ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
Чл. 120. (1) Оценката съдържа качествен и количествен показател.
(2) Оценките, които може да се поставят, са „отличен (6)", „много добър (5)",
„добър (4)", „среден (3)", „слаб (2)".
(3) В случаите когато количественият показател не се определя като цяло
число, качественият показател се определя при условията на държавния
образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на
учениците.
(4) Когато се използват други количествени показатели, те се приравняват
към оценките по ал. 2.
(5) Оценките от националното външно оценяване в края на VII и в края на
Х клас, както и от държавните зрелостни изпити и от държавния изпит за
придобиване на професионална квалификация може да се изразяват само с
количествени показатели - в брой точки, без да се приравняват към оценките
по ал. 2.
(6) На учениците от I до III клас включително не се поставят количествени
оценки.
(7) На учениците със специални образователни потребности, които се
обучават по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с
качествен показател, които може да са: „постига изискванията", „справя се"
и „среща затруднения".
(8) Когато се установи, че учениците по ал. 7 са постигнали изискванията на
учебната програма по учебен предмет от училищния учебен план, се поставя
оценка с количествен показател и по този учебен предмет и обучението по
индивидуална учебна програма се преустановява.
Чл. 121. Основните компоненти на оценяването, видовете и формите на
оценяване, както и организацията, условията и редът за извършването му се
определят с държавния образователен стандарт за оценяването на
резултатите от обучението на учениците.
Раздел VIII Завършване на клас, етап и степен на образование
Чл. 122. (1) Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки наймалко „среден (3)" по всички учебни предмети или модули, предвидени в
училищния учебен план за съответния клас в задължителните и в
избираемите учебни часове.

(2) Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си
в следващия клас.
(3) Ученик в началния етап на основно образование продължава обучението
си в следващия клас независимо от годишните си оценки по изучаваните
учебни предмети, ако се обучава в дневна, индивидуална, самостоятелна,
дистанционна или комбинирана форма и неговата възраст е съответната за
този клас или я надхвърля, но с не повече от три години.
Чл. 123. (1) Ученик, който има годишна оценка „слаб (2)" по учебен предмет
или модул, полага изпит за промяна на оценката по учебния предмет или
модул при условия и по ред, определени с държавния образователен
стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
Чл. 131. (1) Учениците, завършили успешно Х клас, получават
удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование,
което им дава право да продължат обучението си във втори гимназиален
етап на средно образование и на обучение за придобиване на професионална
квалификация.
(2) Учениците по чл. 120, ал. 7, завършили обучението си в X клас,
получават удостоверение за завършен Х клас, което им дава право да
продължат обучението си в ХI клас и на професионално обучение.
(3) Учениците по ал. 1 и 2, които се обучават и за придобиване на
професионална квалификация, освен документа по ал. 1 и 2 получават и
съответните документи, издадени при условията и по реда на Закона за
професионалното образование и обучение.
Чл. 132. (1) Учениците, успешно завършили ХII 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.
(3) Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява
професионална подготовка, придобиват средно образование след успешно
полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет
Български език и литература и на задължителен държавен изпит за

придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на
професията.
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.
(2) Зрелостниците по чл. 132, ал. 3 освен диплома за средно образование
получават и свидетелство за професионална квалификация. При условията
и по реда на Закона за професионалното образование и обучение те
получават и свидетелство за правоспособност за професиите, за които се
изисква такава.
(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.
(3) Държавният изпит за придобиване на професионална квалификация по
чл. 132, ал. 3 се полага при условията и по реда на Закона за
професионалното образование и обучение.
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. 136. (1) Учениците, обучаващи се при условията на международен
договор, който предвижда при завършване на средно образование полагане
на изпит по официалния или по един от официалните езици на държавата страна по договора, може да поискат този изпит да бъде зачетен за втори
задължителен държавен зрелостен изпит, ако езикът на държавата - страна
по договора, е сред чуждите езици по чл. 134, ал. 2 и ако изпитът е положен
при условията и по реда, предвидени в международния договор.
(2) В случаите по ал. 1 оценката от изпита по език, положен при условията
и по реда, предвидени в международния договор, се вписва в дипломата за
средно образование като оценка от втория задължителен държавен
зрелостен изпит.

(3) Разпоредбата по ал. 1 не се прилага за изпити, които се оценяват по
начин, който не позволява резултатът да бъде приравнен към система за
оценяване, действаща в училищното образование в Република България.
(4) Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 се прилагат съответно и в случаите на
обучение както според държавните образователни стандарти, така и според
изискванията на друга държава членка, когато за придобиване на средно
образование се изисква полагане на изпит по езика на държавата членка и
изпитът е положен при условията и по реда, предвидени в
законодателството на тази държава членка.
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.
(5) Министерството на образованието и науката въвежда механизъм за
публичност, прозрачност и ежегоден анализ на резултатите от държавните
зрелостни изпити.
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.
(5) Зрелостник, положил успешно само държавния изпит за придобиване на
квалификация по професия, получава свидетелство за професионална
квалификация. При условията и по реда на Закона за професионалното
образование и обучение може да получи и свидетелство за правоспособност.

