
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 
2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА 

УЧЕНИЦИТЕ (ДВ, БР. 74 ОТ 2016 Г.) 

В сила от учебната 2020 - 2021 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.77 от 1 септември 2020г. 

§ 1. В чл. 36 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите "при завършване на" се добавя "първия или", а след думите 

"приключване на учебните занятия съответно за" се добавя "Х клас или за".
2. В ал. 3 думите "по реда на чл. 30" се заменят с "по реда на чл. 29, съответно на чл. 30".
3. В ал. 6 думите "от втория гимназиален етап" се заменят с "първия или съответно втория 

гимназиален етап".

§ 2. (В сила за учебната 2022 - 2023 г.) В чл. 50 се правят следните допълнения:
1. Създават се нови ал. 7, 8 и 9:
"(7) Изпитите при националното външно оценяване по ал. 1 може да се провеждат и под 

формата на тестове, които интегрират няколко учебни предмета, но задължително включват 
посочените в ал. 3.

(8) В случаите по ал. 7 преди началото на учебната година министърът на образованието 
и науката със заповед определя учебните предмети, които ще участват интегрирано в националното 
външно оценяване за съответната година, както и формата на конкретния тест.

(9) Когато тестът по ал. 7 интегрира няколко учебни предмета и чрез националното 
външно оценяване се измерват и други ключови компетентности извън компетентностите в областта 
на българския език, съответно - на математиката, придобити в класовете от етапа, за всяка от 
задачите се определя основният учебен предмет, към която ще се отнесе резултатът."

2. Досегашната ал. 7 става съответно ал. 10.
3. Досегашната ал. 8 става съответно ал. 11 и след думите "изпитите по ал. 3" се добавя 

"или съответно по ал. 7".
4. Досегашната ал. 9 става съответно ал. 12 и след думите "изпитите по ал. 3" се добавя 

"или съответно по ал. 7".

§ 3. (В сила за учебната 2022 - 2023 г.) В чл. 51 се правят следните допълнения:
1. Създават се нови ал. 9, 10 и 11:
"(9) Изпитите при националното външно оценяване по ал. 1 може да се провеждат и под 

формата на тестове, които интегрират няколко учебни предмета, но задължително включват 
посочените в ал. 3.

(10) В случаите по ал. 9 преди началото на учебната година министърът на образованието 
и науката със заповед определя учебните предмети, които ще участват интегрирано в националното 
външно оценяване за съответната година, както и формата на конкретния тест.

(11) Когато тестът по ал. 9 интегрира няколко учебни предмета и чрез националното 
външно оценяване се измерват и други ключови компетентности извън компетентностите в областта 
на българския език, съответно - на математиката, придобити в класовете от етапа, за всяка от 
задачите се определя основният учебен предмет, към която ще се отнесе резултатът."

2. Досегашната ал. 9 става съответно ал. 12.



3. Досегашната ал. 10 става съответно ал. 13 и след думите "изпитите по ал. 3" се добавя 
"или съответно по ал. 9".

4. Досегашната ал. 11 става съответно ал. 14 и след думите "изпитите по ал. 6 и 7" се 
добавя "или съответно по ал. 9".

§ 4. (В сила за учебната 2022 - 2023 г.) В чл. 52 се правят следните допълнения:
1. Създават се нови ал. 10, 11 и 12:
"(10) Изпитите при националното външно оценяване по ал. 1 може да се провеждат и под 

формата на тестове, които интегрират няколко учебни предмета, но задължително включват 
посочените в ал. 3.

(11) В случаите по ал. 10 преди началото на учебната година министърът на 
образованието и науката със заповед определя учебните предмети, които ще участват интегрирано в 
националното външно оценяване за съответната година, както и формата на конкретния тест.

(12) Когато тестът по ал. 10 интегрира няколко учебни предмета и чрез националното 
външно оценяване се измерват и други ключови компетентности извън компетентностите в областта 
на българския език, съответно - на математиката, придобити в класовете от етапа, за всяка от 
задачите се определя основният учебен предмет, към която ще се отнесе резултатът."

2. Досегашната ал. 10 става съответно ал. 13.
3. Досегашната ал. 11 става съответно ал. 14 и след думите "изпитите по ал. 3" се добавя 

"или съответно по ал. 10".
4. Досегашната ал. 12 става съответно ал. 15 и след думите "изпитите по ал. 6 - 7" се 

добавя "или съответно по ал. 10".

§ 5. В чл. 55 запетаята след думите "едногодишен срок" и думите "а окончателните 
протоколи с изпитните резултати се съхраняват със срок постоянен" се заличават.

§ 6. В чл. 104 запетаята след думите "едногодишен срок" и думите "а окончателните 
протоколи с изпитните резултати се съхраняват със срок постоянен" се заличават.

Заключителни разпоредби 

§ 7. Алинея 2 на чл. 36 от Наредба № 5 за предучилищното образование (обн., ДВ, бр. 46 
от 2016 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2018 г.) се отменя.



§ 8. В Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 
66 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2017 г., бр. 50 от 2018 г., бр. 42 и 74 от 2019 г. и бр. 26 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В приложение № 2 към чл. 7, т. 2, ред 24:
а) в колона 2 думите "2) Протокол за удостоверяване на завършен гимназиален етап" се заменят с "2) Протокол за удостоверяване на 

завършен гимназиален/втори гимназиален етап";
б) в колона 5, в т. 3б и в т. 4 думата "окончателни" се заличава.
в) създава се точка 5:
"

 5) Протокол за резултати 
от национално външно 
оценяване

3-81Г/ЕР  5) резултати на учениците 
от училището от изпитите 
от националното външно 
оценяване в съответния 
клас

5) резултати от изпитите от 
националното външно 
оценяване в съответния 
клас на учениците, които са 
положили съответните 
изпити

  

 
"
2. В приложение № 4 към чл. 31 на ред 1, колона 9 думите "7 дни" се заменят с "3 дни".
3.1. От учебната 2020/2021 година Книгата за подлежащите на задължително обучение до 16 години и Главната книга, посочени в 

приложение № 2, може да се водят в хартиен и/или в електронен вид.
3.2. Институциите може да използват избрани от тях софтуерни продукти за водене на документите по т. 3.1 в електронен вид, които 

осигуряват обработването, наличието и контрола на цялата информация, отразена в реквизитите на хартиения вариант. След внедряване на 
електронните раздели за личното образователно дело от модул "Документи за дейността на институцията" софтуерните продукти за водене на 
посочените документи в електронен вид трябва да осигуряват съвместимост с НЕИСПУО.

3.3. Документите по т. 3.2 се съхраняват по реда на чл. 40, ал. 1.
3.4. Електронното водене на документите по т. 3.1 се осъществява съгласно чл. 9, ал. 4.



§ 9. Наредбата влиза в сила от учебната 2020 - 2021 г. с изключение на § 2, 3 и 4, които влизат в сила за учебната 2022 - 2023 г.


