите от всяка сесия и кръгъл печат на училището; "Успех от 
допълнително положени държавни зрелостни изпити (изпитите се изписват, когато 
оценката е не по-слаба от среден 3)": антетка с колони със следните наименования: номер 
по ред; наименование на учебните предмети; сесията и учебната година и оценката с думи 
и цифри; подпис на директора под резултатите от всяка сесия и кръгъл печат на 
училището;". 

 
5. Точка 6 се изменя така: 
 
"6. страница - "Успех за дипломата за средно образование и/или за свидетелството за 

професионална квалификация"; антетка с колони със следните наименования: номер по 
ред; наименование на учебните предмети; оценки с думи и цифри по учебни години и 
съответния клас и по видове подготовки (ЗП или профилирана подготовка/ЗИП); успех от 
изпитите за промяна на оценката (за класове и гимназиален етап); окончателни оценки и 
общ хорариум по вид подготовка (ЗП или профилирана подготовка/ЗИП); подписи на 
класния ръководител и директора под всяка колона с оценки; кръгъл печат на училището 
под всяка колона с оценки;". 

 
6. Точки 7, 8 и 9 се изменят така: 
 
"7. страница - "Окончателни оценки и общ хорариум за свидетелството за 

професионална квалификация"; антетка с колони със следните наименования: номер по 
ред; наименование на учебните предмети; степен на професионална квалификация; 
окончателни оценки и общ хорариум по вид подготовка (ЗПП и ЗИП), за съответната 
степен на професионална квалификация; подписи на класния ръководител и директора под 
всяка колона за съответната степен; кръгъл печат на училището"; 

 
8. страница - "Издадени документи": наименование на документа "свидетелството за 

основно образование"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за 
ученика: трите имена, ЕГН и месторождение, ЛНЧ, гражданство, форма на обучение, 
текст: "През учебната ........ година завърши основно образование с общ успех: ........ (с 
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думи и цифри)"; "годишни оценки по изучаваните учебни предмети в VIII клас": 
"общозадължителна подготовка": наименованията на учебните предмети по учебен план, 
две празни колони с редове за вписване на оценките с думи и цифри; "свободноизбираема 
подготовка": три празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните 
предмети и оценките с думи и цифри; име, фамилия и подписи на класния ръководител и 
директора; кръгъл печат на училището"; 

 
9. страница - "Издадени документи": снимка на ученика; печат на училището; 

наименование на документа "диплома за средно образование"; серия и номер; 
регистрационен номер, дата на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН, 
месторождение, ЛНЧ, гражданство; през ........г.; завърши ....... (вид, пълно наименование и 
местонахождение на училището); вид подготовка (непрофилирана, профил, професия, 
специалност); форма на обучение; срок на обучение; с общ успех .... (с думи и цифри); 
текст: "С решение на училищната зрелостна комисия (протокол № .... от ........ г.) 
придобива средно образование"; "задължителна подготовка": наименованията на учебните 
предмети по учебен план; колони с празни редове за вписване оценките с думи и цифри, 
общ хорариум; "задължителноизбираема подготовка": "профилирана или задължителна 
професионална подготовка"; четири празни колони с редове за вписване на 
наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общ хорариум; 
"непрофилирана и/или задължителноизбираема професионална подготовка"; четири 
празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети, оценките с 
думи и цифри и общия хорариум; "свободноизбираема подготовка": четири празни колони 
с редове за вписване на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и 
общия хорариум;". 

 
7. Създава се точка 10: 
 
"10. страница - "Издадени документи" - текст: "Държавни зрелостни изпити"; оценки с 

думи и цифри от "задължителни държавни зрелостни изпити" по български език и 
литература и втория задължителен държавен зрелостен изпит по предмет, избран от 
ученика; текст "допълнително положени държавни зрелостни изпити"; три колони с редове 
за вписване на успешно положените допълнителни държавни зрелостни изпити и оценки с 
думи и цифри срещу всеки от тях; име, фамилия и подписи на класния ръководител и 
директора; кръгъл печат на училището; текст: "Дава право за продължаване на 
образованието или за професионално обучение"; разделителна линия; снимка на ученика; 
кръгъл печат; наименование на документа "свидетелство за професионална 
квалификация"; серия и номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за ученика: 
трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; през година ........ завърши ........ 
(наименование и местонахождение на институцията); форма на обучение; срок на 
обучение; текст: "С решение на комисията за придобиване на професионална 
квалификация (протокол № .... от .... г.) придобива .......(с думи) степен на професионална 
квалификация по професия ........, специалност ........"; "Оценки от държавните изпити за 
придобиване на професионална квалификация": "теория на професията"; колони с празни 
редове за вписване оценките с думи и цифри; "практика на професията"; колони с празни 
редове за вписване оценките с думи и цифри; "оценки от изучаваните учебни предмети от 
професионалната подготовка": четири празни колони с редове за вписване на 
наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум 
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учебни часове; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора, кръгъл печат 
на училището; текст: "Не дава право за продължаване на образованието";". 

§ 3. В чл. 30, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 
 
1. В т. 1 думите "където това се изисква от Закона за народната просвета и 

Правилника за прилагане на Закона за народната просвета" се заличават. 
 
2. В т. 2 думите "за първи и втори срок и годината" и думата "зрелостни" се заличават. 
 
3. В т. 3 думата "зрелостни" и запетаята след нея се заличават. 
 
4. Точка 4 се изменя така: 
 
"4. страница текст: "Успех от приравнителните изпити": антетка с колони със 

следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети/модули; 
оценката с думи и цифри по класове; текст "Успех от изпитите за промяна на оценката"; 
антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните 
предмети/модули; оценка с думи и цифри от изпитите (по класове и за гимназиалния етап) 
и от поправителните изпити на изпитите за промяна на оценката; под всяка колона: подпис 
на директора и кръгъл печат на училището; текст: "Успех от поправителните изпити след 
последния гимназиален клас"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; 
наименование на учебните предмети/модули; оценка с думи и цифри по: сесии, учебни 
години и видове подготовка; текст: "В резултат на успешно положени изпити, собствено и 
фамилно име на ученика, съгласно протокол № ....... се допуска до явяване на държавни 
зрелостни изпити и/или държавни изпити за придобиване на професионална 
квалификация"; име, фамилия и подпис на директора, кръгъл печат на училището; текст: 
"Успех от свободноизбираемата подготовка"; антетка с колони със следните 
наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети/модули; годишни 
оценки с думи и цифри по учебни години и класове; окончателна оценка; общ хорариум; 
под всяка колона подпис на директора, кръгъл печат на училището;". 

