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ЗАВЪРШВАНЕ НА Х КЛАС  - УЧЕБНА 2022/2023 Г.  
  

Нормативна уредба  

Закон на предучилищното и училищното образование (ЗПУО)  

Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците  

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и 

училищното образование  

  

  

ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС И ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ, ДОКУМЕНТИ  
  

Чл. 122. ЗПУО Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко "среден (3)" по 

всички учебни предмети или модули, предвидени в училищния учебен план за съответния клас в 

задължителните и в избираемите учебни часове.   

  
  
Чл. 131. ЗПУО 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.  

  
  
Чл. 48. Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите   

Снимките за документи, в които това е предвидено, са цветни в анфас, на матирана хартия и трябва 

да съответстват на възрастта на притежателя към момента на издаване на документа. Снимките следва да 

отговарят на изискванията на приложение № 5 към чл. 9, ал. 1 от Правилника за издаване на българските 

лични документи, приет с ПМС № 13 от 2010 г. ...  

  
  
  

ОКОНЧАТЕЛНИ ОЦЕНКИ, ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКА  
  

От Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците  

  

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.  

(3) Не се формира окончателна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт, …, 

в случаите по чл. 23, ал. 10, когато ученикът е освободен във всички класове на първия гимназиален етап 

и не е формирана годишна оценка за нито един от класовете на етапа, а в задължителната училищна 

документация се записва "освободен".  



2  

  

(4) В случаите по чл. 23, ал. 10, когато не е формирана годишна оценка за един или повече 

класове на първия гимназиален етап, окончателната оценка по учебния предмет физическо възпитание и 

спорт:  

1. е годишната оценка по учебния предмет - когато предметът е изучаван само в един от 

класовете на етапа;  

2. се формира с точност до 0,01 като средноаритметична от оформените годишни оценки по 

учебния предмет за класовете, в които той е изучаван.  

 (7) Окончателните оценки по ал. 1 се вписват в удостоверението за първи гимназиален етап.  

  

  

Чл. 36. (1) Изпитите за промяна на окончателна оценка при завършване на първия … 

гимназиален етап се провеждат след приключване на учебните занятия … за Х клас … – (Сесията 

за промяна на оценката ще е след 01.07.2023 г.)  

(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 (т.е. 8, 9 и 10 клас).  

(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. 29, 

съответно 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 първия … гимназиален етап, се допуска само изпит за промяна на годишната оценка.   

  

  
  
  

ВАЖНИ ДАТИ НВО  
  

• 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. – за писмената част, начало за В 1.1 – 11.00 часа, начало за А1 – 12.00 часа, за 

устната част - по график в зависимост от нивото.  

• Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика):  

- 19 юни 2023 г. , по график в две сесии – от 08.30 часа и/или от 14.30 часа.  

  

• Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и/или за оценяване на дигиталните 

компетентности - от 01 февруари до 17 февруари 2023 г.  

• Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО – до 09 юни 2023 г.   

• Оценяване на изпитните работи от НВО – от 16 до 27 юни 2023 г.  

• Обявяване на резултатите от НВО - до 28 юни 2023 г.  
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ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НВО  
  

От Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците  

  

Чл. 49. (1) Националните външни оценявания се провеждат като писмени изпити с изключение на:  

1. проверката на компетентностите в компонента "Говорене" при изпита по чужд език от 

националното външно оценяване в края на първия гимназиален етап на средната степен на 

образование, който се провежда устно;  

2. …  

(2)Писмените изпити по ал. 1 се провеждат на компютър и/или на хартия и изпитните работи се 

проверяват като анонимни.  

(3)Писмените изпити по ал. 1 се провеждат едновременно за всички ученици, а в случаите, когато 

учениците работят на компютър - в изпитен период от няколко дни по предварително обявен график за 

училищата.  

  

Чл. 52. (1) Националното външно оценяване по чл. 47, ал. 1, т. 3 се провежда в края на обучението по 

съответния учебен предмет в Х клас.  

(2)Освен основните цели по чл. 44, ал. 1, т. 1, 2 и 4 националното външно оценяване в края на първия 

гимназиален етап на средната степен на образование има за цел и измерване степента на постигане на 

отделни компетентности, свързани с българския език и функционалната грамотност в областта на 

четенето, както и на математиката и математическата грамотност, придобити в класовете от етапа.  

(3)Изпитите при националното външно оценяване по ал. 1 са по учебните предмети български език и 

литература и по математика и се провеждат под формата на тест.  

