
ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА 

 

 

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2004 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 

2006 г.) Средно образование се придобива след успешно завършен ХII клас и успешно 

положени държавни зрелостни изпити по учебни предмети или цикъл от учебни предмети, 

изучавани в гимназиалния етап, и се удостоверява с диплома за завършено средно 

образование, в която се вписва и общият успех. Дипломата е окончателна и дава право за 

продължаване на образованието или за професионално обучение. 

(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Държавните зрелостни изпити измерват постигнатите 

резултати, включващи знания, умения, отношения или компетентности, от обучението по 

съответния учебен предмет или цикъл от учебни предмети в задължителната подготовка в 

гимназиалния етап независимо от продължителността на етапа и от предвидените учебни 

часове за съответния учебен предмет или цикъл от учебни предмети. 

(3) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Държавните 

зрелостни изпити по ал. 1 са два, като единият от тях е по български език и литература, а 

вторият се определя по избор на ученика от учебните предмети "чужд език", "математика", 

"физика и астрономия", "биология и здравно образование", "химия и опазване на околната 

среда", "история и цивилизация" и "география и икономика" и предметният цикъл 

"философия", изучавани в часовете за задължителната общообразователна подготовка. 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 

50 от 2008 г.) По свое желание ученикът може да положи и държавни зрелостни изпити по 

избрани от него учебни предмети или цикъл от учебни предмети по ал. 3. 

(5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) В дипломата за средно образование на учениците, 

обучаващи се при условията на международен договор, предвиждащ при завършване на 

средно образование полагане на изпит по официалния или един от официалните езици на 

държавата - страна по договора, в графата за втори задължителен държавен зрелостен изпит 

по тяхно желание се вписва оценката от изпита по език, положен при условията и по реда, 

предвидени в международния договор. Разпоредбата се прилага, в случай че езикът на 

държавата - страна по договора, е сред чуждите езици, по които съгласно българското 

законодателство може да бъде положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет 

"чужд език". Разпоредбата не се прилага за изпити, които не се оценяват по начин, който 

позволява резултатът да бъде приравнен на действащата в системата на народната просвета 

в Република България система за оценяване. 

(6) (Новa - ДВ, бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) В дипломата 

за средно образование на учениците, които се обучават за придобиване на професионално 

образование, в графата за положени държавни зрелостни изпити по ал. 4 по тяхно желание 

се вписва средноаритметичната оценка от оценките от държавните изпити за придобиване 

на професионална квалификация. 

(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) 

Държавните зрелостни изпити по ал. 3 се провеждат по учебно-изпитни програми, 

разработени върху учебно съдържание, изучавано в задължителната подготовка, съгласно 

чл. 15, ал. 2 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния 

план. 

(8) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2006 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 6, изм. 

- ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Държавните зрелостни изпити по ал. 4 се провеждат по учебно-

изпитни програми, разработени върху учебно съдържание за задължителната 

общообразователна подготовка. 

(9) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 

г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 



02.08.2013 г.) Учебно-изпитните програми по ал. 7 и 8 се приемат с наредба на министъра 

на образованието и науката. 

(10) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2006 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 8 - 

ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 

2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) За провеждането на държавните зрелостни изпити 

министърът на образованието и науката утвърждава със заповед примерни изпитни 

материали, които се публикуват на официалната страница на Министерството на 

образованието и науката в Интернет. 

(11) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2006 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 9 - 

ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Държавните зрелостни изпити по всеки учебен предмет се оценяват от 

национална комисия, която включва учители и преподаватели от висшите училища. 

(12) (Предишна ал. 7, доп. - ДВ, бр. 41 от 2006 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., 

предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Държавните зрелостни изпити се полагат при 

спазване на действащите юридически актове, уреждащи държавните зрелостни изпити, към 

момента на явяването без ограничения за възраст и брой изпитни сесии. Оценките от 

държавните зрелостни изпити се формират с точност до 0,01. 

(13) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 41 от 2006 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., 

предишна ал. 11 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., 

изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Условията и редът за организацията и 

провеждането на държавните зрелостни изпити се определят с наредба на министъра на 

образованието и науката. 

(14) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 41 от 2006 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., 

предишна ал. 12, доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Ученик, завършил успешно ХII клас, който не 

се е явил или не е положил успешно държавните зрелостни изпити по ал. 3, по свое желае 

получава удостоверението по чл. 7, ал. 5 от Закона за степента на образование, 

общообразователния минимум и учебния план. 

(15) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 41 от 2006 г., предишна ал. 12 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., 

предишна ал. 13 - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) В училищата не може повторно да се придобива 

образование от една и съща степен. 

(16) (Предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 41 от 2006 г., предишна ал. 13, изм. - ДВ, бр. 105 от 

2006 г., предишна ал. 14, изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Редът за изчисляване на общия успех 

по ал. 1 се определя с наредба по чл. 16, т. 10. 
 