 
5. Точки 5, 6, 7 и 8 се изменят така: 
 
"5. страница текст "Успех от задължителните държавни зрелостни изпити и/или 

държавните изпити за придобиване на професионална квалификация": антетка с колони 
със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; сесията и 
учебната година; оценката с думи и цифри; подпис на директора под резултатите от всяка 
сесия; кръгъл печат на училището; "Успех от допълнително положени държавни зрелостни 
изпити (изпитите се изписват, когато оценка е не по-слаба от среден 3)": антетка с колони 
със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; сесията и 
учебната година; оценката с думи и цифри; подпис на директора под резултатите от всяка 
сесия; кръгъл печат на училището; текст: "Успех за дипломата за средно образование 
и/или за свидетелството за професионална квалификация"; антетка с колони със следните 
наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети/модули; оценки с думи 
и цифри по учебни години и съответния клас и по видове подготовка (ЗП или профилирана 
подготовка/ЗИП); успех от изпитите за промяна на оценката (по класове и за гимназиалния 
етап); окончателни оценки и общ хорариум по вид подготовка (ЗП или профилирана/ЗИП) 
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за дипломата; подписи на класния ръководител и директора под всяка колона с оценки; 
кръгъл печат на училището под всяка колона с оценки; 

 
6. страница "Успех за дипломата за средно образование и/или за свидетелството за 

професионална квалификация"; антетка с колони със следните наименования: номер по 
ред; наименование на учебните предмети/модули; оценки с думи и цифри по учебни 
години и за съответния клас и по видове подготовка (ЗП или профилирана 
подготовка/ЗИП); успех от изпитите за промяна на оценката (по класове и за гимназиалния 
етап); окончателни оценки и общ хорариум по вид подготовка (ЗП или профилирана/ЗИП); 
подписи на класния ръководител и директора и кръгъл печат на училището под всяка 
колона с оценките; 

 
7. страница "Окончателни оценки и общ хорариум за свидетелството за 

професионална квалификация"; антетка с колони със следните наименования: номер по 
ред; наименование на учебните предмети/модули; степен на професионална квалификация; 
окончателни оценки и общ хорариум по вид подготовка (ЗПП и ЗИП) за съответната 
степен на професионална квалификация; подписи на класния ръководител и директора под 
всяка колона за съответната степен; кръгъл печат на училището; 

 
8. страница "Издадени документи": наименование на документа "Свидетелство за 

основно образование"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за 
ученика: трите имена, ЕГН и месторождение, ЛНЧ, гражданство; форма на обучение, 
текст: "През учебната ..." "годишни оценки по изучаваните учебни предмети в VIII клас:"; 
"общозадължителна подготовка": наименования на учебните предмети по учебен план, две 
празни колони с редове за вписване на оценките с думи и цифри; "свободноизбираема 
подготовка": три празни колони за вписване на наименованията на учебните предмети и 
оценките с думи и цифри; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора; 
кръгъл печат на училището." 

 
6. Създават се точки 9 и 10: 
 
"9. страница "Издадени документи": снимка на притежателя на документа; кръгъл 

печат на училището; наименование на документа "Диплома за средно образование"; серия; 
номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН, 
месторождение, ЛНЧ, гражданство; през ....... г. завърши ........ (вид, наименование и 
местонахождение на училището); вид подготовка (непрофилирана, профил, професия, 
специалност); форма на обучение; срок на обучение; с общ успех ....... (с думи и цифри); 
текст: "С решение на училищната зрелостната комисия (протокол № .... от ...... г.) 
придобива средно образование"; "задължителна подготовка": наименованията на учебните 
предмети по учебен план; колони с празни редове за вписване на оценките с думи и цифри 
и общия хорариум; "задължителноизбираема подготовка": "профилирана или 
задължителна професионална подготовка"; четири празни колони с редове за вписване на 
наименованията на учебните предмети/модули, оценките с думи и цифри и общия 
хорариум; "непрофилирана и/или задължителноизбираема професионална подготовка"; 
четири празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети, 
оценките с думи и цифри и общия хорариум; "свободноизбираема подготовка": четири 
празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети/модули, 
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оценките с думи и цифри и общия хорариум; 
 
10. страница "Издадени документи" - текст: "Държавни зрелостни изпити"; оценки с 

думи и цифри от "задължителни държавни зрелостни изпити" по български език и 
литература и втория задължителен държавен зрелостен изпит по предмет, избран от 
ученика; текст: "допълнително положени държавни зрелостни изпити"; три колони с 
редове за вписване на успешно положените допълнителни държавни зрелостни изпити и 
оценки с думи и цифри срещу всеки от тях; име, фамилия и подписи на класния 
ръководител и директора; кръгъл печат на училището; текст: "Дава право за продължаване 
на образованието или за професионално обучение; разделителна линия; снимка на 
ученика; кръгъл печат на училището; наименование на документа: "Свидетелство за 
професионална квалификация"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; 
данни за ученика: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; през ........ г. 
завърши ........ (наименование и местонахождение на институцията); форма на обучение; 
срок на обучение; текст: "С решение на комисията за придобиване на професионална 
квалификация (протокол № .... от .... г.) придобива ........ (с думи) степен на професионална 
квалификация по професия ......., специалност ........"; "оценки от държавните изпити за 
придобиване на професионална квалификация" - теория на професията, празни редове за 
вписване оценките с думи и цифри; практика на професията: празни редове за вписване 
оценките с думи и цифри; текст: "оценки от изучаваните учебни предмети/модули от 
професионалната подготовка": четири празни колони с редове за вписване на: 
наименованията на учебните предмети/модули, оценките с думи и цифри и общия 
хорариум; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора, кръгъл печат на 
училището; текст: "Не дава право за продължаване на образованието." 

§ 4. В чл. 31, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 
 
1. В т. 1 думите "където това се изисква от Закона за народната просвета и 

Правилника за прилагане на Закона за народната просвета" се заличават. 
 
2. В т. 2 думата "зрелостни" и запетаята след нея се заличават. 
 
3. В т. 3 думата "зрелостни" и запетаята след нея се заличават. 
 