(4)Извън изпитите по ал. 3 всеки ученик по свое желание може да положи и изпит по учебния предмет 

чужд език - английски, френски, немски, италиански, испански, руски, изучаван в задължителните учебни 

часове1, чрез който се измерва степента на постигане на отделни езикови компетентности в областта на 

чуждия език, и/или по учебния предмет информационни технологии2, чрез който се измерва степента на 

постигане на отделни ключови компетентности в областта на дигиталните компетентности, придобити в 

класовете от етапа.  

(5)…  

(6)Тестът по български език и литература включва задачи с избираем отговор, задачи с кратък 

свободен отговор и/или създаване на текст.  

(7)Тестът по математика включва задачи с избираем отговор и задачи със свободен отговор.  

 
1 Всеки ученик може да се яви на изпит само на един от изучаваните чужди езици в първи гимназиален етап (за нашите ученици 

това са английски или немски). Ако ученика избере да се яви на НВО по езика, който изучават от VIII клас (първия чужд език), 

тогава нивото на изпита им ще бъде съответно на ниво B 1.1  от ОЕЕР. Ако ученика избере да се яви на НВО по езика, който 

изучават от IX клас (втория чужд език), тогава нивото на изпита им ще бъде съответно на ниво А 1  от ОЕЕР. Т.е. за учениците 

от X А клас избрали да се явят на английски език – изпита е за покриване на ниво В 1.1, а ако са избрали немски език – изпита 

е за покриване на ниво А 1; за учениците от X Б клас избрали да се явят на немски език – изпита е за покриване на ниво В 1.1, 

а ако са избрали английски език – изпита е за покриване на ниво А 1; за учениците от X Г клас избрали да се явят на немски 

език – изпита е за покриване на ниво В 1.1, а ако са избрали английски език – изпита е за покриване на ниво А 1; за учениците 

от X Д клас избрали да се явят на немски език – изпита е за покриване на ниво В 1.1, а ако са избрали английски език – изпита 

е за покриване на ниво А 1; за учениците от X Е клас избрали да се явят на английски език – изпита е за покриване на ниво В 

1.1, а ако са избрали немски език – изпита е за покриване на ниво А 1; за учениците от X З клас избрали да се явят на английски 

език – изпита е за покриване на ниво В 1.1, а ако са избрали немски език – изпита е за покриване на ниво А 1; за учениците от 

X И клас избрали да се явят на английски език – изпита е за покриване на ниво В 1.1, а ако са избрали немски език – изпита е 

за покриване на ниво А 1.  
2 Този изпит не отнема възможността за явяване на изпит по чужд език, той е четвъртият възможен (втори „по желание“) изпит 

за НВО  
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(8)Тестът по чужд език включва задачи с избираем отговор и задачи с кратък свободен отговор, както 

и създаване на писмен текст, а за проверка на компетентностите от компонента "Говорене" - и задачи за 

самостоятелно устно изложение, участие в диалог и/или отговор на въпрос.  

(9)Тестът по информационни технологии включва задачи с избираем отговор и задачи с кратък 

свободен отговор, както и практическа задача.  

(10) …  

(11) …  

(12) ...  

(13) Националното външно оценяване по ал. 1 се провежда във всички училища, в които се 

осъществява обучение в Х клас.  

(14) ...  

(15) Оценката от националното външно оценяване по чужд език се формира като сбор от 

оценката по компонента "Говорене" и от оценката на теста по ал. 8.  

(16) Оценката на ученика на всеки от изпитите по ал. 6 - 7 …, както и от изпитите по ал. 8 и/или 

по ал. 9, в случай че са положени, се записва в точки, с точност до 0,01, като максималният брой точки на 

всеки от изпитите е 100.  

  

  
  

Чл. 53.   

(3) Оценките по чл. 52, ал. 16 се записват в удостоверението за първи гимназиален етап на средно 

образование. В случай че е положен изпит по учебния предмет чужд език и при условие, че ученикът е 

получил минимум 60 % от максималния брой точки на изпита, се записва и постигнатото ниво в 

съответствие с Общата европейска езикова рамка, а в случай че е положен изпит по учебния предмет 

информационни технологии и при условие, че ученикът е получил минимум 50 % от максималния брой 

точки на изпита, се записва и постигнатото ниво в съответствие с Европейската референтна рамка за 

дигиталните компетентности.  

  

  

Чл. 67. (1) ...  

(2) ...  

(3) ...  

(4) ...  

(5) Проверката по компонента "Говорене" при изпита по чужд език се състои в изслушване на устните 

отговори на учениците по задачи, поставени от комисията.  

(6) Оценяването се извършва в съответствие с конкретните правила за оценяване, утвърдени със 

заповедта по чл. 57, т. 4.  

(7) Оценката е средноаритметична от индивидуалните оценки на учителите в комисията и представлява 

25 % от окончателната оценка от изпита.  


