НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от
обучението на учениците
Обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.; изм. и доп., бр.
78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г.; изм. и доп., бр. 82 от 05.10.2018
г.; изм. и доп., бр. 71 от 10.09.2019 г., в сила от 10.09.2019 г. Издадена от
министъра на образованието и науката
Раздел II Национални външни оценявания
Чл. 47. (1) Национални външни оценявания в системата на училищното
образование се провеждат в края на: 1. началния етап на основната степен
на образование; 2. прогимназиалния етап на основната степен на
образование;
3. първия гимназиален етап на средната степен на
образование.
(2) Извън случаите по ал. 1 министърът на образованието и науката може
да определи национално външно оценяване в определен клас, който не е
последен за етапа от степента на образование.
(3) За провеждане на национално външно оценяване по ал. 2 министърът на
образованието и науката преди началото на учебната година издава заповед,
в която се определят класът, учебните предмети и конкретните дати за
провеждане на националното външно оценяване, както и началото на всеки
от изпитите.
Чл. 48. (Доп. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) (1) Националните
външни оценявания по чл. 47, ал. 1 включват учениците, които в съответната
учебна година се обучават в дневна форма на обучение съответно в IV, VII
или Х клас, а в случаите по чл. 47, ал. 2 - в съответния клас.
(2) Националните външни оценявания по чл. 47, ал. 1 включват и учениците,
които в съответната учебна година се обучават в индивидуална или в
комбинирана форма на обучение съответно в IV, VII или Х клас, а в случаите
по чл. 47, ал. 2 - в съответния клас, в случай че обучението по съответните
учебни предмети се осъществява по училищния учебен план.
(3) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) На национални
външни оценявания по чл. 47, ал. 1 по тяхно желание може да участват и
учениците, които в съответната учебна година се обучават в самостоятелна
форма на обучение.
Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) (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.
изпитите за ученици със СОП, които не могат да полагат писмен изпит; за
тях изпитите се провеждат от училищна комисия след представяне на
медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия,
определена в Закона за здравето.
(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.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) Изпитите при
националните външни оценявания се провеждат не по-рано от три седмици
преди края на съответната учебна година по график, определен със заповед
на министъра на образованието и науката.
(5) Проверката на изпитните работи от национално външно оценяване може
да се осъществява в компютърна среда и/или на хартия.

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 часове,
чрез който се измерва степента на постигане на отделни езикови
компетентности в областта на чуждия език, и/или по учебния предмет

информационни технологии, чрез който се измерва степента на постигане
на отделни ключови компетентности в областта на дигиталните
компетентности, придобити в класовете от етапа.
(5) Преди началото на всяка учебна година министърът на образованието и
науката със заповед може да определи и други учебни предмети извън
посочените в ал. 3 и 4, по които да се проведе национално външно оценяване
по ал. 1. В заповедта се определя и форматът на теста.
(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.
(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) Националното външно оценяване по ал. 1 се провежда във всички
училища, в които се осъществява обучение в Х клас.
(11) Ученици със СОП, които са интегрирани в училищата, в които се
осъществява обучение в Х клас, и се обучават по индивидуални учебни
програми, полагат изпитите по ал. 3 по преценка на училищния екип за
подкрепа за личностно развитие след обсъждане с родителя (попечителя,
представителя на непридружените непълнолетни лица, търсещи или
получили международна закрила).
(12) 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 изразява като
процент от максималния брой точки и се записва в точки.
(13) 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.
Чл. 53. (1) Оценките по чл. 50, ал. 9 се записват в удостоверението за начален
етап на основно образование.
(2) Оценките по чл. 51, ал. 11 се записват в свидетелството за основно
образование. По учебния предмет чужд език, в случай че е положен изпит,

се записва и постигнатото ниво в съответствие с Общата европейска езикова
рамка.
(3) Оценките по чл. 52, ал. 12 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 съответстие с Европейската референтна
рамка за дигиталните компетентности.
(4) Оценките от националното външно оценяване по чл. 47, ал. 2 се записват
като текущи оценки.
Чл. 54. (1) Резултатите от всяко национално външно оценяване се
анализират на училищно, регионално и национално равнище.
(2) Информацията за резултатите от националното външно оценяване на
училищно, регионално и национално равнище се визуализира чрез
информационна система във вид, който е удобен за анализи и обработка с
цел разработване на политики на съответното равнище.
(3) Информационната система по ал. 2 дава възможност всяко училище да
генерира следните данни: средните резултати на училището от
националното външно оценяване, средните резултати за областта, средните
резултати за страната, представяне на средните резултати на учениците по
пол.
(4) Училището оповестява публично данните по ал. 3.
(5) Анализът на резултатите на училището от националното външно
оценяване е инструмент за идентифициране на областите, които се нуждаят
от подобрение, както и за планиране на необходимата подкрепа, която ще
доведе до повишаване на резултатите на учениците.
Чл. 54а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) (1) При провеждане на националните
външни оценявания може да се извършва видеоконтрол като мярка в защита
на дейности от обществен интерес, свързани с превенция и обективно
провеждане на изпитите.
(2) Право на достъп и осъществяване на видеоконтрол на национално,
областно и училищно ниво имат длъжностни лица, определени със заповед
съответно на министъра на образованието и науката, началника на