4. Точка 4 се изменя така: 
 
"4. страница текст: "Успех от приравнителните изпити": антетка с колони със 

следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети/модули; 
оценката с думи и цифри по класове; под всяка колона подпис на директора и кръгъл печат 
на училището; текст "Успех от изпитите за промяна на оценката"; антетка с колони със 
следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети/модули; успех 
с думи и цифри от изпитите (по класове и за гимназиалния етап) и от поправителните 
изпити на изпитите за промяна на оценката; текст: "Успех от поправителните изпити след 
последния гимназиален клас"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; 
наименование на учебните предмети/модули; успех с думи и цифри по сесии, учебни 
години и видове подготовка; текст: "В резултат на успешно положени поправителни 
изпити, собствено и фамилно име на ученика, съгласно протокол № .... се допуска до 
явяване на държавни зрелостни изпити и/или държавни изпити за придобиване на 
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професионална квалификация"; име, фамилия и подпис на директора; кръгъл печат на 
училището; текст: "Успех от свободноизбираемата подготовка"; антетка с колони със 
следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети/модули; 
годишни оценки с думи и цифри по учебни години и класове; окончателна оценка с думи и 
цифри; общ хорариум; подпис на директора и кръгъл печат на училището под всяка колона 
с резултатите;". 

 
5. В т. 5 след думите "страници - текст" се добавят думите "Успех от задължителните 

държавни зрелостни изпити и държавните изпити за придобиване на квалификация по 
професия"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на 
учебните предмети; сесия, учебна година; оценка с думи и цифри; подпис на директора 
под резултатите от всяка сесия и кръгъл печат на училището; текст: "Успех от 
допълнително положени държавни зрелостни изпити (изпитите се изписват, когато 
оценката е не по-слаба от среден 3)"; антетка с колони със следните наименования: номер 
по ред; наименование на учебните предмети; сесията и учебната година и оценката с думи 
и цифри; подпис на директора под резултатите от всяка сесия; кръгъл печат на 
училището;", а думите "наименование на учебните предмети" се заменят с "наименование 
на учебните предмети /модулите". 

 
6. Точки 6, 7, 8, 9, 10 и 11 се изменят така: 
 
"6. страница "Успех за дипломата за средно образование и/или за свидетелството за 

професионална квалификация"; антетка с колони със следните наименования: номер по 
ред; наименование на учебните предмети/модули; оценки с думи и цифри по учебни 
години и за съответния клас и по видове подготовка (ЗП или профилирана 
подготовка/ЗИП); успех от изпитите за промяна на оценката (за класове и гимназиален 
етап); окончателни оценки и общ хорариум по вид подготовка (ЗП или профилирана 
подготовка/ЗИП); подписи на класния ръководител и директора и кръгъл печат на 
училището под всяка колона с оценките; 

 
7. страница "Окончателни оценки и общ хорариум за свидетелството за 

професионална квалификация"; антетка с колони със следните наименования: номер по 
ред; наименование на учебните предмети/модули; степен на професионална квалификация; 
окончателни оценки и общ хорариум по вид подготовка (ЗПП и ЗИП) за съответната 
степен на професионална квалификация; подписи на класния ръководител и директора под 
всяка колона за съответната степен; кръгъл печат на училището; 

 
8. страница "Издадени документи": наименование на документа "Свидетелство за 

основно образование"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за 
ученика: трите имена, ЕГН и месторождение, ЛНЧ, гражданство; форма на обучение; 
текст: "През учебната ........ г. завърши основно образование с общ успех: ........ (с думи и 
цифри)"; "годишни оценки по изучаваните учебни предмети в VIII клас:"; 
"общозадължителна подготовка": наименования на учебните предмети по учебен план, две 
празни колони с редове за вписване на оценките с думи и цифри; "свободноизбираема 
подготовка": три празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните 
предмети и оценките с думи и цифри; име, фамилия и подписи на класния ръководител и 
директора; кръгъл печат на училището; 
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9. страница "Издадени документи"; снимка на притежателя; кръгъл печат на 

училището; наименование на документа "Диплома за средно образование"; серия; номер; 
регистрационен номер; дата на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН, 
месторождение, ЛНЧ, гражданство; през ....... г. завърши ........ (вид, пълно наименование и 
местонахождение на училището); вид подготовка (непрофилирана, профил, професия, 
специалност); форма на обучение; срок на обучение; с общ успех ....... (с думи и цифри); 
текст: "С решение на училищната зрелостна комисия (протокол № .... от ...... г.) придобива 
средно образование"; текст: "задължителна подготовка": наименования на учебните 
предмети по учебен план; колони с празни редове за вписване на оценките с думи и цифри 
и общия хорариум; текст: "задължителноизбираема подготовка": "профилирана или 
задължителна професионална подготовка"; четири празни колони с редове за вписване на 
наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум; 
"непрофилирана и/или задължителноизбираема професионална подготовка"; четири 
празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети, оценките с 
думи и цифри и общия хорариум; текст: "свободноизбираема подготовка"; четири празни 
колони с редове за вписване на наименованията на: учебните предмети, оценките с думи и 
цифри и общия хорариум; 

 
10. страница "Издадени документи"; текст: "Държавни зрелостни изпити"; оценки с 

думи и цифри от "задължителни държавни зрелостни изпити" по български език и 
литература и втория задължителен държавен зрелостен изпит по предмет, избран от 
ученика; текст "допълнително положени държавни зрелостни изпити"; три колони с редове 
за вписване на успешно положените допълнителни държавни зрелостни изпити и оценки с 
думи и цифри срещу всеки от тях; име, фамилия и подписи на класния ръководител и 
директора; кръгъл печат на училището; текст: "Дава право за продължаване на 
образованието или за професионално обучение"; разделителна линия; наименование на 
документа "Приложение към дипломата за средно образование (за професионално 
обучение по модули)"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за 
ученика: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; "задължителна 
професионална подготовка": четири празни колони с редове за вписване на 
наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум; име, 
фамилия и подпис на директора, кръгъл печат на училището; 

 
11. страница "Издадени документи"; снимка на притежателя на документа; кръгъл 

печат на училището; наименование на документа: "Свидетелство за професионална 
квалификация"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за ученика: 
трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; през ....... г.; завърши ........ 
(наименование и местонахождение на институцията); форма на обучение; срок на 
обучение; текст: "С решение на комисията за придобиване на професионална 
квалификация (протокол № .... от .... г.) придобива ........ (с думи) степен на професионална 
квалификация по професия ......., специалност .......; текст: "оценки от държавните изпити за 
придобиване на професионална квалификация" - теория на професията: колони с празни 
редове за вписване на оценките с думи и цифри; "практика на професията": колони с 
празни редове за вписване на оценките с думи и цифри; темата на дипломната работа и 
оценката от защитата й с думи и цифри или вида на практическия изпит съгласно 
държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия и 
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оценката с думи и цифри; текст: "оценки от изучаваните учебни предмети/модули от 
професионалната подготовка": четири празни колони с редове за вписване на: 
наименованията на учебните предмети/модули, оценките с думи и цифри и общия 
хорариум; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора, кръгъл печат на 
училището;". 

