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Акценти при НВО – Х клас, завършване на първи гимназиален етап. Разпределение на 

учебните часове, съгласно учебния план в ХI и ХII клас. Документи при завършване на 

първи и втори гимназиален етап. 

 

1. В края на първи гимназиален етап (10. клас) се провежда: 

➢ НВО  БЕЛ и Математика - задължително за учениците в дневна форма на 

обучение.  

➢ НВО – Чужд език и ИТ за измерване на дигитални компетентности – по 

желание. 

1. Дати за провеждане:  

➢ Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа  

➢ Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа  

➢ Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., 

Писмена част: 

- за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа 

- за ниво А2, начало 11,30 часа 

- за ниво А1, начало 12,00 часа 

• Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището 

в зависимост от нивото.  

➢ Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – 19 

юни 2023 г.,  от 14,30 часа. (по желание на ученика) 

2. Формат на изпита за НВО  БЕЛ:  

➢ тест – избираем и свободен отговор и създаване на текст - 90 минути, 23 задачи.  

3. Формат на изпита за НВО – математика: 

➢ тест – избираем и свободен отговор – 90 минути, 17 задачи. 

4.  Формат на изпита за НВО – чужд език : 

➢ тест – избираем и свободен отговор; създаване на текст; ниво А 1(60 мин.) , ниво 

В1 (130 мин.)  

➢ компонент „Говорене“ – самостоятелно устно изложение, участие в диалог и 

отговор на въпрос –  ниво А 1 / втори чужд език/(12 мин.) , ниво В1 /англ. език/ 

(15 мин.)   

5.  Формат на изпита за НВО – ИТ за измерване на дигитални компетентности : 

➢ тест – задачи с избираем и кратък свободен отговор и практическа задача – тест 

30 мин. + практическа задача 60 мин. 

Оценки от НВО  БЕЛ и Математика се записват  в точки в Удостоверението за първи 

гимназиален етап. 

Ако учениците са положили изпит по чужд език и е постигнат минимум 60% от максималния 

брой точки – се записва постигнато ниво в съответствие с Общата европейска езикова рамка. 

Ако са положили изпит по информационни технологии и е постигнат минимум 50% от 

максималния брой точки – се записва постигнато ниво в съответствие с Европейската 

референтна рамка за дигитални компетентности.  
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2. При завършване на Х клас учениците получават удостоверение за завършен първи 

гимназиален етап /VIII, IX и X клас/, в което се вписват окончателни оценки от 

изучаваните през етапа предмети. 

 

Съгласно Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците: 

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. 

 

Учениците имат право да положат: 

Чл. 36. (1)  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 – срок за подаване на заявление м. юни 

(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. 39. (1) Получената оценка на изпит по чл. 35 - 38 не може да се променя. 

(2) Когато получената оценка на изпит по чл. 38 е слаб (2), ученикът се явява на 

поправителен изпит по реда на чл. 34. 

 

Удостоверението за завършен първи гимназиален етап  се издава  след успешно завършване на 

10. клас  дава право за продължаване във втори гимназиален етап и за обучение за придобиване 

на професионална квалификация 

 

3. Втори гимназиален етап – включва ХI и XII клас  

В ХI и XII клас – по учебен план се изучават: 

➢ Задължителни учебни предмети и хорариум часове: 

1.БЕЛ - 3 ч.седмично;  2. I  чужд език – 2 ч. седмично; 3.II чужд език – 2 ч. седмично;  

4. Математика– 2 ч. седмично; 5.Гражданско образование – 1 ч. седмично; 6. ФВС– 2 ч.+1 ч. 

седмично спортни дейности 

➢ Профилиращи учебни предмети: 1-ви и 2-ри  профилиращ - определя се от 

профила – / английски език и втори чужд език/  изучават се с 5 ч. седмично; 3-ти 

и 4-ти  профилиращ - избира се от ученика и според сформираните групи – 

изучават се с 5 ч. седмично  



От профилиращите предмети учениците избират втория задължителен предмет за явяване 

на ДЗИ в 12 клас. 

 

4. Дипломата за завършено средно образование се формира от окончателните оценки на 

учебните предмети, изучавани във втория гимназиален етап - 11 и 12 клас. 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  

 

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 учебните 

предмети, изучавани в задължителните часове, и от средноаритметичните оценки, вписани като 

окончателни оценки по учебните предмети, изучавани в избираемите часове. 

 

Наред с окончателните оценки в дипломата за средно образование се вписват в точки и в оценки 

и резултатите от успешно положените държавни зрелостни изпити. 

 

№ на удостоверението за завършен гимназиален етап се записват в дипломата за завършено 

средно образование. 

 

 

 

 

 

 

 