регионалното управление на образованието и на директора на училището.
(3) Във всяко училище, в което се осъществява видеоконтрол върху
провеждането на националните външни оценявания, се поставят
информационни табели за оповестяване на факта за видеонаблюдение.
(4) Видеоконтролът се осъществява при предприемане на необходимите
технически и организационни мерки за защита на обработваните чрез
системите за видеонаблюдение лични данни.
(5) Директорът на училището, в което се провежда национално външно
оценяване, осигурява необходимите технически средства и инфраструктура
за видеонаблюдението на местата за подготовка и за провеждане на изпити
и предоставя онлайн достъп по защитен канал до тях на определените по ал.
2 длъжностни лица от регионалното управление на образованието и от
Министерството на образоването и науката.
(6) Непосредствено след приключване на всеки изпит пълният запис от
всяка зала в училището се изпраща в електронно видеохранилище при
спазване на нормативните изисквания за защита на личните данни. Записите
се съхраняват в електронното видеохранилище за срок 2 месеца от
провеждането на националното външно оценяване, след което се
унищожават автоматично.
(7) След изпращането на записите от видеоконтрола в електронното
видеохранилище и не по-късно от 2 месеца от деня на провеждане на изпита
комисия, определена със заповед на директора, унищожава информацията,
за което съставя протокол.
(8) Информацията от видеоконтрола може да бъде предоставяна само на
оправомощени лица с цел изясняване на факти и обстоятелства от значение
за законосъобразното и обективното провеждане на националното външно
оценяване.
Чл. 55. Документацията, свързана с организирането и провеждането на
националното външно оценяване, се съхранява в едногодишен срок, а
окончателните протоколи с изпитните резултати се съхраняват със срок
постоянен.
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Раздел I Общи положения
Чл. 77. (1) Основни цели на държавните зрелостни изпити са: 1. диагностика
на индивидуалните постижения на учениците в края на средната степен на
образование; 2. установяване на степента на постигане на отделни очаквани
резултати от обучението по учебен предмет, определени в държавния
образователен стандарт за общообразователна подготовка или в държавния
образователен стандарт за профилирана подготовка по съответния предмет;
3. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки,
насочени към подобряване качеството на образование.
(2) Въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити може да се
осъществява приемането във висши училища при условията и по реда на
Закона за висшето образование. Чл. 78. Държавните зрелостни изпити се
провеждат в две сесии: 1. през май - юни; 2. през август - септември.
Чл. 79. (1) Държавните зрелостни изпити са писмени и изпитните работи от
тях се проверяват като анонимни.
(2) Форматът на държавните зрелостни изпити се определя в учебноизпитните програми по чл. 137, ал. 1 и 2 ЗПУО.
Чл. 80. (1) Държавни зрелостни изпити се полагат от зрелостници по
смисъла на чл. 132 ЗПУО.
(2) Зрелостниците полагат държавните зрелостни изпити в училище на
територията на областта, в която са завършили успешно последния
гимназиален клас.
(3) Зрелостниците със СОП по преценка на екипа за подкрепа за личностно
развитие в училището може да полагат държавни зрелостни изпити в
училищата, в които са се обучавали.
(4) На зрелостниците със СОП, които се обучават интегрирано, по преценка
на екипа за подкрепа за личностно развитие в училището може да се
осигурят отделни зали.
(5) Зрелостниците в българските училища в чужбина полагат държавни
зрелостни изпити в същото училище.
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.
(3) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) Зрелостникът може
да се запознае с индивидуалния си резултат от държавния зрелостен изпит
в училището, в което е приключил обучението си в XII клас, и/или през
електронната система, а с оценената си индивидуална изпитна работа - в
училището, в което е приключил обучението си в XII клас, в срок, определен
от директора, срещу документ за самоличност и в присъствието на
представители на училищната зрелостна комисия.
Чл. 82а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) (1) При провеждане на държавните
зрелостни изпити се извършва видеоконтрол като мярка в защита на
дейности от обществен интерес, свързани с превенция и обективно
провеждане на изпитите.
(2) Право на достъп и осъществяване на видеоконтрол на национално,
областно и училищно ниво имат длъжностни лица, определени със заповед
съответно на министъра на образованието и науката, началника на
регионалното управление на образованието и на директора на училището.
(3) Във всяко училище, в което се осъществява видеоконтрол върху
провеждането на държавен зрелостен изпит, се поставят информационни
табели за оповестяване на факта за видеонаблюдение.
(4) Видеоконтролът се осъществява при предприемане на необходимите
технически и организационни мерки за защита на обработваните чрез
системите за видеонаблюдение лични данни.
(5) Директорът на училището, в което се провеждат държавни зрелостни
изпити, осигурява необходимите технически средства и инфраструктура за
видеонаблюдението на местата за подготовка и за провеждане на
държавните зрелостни изпити и предоставя онлайн достъп по защитен канал
до тях на определените по ал. 2 длъжностни лица от регионалното
управление на образованието и от Министерството на образоването и
науката.
(6) Непосредствено след приключване на всеки изпит пълният запис от
всяка зала в училището се изпраща в електронно видеохранилище при
спазване на нормативните изисквания за защита на личните данни. Записите
се съхраняват в електронното видеохранилище за срок 2 месеца от деня на

провеждането на държавния зрелостен изпит, след което се унищожават
автоматично.
(7) След изпращането на записите от видеоконтрола в електронното
видеохранилище и не по-късно от 2 месеца от провеждането на изпита
комисия, определена със заповед на директора, унищожава информацията,
за което съставя протокол.
(8) Информацията от видеоконтрола може да бъде предоставяна само на
оправомощени лица с цел изясняване на факти и обстоятелства от значение
за законосъобразното и обективното провеждане на държавния зрелостен
изпит.