 
7. Създава се т. 12: 
 
"12. страница "Издадени документи"; наименование на документа "Приложение към 

свидетелството за професионална квалификация (за обучение по модули)"; серия; номер; 
регистрационен номер; дата на издаване на свидетелството за професионална 
квалификация: данни за ученика: трите имена, ЕГН и месторождение, ЛНЧ, гражданство; 
текст: "задължителна професионална подготовка": четири празни колони с редове за 
вписване на наименованията на модулите, оценките с думи и цифри и общия хорариум; 
име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора; кръгъл печат на 
училището." 

§ 5. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения: 
 
1. В ал. 2: 
 
а) точка 1 се изменя така: 
 
"1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и 

местонахождение на училището; наименование на документа "Доклад на класния 
ръководител за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на 
средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална 
квалификация"; учебна година; клас, паралелка; сесия; брой на учениците в класа; текст: 
"Да се допуснат до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование 
и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация следните 
ученици:"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; трите имена на 
ученика; наименование на предметите, за които ученикът е подал заявление за допускане 
до държавни зрелостни изпити и/или до държавни изпити за придобиване на 
професионална квалификация, от трета до шеста колона: български език и литература; 
втори задължителен държавен зрелостен изпит (предмет/цикъл от предмети); 
допълнителен/ни държавен/ни зрелостен/ни изпит/и (предмет/и или цикъл от предмети); 
шеста колона "държавни изпити за придобиване на професионална квалификация;"; 

 
б) в т. 2 думите "втора страница" се заменят със "страница", а след думите "държавни 

изпити за придобиване на професионална квалификация" се поставя точка и запетая и се 
добавят думите "от трета до шеста колона: български език и литература; втори 
задължителен държавен зрелостен изпит (предмет/и или цикъл от предмети); 
допълнителен/ни държавен/ни зрелостен/ни изпит/и (предмет/и или цикъл от предмети); 
шеста колона "държавни изпити за придобиване на професионална квалификация;". 

 
2. Създава се нова ал. 4: 
 
"(4) Докладът се ползва по образец в електронен вид. Всяка страница се разпечатва. 
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Класният ръководител и директорът подписват края на всяка страница, полага се кръглият 
печат на училището." 

 
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5. 
§ 6. Създава се чл. 33а:  
 
"Чл. 33а. (1) Протокол за допускане на учениците до изпити за промяна на оценката се 

попълва от комисията, която определя кои ученици са допуснати до изпити за промяна на 
оценката. 

 
(2) Протоколът за допускане на учениците до изпити за промяна на оценката е с 

номенклатурен номер 3-79А и има следните реквизити: 
 
1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и 

местонахождение на училището; наименование на документа "Протокол за допускане на 
учениците до изпити за промяна на оценката"; номер и дата на протокола; учебната 
година; сесията; дата на провеждане на заседанието; № и дата на заповедта за назначаване 
на комисията; състав на комисията - трите имена на председателя и на членовете на 
комисията; текст: "проведе заседание за разглеждане на заявленията за допускане на 
учениците до изпити за промяна на оценката"; имена на отсъстващи членове на комисията; 

 
2. страница - текст: "Комисията реши: допуска до изпит за промяна на оценката:"; 

антетка с колони със следните наименования: номер по ред; клас; трите имена на ученика; 
учебен предмет, за който ученикът е подал заявление; трите имена и подпис на 
председателя; имена, фамилии и подписи на членовете на комисията; трите имена и 
подпис на директора; кръгъл печат на училището. 

 
(3) Протоколът се води от председателя на комисията и се предава на директора. 
 
(4) Протоколите се съхраняват в класьор. След приключване на изпитната сесия 

протоколите се прошнуроват. 
 
(5) Протоколът се ползва по образец в електронен вид. Всяка страница се разпечатва. 

Председателят на комисията и директорът подписват края на всяка страница, полага се 
кръглият печат на училището. 

 
(6) Със заповед на директора се определя място на съхранение на класьора с 

протоколите до приключване на учебната година, а след този срок протоколът се 
съхранява в архива на училището със срок постоянен." 

§ 7. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения: 
 
1. Алинея 1 се изменя така: 
 
"(1) Протоколът за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити за 

придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на 
професионална квалификация се попълва от училищната зрелостна комисия или 
комисията за придобиване на професионална квалификация за целия випуск и определя 
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кои ученици са допуснати до държавни зрелостни изпити и/или до държавни изпити за 
придобиване на професионална квалификация." 

 
2. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 
 
а) думите "на зрелостната комисия" се заличават, а след думите "държавни зрелостни 

изпити" се добавят думите "за придобиване на средно образование"; 
 
б) точка 1 се изменя така: 
 
"1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и 

местонахождение на училището; наименование на документа "Протокол за допускане на 
учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до 
държавни изпити за придобиване на професионална квалификация"; номер; дата; учебна 
година; сесия; № и дата на заповедта за назначаване на училищната зрелостна 
комисия/комисията за придобиване на професионална квалификация; състав на комисията 
- трите имена на председателя и на членовете на комисията; текст: проведе заседание за 
допускане на учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно 
образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация; 
имена на отсъстващите членове на комисията;"; 

 
в) точка 2 се изменя така: 
 
"2. страница - текст "Комисията реши: допуска до държавни зрелостни изпити за 

придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на 
професионална квалификация следните ученици:"; антетка с колони със следните 
наименования: номер по ред; клас; трите имена на ученика; за кои изпити е подал 
заявление; държавни зрелостни изпити по": български език и литература; втори 
задължителен държавен зрелостен изпит (предмет/и или цикъл от предмети); 
допълнителен/ни държавен/ни зрелостен/ни изпит/и (предмет/и или цикъл от предмети); 
"държавни изпити за придобиване на професионална квалификация"; 

 
г) точка 3 се отменя; 
 
д) точка 4 се изменя така: 
 
"4. последна страница - антетка с колони със следните наименования: номер по ред; 

клас; трите имена на ученика; за кои изпити е подал заявление; "държавни зрелостни 
изпити по": български език и литература; втори задължителен държавен зрелостен изпит 
(предмет/цикъл от предмети); допълнителен/ни държавен/ни зрелостен/ни изпит/и по 
(предмет/и или цикъл от предмети); "държавни изпити за придобиване на професионална 
квалификация"; трите имена и подписи на председателя и членовете на комисията; трите 
имена и подпис на директора; кръгъл печат на училището." 

 
3. Създава се нова ал. 4: 
 
"(4) Протоколът се ползва по образец в електронен вид. Всяка страница се разпечатва. 
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Председателят на комисията и директорът подписват края на всяка страница, полага се 
кръглият печат на училището." 

 
4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6. 
§ 8. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения: 
 
1. В ал. 2: 
 
а) думата "четири" се заличава; 
 
б) в т. 1 след думите "наименование на министерството" се поставя точка и запетая, 

добавя се думата "вид", след което се поставя запетая; думата "зрелостен" се заменя с 
"държавен зрелостен", а след думите "дата на провеждане на изпита" се добавя "по ..."; 

 
в) точка 2 се изменя така: 
 
"2. страница - антетка с колони със следните наименования: номер по ред, трите 

имена на допуснатите до изпит и неявили се в залата, описание на особени прояви по 
време на изпита;"; 

 
г) точка 3 се изменя така: 
 
"3. последна страница - данни за дежурните квестори: начало и край (час, минути) на 

дежурството, трите имена на дежурните квестори, подписи; време на приключване на 
изпита (час, минути); брой на предадените писмени работи (с цифри и с думи); трите 
имена и подпис на дежурния квестор, който предава писмените работи; трите имена и 
подпис на директора/ръководителя, приел писмените работи; кръгъл печат на 
институцията; трите имена на председателя на изпитната комисия по предмета; брой (с 
цифри и словом) на получените за преглед и оценка писмени работи от 
директора/ръководителя; срок на връщането им; дата; име, фамилия и подпис на 
председателя на изпитната комисия; указание за попълване."; 

 
д) точка 4 се отменя. 
 
2. Създава се нова ал. 4: 
 
"(4) Протоколът се ползва по образец в електронен вид. Всяка страница се разпечатва. 

Дежурният квестор и директорът подписват края на всяка страница, полага се кръглият 
печат на институцията." 

 
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5. 
§ 9. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения: 
 
1. В ал. 2: 
 
а) думата "две" се заличава; 
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б) точка 1 се изменя така: 
 
"1. страница - наименование на министерството; вид, наименование и 

местонахождение на институцията; наименование на документа "Протокол за резултата от 
писмен, устен или практически изпит"; учебен предмет, по който се провежда изпитът; 
учебна година; сесия; клас; вид на изпита (поправителен, приравнителен, за промяна на 
оценката и др.); форма на обучение; дата на провеждане на изпита; номер и дата на 
заповедта на директора/ръководителя на институцията за провеждане на изпита; трите 
имена на председателя и членовете на комисията за провеждане на изпита; антетка с 
колони със следните наименования: номер по ред; трите имена на ученика; номер на 
изпитния билет/номер на темата; оценка с думи и цифри;"; 

 
в) точка 2 се изменя така: 
 
"2. страница - особени прояви по време на изпита; трите имена на председателя на 

комисията и на членовете на изпитната комисия и подписи; указания за попълване на 
протокола." 

 
2. В ал. 3 думата "учителите" се заменя с "членове на изпитната комисия". 
 
3. Създава се нова ал. 4: 
 
"(4) Протоколът се ползва по образец в електронен вид. Всяка страница се разпечатва. 

Член на комисията/председателят на комисията и директорът подписват края на всяка 
страница, полага се кръглият печат на институцията." 

 
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5. 
 
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6, като в нея думата "папката" се заменя с "класьорът". 
§ 10. Член 37 се отменя. 
§ 11. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения: 
 
1. В ал. 1 думите "на комисията" се заличават. 
 
2. В ал. 2: 
 
а) думите "на комисията" и думата "осем" се заличават; 
 
б) точка 1 се изменя така: 
 
"1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и 

местонахождение на училището; наименование на документа "Протокол за удостоверяване 
на завършен гимназиален етап"; номер и дата на протокола; учебна година; сесия; дата на 
заседанието на училищната зрелостна комисия; № и дата на заповедта за назначаване на 
комисията; състав на комисията - трите имена на председателя и членовете; трите имена на 
отсъстващите от заседанието;"; 
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в) в т. 2 думите "втора до седма" се заличават, а след думите "входящ номер" се 
добавя "и дата на"; 

 
г) точка 3 се изменя така: 
 
"3. последна страница - текст "училищната зрелостна комисия": трите имена и 

подписи на председателя и членовете на комисията; трите имена и подпис на директора на 
училището; кръгъл печат на училището." 

 
3. Алинея 3 се изменя така: 
 
"(3) Протоколът се води от председателя на училищната зрелостна комисия, поставя 

се в класьор, в който се съхраняват всички изпитни протоколи от сесията; класьорът се 
прошнурова и подпечатва с кръглия печат на училището." 

 
4. Създава се нова ал. 4: 
 
"(4) Протоколът се ползва по образец в електронен вид. Всяка страница се разпечатва. 

Председателят на комисията и директорът подписват края на всяка страница, полага се 
кръглият печат на училището." 

 
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5, като се изменя така: 
 
"(5) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с 

протоколите до завършване на учебната година. Класьорът се съхранява в архива на 
училището със срок постоянен." 

§ 12. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения: 
 
1. Алинея 1 се изменя така: 
 
"(1) Протокол за оценките от държавен зрелостен изпит се попълва от училищната 

зрелостна комисия и отразява окончателните оценки на учениците от съответното 
училище от държавния зрелостен изпит по даден учебен предмет." 

 
2. В ал. 2: 
 
а) изречение първо и второ се изменят така: 
 
"Протоколът за оценките от държавен зрелостен изпит е с номенклатурен номер 3-81 

и се състои от страници със следните реквизити:"; 
 
б) точка 1 се изменя така: 
 
"1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и 

местонахождение на училището; наименование на документа "Протокол за оценките от 
държавен зрелостен изпит; наименование на учебния предмет, по който е проведен 
държавният зрелостен изпит; номер и дата на протокола; учебна година; сесия; № и дата 
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на заповедта за назначение на комисията; състав на комисията: трите имена на 
председателя и членовете; текст: "проведе заседание за вписване на оценките от 
държавния зрелостен изпит по ..."; имена на отсъстващите;"; 

 
в) точка 2 се изменя така: 
 
"2. страница - текст: "Комисията вписа следните оценки от държавния зрелостен 

изпит по ...; 1. Успешно положили държавния зрелостен изпит"; антетка със следните 
колони: номер по ред; клас, паралелка; трите имена на ученика; оценка с думи и с цифри;"; 

 
г) точка 3 се изменя така: 
 
"3. страница: текст: " 2. Неуспешно положили държавния зрелостен изпит по..." 

(попълва се за държавния зрелостен изпит по БЕЛ и втория задължителен държавен 
зрелостен изпит); антетка с колони със следните наименования: номер по ред; клас, 
паралелка; трите имена на ученика;"; 

 
д) точка 4 се изменя така: 
 
"4. страница - трите имена и подписи на председателя и членовете на училищната 

зрелостна комисия; трите имена и подпис на директора; кръгъл печат на училището." 
 
3. Създава се нова ал. 4: 
 
"(4) Протоколът се ползва по образец в електронен вид. Всяка страница се разпечатва. 

Председателят на комисията и директорът подписват края на всяка страница, полага се 
кръглият печат на училището." 

 
4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6. 
§ 13. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения: 
 
1. Алинея 1 се изменя така: 
 
"(1) Протокол за оценките от държавните зрелостни изпити за придобиване на средно 

образование се попълва от училищната зрелост - на комисия и отразява окончателните 
оценки на учениците от съответното училище от държавните зрелостни изпити." 

 
2. В ал. 2: 
 
а) думите "Протоколът на зрелостната комисия за придобиване на средно образование 

- за окончателните резултати от всички държавни зрелостни изпити, е с номенклатурен 
номер 3-81Б, съдържа десет страници със следните реквизити:" се заменят с думите 
"Протоколът за оценките от държавните зрелостни изпити за придобиване на средно 
образование е с номенклатурен номер 3-81Б и съдържа страници със следните реквизити:"; 

 
б) точка 1 се изменя така: 
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"1. първа страница: наименование на министерството; вид, наименование и 
местонахождение на училището; наименование на документа "Протокол за оценките от 
държавните зрелостни изпити за придобиване на средно образование"; учебна година; 
сесия; текст: "Днес, ......... г., училищната зрелостна комисия, назначена със заповед № 
........ от ......... г. на директора, в състав:"; "трите имена на председателя и членовете"; текст: 
"проведе заседание за вписване на оценките от държавните зрелостни изпити"; "имена на 
отсъстващите"; 

 
в) точка 2 се изменя така: 
 
"2. страница - текст: "Комисията вписа следните оценки от държавните зрелостни 

изпити; т.1. Успешно положили държавни зрелостни изпити"; антетка с колони със 
следните наименования: номер по ред; клас; трите имена на ученика; държавни зрелостни 
изпити с колони: оценка с думи и с цифри по български език и литература; наименование 
на втория задължителен изпит (предмет/цикъл от предмети); оценка с думи и с цифри; 
наименование на допълнително положения/ите държавен/ни зрелостен/ни изпит/и 
(предмет/и или цикъл от предмети); оценка с думи и с цифри;"; 

 
г) в т. 3 думите "осма и девета" се заличават, а след думите "Неуспешно положили 

държавен зрелостен изпит" се добавят думите "по български език и литература и/или втори 
задължителен държавен зрелостен изпит"; 

 
д) точка 4 се изменя така: 
 
"4. страница - трите имена и подписи на председателя и на членовете на училищната 

зрелостна комисия; име, фамилия и подпис на директора; кръгъл печат на училището." 
 
3. В ал. 3 думата "зрелостната" се заменя с "училищната зрелостна", а думата 

"институцията" се заменя с "училището". 
 
4. Създава се нова ал. 5: 
 
"(5) Протоколът се ползва по образец в електронен вид. Всяка страница се разпечатва. 

Председателят на комисията и директорът подписват края на всяка страница, полага се 
кръглият печат на училището." 

 
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6, като се изменя така: 
 
"(6) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с 

протоколите до завършване на учебната година. Класьорът се съхранява в архива на 
училището със срок постоянен." 

§ 14. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения: 
 
1. Алинея 1 се изменя така: 
 
"(1) Протоколът за оценките от държавните изпити за придобиване на професионална 

квалификация се попълва от комисията за придобиване на професионална квалификация и 
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отразява окончателните оценки на учениците от съответното училище от проведените 
изпити за придобиване на професионална квалификация." 

 
2. В ал. 2: 
 
а) думата "осем" се заличава; 
 
б) точка 1 се изменя така: 
 
"1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и 

местонахождение на институцията; наименование на документа "Протокол за оценките от 
държавните изпити за придобиване на професионална квалификация"; наименование на 
професията и специалността; номер; дата; текст: "Днес, ...... г., комисията за придобиване 
на професионална квалификация, назначена със заповед № ...... от ..... г. на 
директора/ръководителя в състав:" трите имена на председателя и членовете; текст: 
"проведе заседание за вписване на оценките от държавния изпит за придобиване на 
професионална квалификация"; име и фамилия на отсъстващите"; 

 
в) точка 2 се изменя така: 
 
"2. страница - текст: "комисията вписа следните оценки от изпитите: 1. Успешно 

положили държавните изпити за придобиване на професионална квалификация; антетка с 
колони със следните наименования: номер по ред; клас/квалификационен курс; трите 
имена на ученика/курсиста; оценки - по теория и по практика на професията (с думи и с 
цифри);"; 

 
г) точка 3 се изменя така: 
 
"3. страница - текст: "2. Неуспешно положили държавен/ни изпит/и за придобиване на 

професионална квалификация" - антетка с колони със следните наименования: пореден 
номер; клас/квалификационен курс; трите имена на ученика/курсиста; вид на изпита (по 
теория или по практика);"; 

 
д) точка 4 се изменя така: 
 
"4. страница - текст: "Комисия за придобиване на професионална квалификация:", 

трите имена и подписи на председателя и членовете на комисията; трите имена и подпис 
на директора/ръководителя; кръгъл печат на институцията." 

 
3. Създава се нова ал. 5: 
 
"(5) Протоколът се ползва по образец в електронен вид. Всяка страница се разпечатва 

и се подписва от председателя на комисията и от директора/ръководителя на 
институцията. Заверява се с кръглия печат на институцията." 

 
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така: 
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"(6) Със заповед на директора/ръководителя се определя мястото на съхранение на 
класьора с протоколите до завършване на учебната година/обучението. Класьорът се 
съхранява в архива на институцията със срок постоянен." 

§ 15. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения: 
 
1. В ал. 1 след думите "завършили обучението си в IV и в VIII клас по индивидуални 

програми" се поставя запетая и се добавят думите "но не са постигнали държавното 
образователно изискване за учебното съдържание." 

 
2. В ал. 2: 
 
а) в т. 1 след думите "завършили обучението си по индивидуални програми" се 

добавят думите "но не са постигнали държавното образователно изискване за учебното 
съдържание" и след тях се поставя запетая, а думата "учебния" се заменя с "учебен"; 

 
б) в т. 2 след думите "Резултати от обучението по индивидуални програми" се добавят 

думите "на ученици със специални образователни потребности". 
§ 16. В чл. 45, ал. 2, т. 1 думата държавната" се заменя с "училищната". 
§ 17. В чл. 46 се правят следните допълнения: 
 
1. В ал. 1 след думите "по индивидуални програми" се поставя запетая и се добавят 

думите "но не са постигнали държавното образователно изискване за учебното 
съдържание." 

 
2. В ал. 2, т. 1 след думите "завършили обучението си по индивидуални програми" се 

добавят думите "но не са постигнали държавното образователно изискване за учебното 
съдържание" и след тях се поставя запетая. 

§ 18. В чл. 48, ал. 3, т. 1 след думите "завършили обучението си по индивидуални 
програми" се добавят думите "но не са постигнали държавното образователно изискване за 
учебното съдържание" и след тях се поставя запетая. 

§ 19. В чл. 57, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 
 
1. Думите "Има следните реквизити" се заменят с "Дипломата за средно образование 

за училищата по изкуствата се издава с номенклатурен номер 3-34И, а за училищата по 
културата е с номенклатурен номер 3-34К. Дипломата за средно образование има следните 
реквизити:". 

 
2. В т. 2 думите "пълното наименование и местонахождение на училището" се заменят 

със "серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; снимка на притежателя на 
документа; подпис на притежателя; кръгъл печат на училището; данни за притежателя на 
документа: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; годината на 
завършване; вид, наименование и местонахождение на училището; вид на подготовката 
(непрофилирана, профил, професия, специалност); форма и срок на обучение; общ успех 
......... (с думи и с цифри); № и дата на протокола от решението на училищната зрелостна 
комисия за придобиване на средно образование; подпис на директора на училището; печат 
с държавен герб;". 
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3. Точки 3, 4 и 5 се изменят така: 
 
"3. втора страница - текст: "задължителна подготовка"; наименования на учебните 

предмети от задължителната подготовка по учебен план; две колони с редове за вписване 
на оценките с думи и с цифри и общия хорариум; текст: "задължителноизбираема 
подготовка", "профилирана или задължителна професионална подготовка"; три колони с 
празни редове за изписване на наименованията на учебните предмети по учебен план, 
оценките с думи и с цифри и общия хорариум; машинно четими символи за 
автоматизирано разпознаване и защита на документа; 

 
4. трета страница - три колони с празни редове за изписване на наименованията на 

учебните предмети от профилираната или задължителната професионална подготовка; 
текст: "непрофилирана и/или задължителноизбираема професионална подготовка"; три 
колони с редове за изписване на наименованията на учебните предмети, оценката с думи и 
с цифри и общия хорариум; текст: свободноизбираема подготовка; три колони с редове за 
изписване на наименованията на учебните предмети, оценката с думи и с цифри и общия 
хорариум; 

 
5. четвърта страница - текст: "държавни зрелостни изпити"; "задължителни държавни 

зрелостни изпити"; две колони с редове: "български език и литература", празен ред за 
вписване на наименованието на учебния предмет, избран за втори задължителен държавен 
зрелостен изпит, оценки с думи и с цифри срещу всеки учебен предмет; текст: 
"допълнително положени държавни зрелостни изпити"; три колони с редове за вписване на 
успешно положените допълнителни държавни зрелостни изпити и оценки с думи и с 
цифри срещу всеки от тях; име, фамилия и подпис на членовете на училищната зрелостна 
комисия и на директора; печат с държавен герб; текст: "Дава право за продължаване на 
образованието или за професионално обучение", "Оценките са по шестобална система, при 
която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3"; машинно четими 
символи за автоматизирано разпознаване и защита на документа." 

§ 20. В чл. 58, ал. 2 думите "3-35.1" се заменят с "3-34.1". 
§ 21. В чл. 59, ал. 3 думите "№ 3-35.1л" се заменят с "№ 3-34.1К", а думите "№ 3-

35Вл" се заменят с "№ 3-34К". 
§ 22. В чл. 60 ал. 3 се изменя така: 
 
"(3) Дубликатът на дипломата за средно образование е с номенклатурен номер 3-34а, а 

за училищата по изкуствата и училищата по културата - с номенклатурен номер 3-34Ад. 
Дубликатът се състои от корица - твърда подвързия, и четири страници и съдържа 
следните реквизити: 

 
1. корица - наименование на държавата по Конституция; наименование на 

министерството; наименование на документа - "Диплома"; държавен герб; 
 
2. първа страница - наименование на държавата по Конституция; пълно наименование 

на министерството; наименование на документа "Диплома"; серия; номер; регистрационен 
номер на дубликата; дата на издаване на дубликата; снимка на притежателя; кръгъл печат 
на училището; подпис на притежателя на дубликата; серия; номер; регистрационен номер 
на оригинала; дата на издаване на оригинала; данни за притежателя на документа: трите 



 20

имена, ЕГН или ЛНЧ, гражданство, месторождение; годината на завършване; вид, 
наименование и местонахождение на училището, издало оригинала; вид, наименование и 
местонахождение на училището, издало дубликата; вид на подготовката (непрофилирана; 
профил; професия; специалност); форма и срок на обучение; общ успех с думи и цифри; № 
и дата на протокола от решението на комисията за придобиване на средно образование; 
име, фамилия и подпис на директора; печат с държавен герб; 

 
3. втора и трета страница - текст: "оценки"; четири празни колони с редове за 

отразяване на съдържанието на оригиналния документ; име, фамилия и подпис на 
директора; печат с държавен герб; 

 
4. четвърта страница - четири празни колони с редове за отразяване съдържанието на 

оригиналния документ; име, фамилия и подпис на директора; печат с държавен герб; текст 
"Оценките са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската 
положителна - среден 3". 

§ 23. В чл. 79а, ал. 1 след думите "отлични резултати" се поставят скоби и в тях се 
добавят думите "от 5.50 до 6.00". 

§ 24. Създава се чл. 80б:  
 
"Чл. 80б. (1) Кандидатстващите във висши училища извън територията на Република 

България лица, придобили средно образование в училищата от системата на народната 
просвета в Република България, по свое желание могат да получат служебна бележка, 
удостоверяваща придобито средно образование. Служебната бележка не е задължителен 
документ. 

 
(2) Служебната бележка се състои от една страница със следните реквизити: изходящ 

номер и дата; наименование на документа "Служебна бележка"; вид, наименование и 
местонахождение (град/село, община, област) на училището, издало служебната бележка; 
текст: "издава настоящата служебна бележка в уверение на това, че": собствено, бащино и 
фамилно име на ученика; ЕГН; дата и място на раждане; ЛНЧ; гражданство; текст: "е 
придобил/а средно образование. Притежава ..." (изписва се наименованието на документа, 
с който е придобито средно образование); серия, фабричен №, регистрационен № с дата, 
издаден отЕ (вид, наименование и местонахождение (град/село, община, област) на 
училището, издало документа за придобиване на средно образование); текст: "и има право 
да продължи образованието си във всички видове висши училища на територията на 
Република България. Настоящата служебна бележка да послужи за кандидатстване във 
висши училища в ... (посочва се държава/и)"; име и фамилия и подпис на директора; 
кръгъл печат на училището. 

 
(3) Служебната бележка се регистрира в изходящия дневник на училището. 
 
(4) Служебната бележка се съхранява от притежателя." 
§ 25. В чл. 90, ал. 2 думите "по чл. 4, т. 1 - 4, 8, 9, 17, 59, 63 и 67, чл. 70, 75 и по чл. 77, 

ал. 1, т. 1 и т. 3, ал. 2 и 3" се заменят с "чл. 4, т. 1 - 4, 8, 9, 17, 25 - 37, 59 и 67, чл. 70, 75, чл. 
77, ал. 1, т. 1 и 3, ал. 2 и 3 и по чл. 80а и 80б". 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 26. (1) За учениците, приети през учебните 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 и 
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2006/2007 години в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия, 
професионално училище, се попълва приложение към личния картон. Приложението е с 
номенклатурен номер 3-51.4. Съдържа четири страници със следните реквизити: 

 
1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и 

местонахождение на училището; наименование на документа: "Приложение към личен 
картон с ном. № 3-48/3-51/3-52 за ученици, приети през учебните 2003/2004, 2004/2005, 
2005/2006 и 2006/2007 години в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална 
гимназия, професионално училище"; трите имена на ученика; ЕГН; дата на раждане; 
месторождение; ЛНЧ, гражданство; настоящ адрес и домашен телефон; текст: "Година на 
утвърждаване на учебния план, по който ученикът е започнал обучението ..."; текст: 
"Успех от задължителните държавни зрелостни изпити и/или държавните изпити за 
придобиване на степен на професионална квалификация": антетка с колони със следните 
наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; сесията и учебната 
година и оценката с думи и с цифри; подпис на директора под резултатите от всяка сесия и 
кръгъл печат на училището; "Успех от допълнително положени държавни зрелостни 
изпити (изпитите се изписват, когато оценката е не по-слаба от среден 3)": антетка с 
колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; 
сесията и учебната година, оценката с думи и с цифри; подпис на директора под 
резултатите от всяка сесия и кръгъл печат на училището; 

 
2. страници - текст: "Издадени документи"; снимка на притежателя на документа; 

кръгъл печат; наименование на документа "Диплома за средно образование"; серия; номер; 
регистрационен номер; дата на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН, 
месторождение, ЛНЧ, гражданство; през ....... г. завърши ........ (вид, пълно наименование и 
местонахождение на училището); вид подготовка (непрофилирана; профил; професия, 
специалност); форма на обучение; срок на обучение; общ успех ....... (с думи и с цифри); 
текст: "С решение на училищната зрелостна комисия (протокол № .... от .....г.) придобива 
средно образование"; "задължителна подготовка": наименования на учебните предмети по 
учебен план; колони с празни редове за вписване оценките с думи и с цифри и общия 
хорариум; "Задължителноизбираема подготовка"; "профилирана или задължителна 
професионална подготовка": четири празни колони с редове за вписване на 
наименованията на учебните предмети, оценките с думи и с цифри и общия хорариум; 
"непрофилирана и/или задължителноизбираема професионална подготовка": четири 
празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети, оценките с 
думи и с цифри и общия хорариум; "свободноизбираема подготовка": четири празни 
колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и 
с цифри и общия хорариум; 

 
3. страница "Издадени документи" - текст: "Държавни зрелостни изпити"; оценки с 

думи и с цифри от "задължителни държавни зрелостни изпити" по български език и 
литература и втория задължителен държавен зрелостен изпит по предмет, избран от 
ученика; текст "допълнително положени държавни зрелостни изпити"; три колони с редове 
за вписване на успешно положените допълнителни държавни зрелостни изпити и оценки с 
думи и с цифри срещу всеки от тях; име, фамилия и подписи на класния ръководител и 
директора; кръгъл печат на училището; текст: "Дава право за продължаване на 
образованието или за професионално обучение." 
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(2) Приложението е неразделна част от личен картон на ученика с № 3-48, 3-51 или 3-

52. 
§ 27. Дубликат на диплома за средно образование, придобито преди влизане в сила на 

чл. 24 от Закона за народната просвета се издава при условията на чл. 60 от Наредба № 4 
от 2003 г. за документите за системата на народната просвета. Дубликатът е с 
номенклатурен номер 3-36а, състои се от корица - твърда подвързия, и четири страници и 
съдържа следните реквизити: 

 
1. корица - наименование на държавата по Конституция; наименование на 

министерството; наименование на документа - "Диплома", държавен герб; 
 
2. първа страница - държавен герб; наименование на държавата по Конституция; 

пълно наименование на министерството; наименование на документа "Диплома"; вид, 
наименование и местонахождение на училището, издало дубликата; вид, наименование и 
местонахождение на училището, издало оригинала; 

 
3. втора страница - наименование на документа; серия; номер; регистрационен номер 

на дубликата; дата на издаване на дубликата; снимка на притежателя; кръгъл печат на 
училището; подпис на притежателя на дубликата; серия; номер; регистрационен номер на 
оригинала, дата на издаване на оригинала; данни за притежателя на документа: трите 
имена, ЕГН или ЛНЧ, гражданство, месторождение; година на завършване; вид, 
наименование и местонахождение на училището; вид на подготовката (непрофилирана, 
профил, професия, специалност); форма и срок на обучение; общ успех с думи и с цифри; 
№ и дата на протокола от решението на комисията за придобиване на средно образование; 
име, фамилия и подпис на директора; печат с държавен герб; 

 
4. трета страница - текст: "оценки"; четири празни колони с редове за отразяване 

съдържанието на оригиналния документ; 
 
5. четвърта страница - четири празни колони с редове за отразяване съдържанието на 

оригиналния документ; име, фамилия и подпис на директора; печат с държавен герб; текст 
"Оценките са по шестобалната система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската 
положителна - среден 3." 


