
В НАВЕЧЕНИЕТО НА ДЗИ И НВО4

Среща с началниците на РУО, София, 27.04.2022 г.



Учебен предмет/ПС
НВО 4 НВО 7 НВО 10 Задължителни ДЗИ Допълнителни ДЗИ

18.05 20.05 ПП ООП

БЕЛ

Английски език – А1

Английски език – А2

Английски език – В1.1

Английски език – В1

Английски език – В2.1

Английски език – В2

Френски език – А1

Френски език – А2

Френски език – В1.1

Френски език – В1

Френски език – В2

Испански език – А1

Испански език – В1.1

Испански език – В2

Немски език – А1

Немски език – А2

Немски език – В1.1

Немски език – В1

Немски език – В2.1

Немски език – В2

Руски език – А1

Руски език – А2

Руски език – В1.1

Руски език – В1

Руски език – В2

Италиански език – А2

Италиански език – В1.1

Италиански език – В1

Италиански език – В2

Японски език – В2

Корейски език – В2

Китайски език – В2

Арабски език – В2

Румънски – В2 

Португалски – В1.1 

Латински – В1.1

Математика

Инф. технологии

Информатика

История и цивилизации

География и икономика

Философия

Предприемачество

Биология и ЗО

Химия и ОО среда

Физика и астрономия

Музика

Изобразително изкуство

ДИПКК

ДИПКК - дипломен проект

ПС музика

ПС изобразително изкуство

ПС ФВС

80

36

85 ученици и 

зрелостници със СОП



ДЗИ

Министерство на образованието и науката

 Определяне на дати за ДЗИ и график на дейностите - РД09-1807/31.08.2021 г.

 Утвърждаване на заповед за допълнителните ДЗИ – предстои утвърждаване

 Утвърждаване на Правила за информационна сигурност, инструктажи и образци на документи - РД09-2115/31.01.2022 г.

 Определяне на състава на националните комисии за оценяване по предмети - заповеди от 04.2022 г.

 Транспортни разходи за ангажираните лица в ДЗИ, в т.ч. и от РУО - РД09-288/14.04.2022 г.

 Финансово осигуряване на ДЗИ през РУО – 9105-143/15.04.2022 г.

 Раздаване на изпитните материали – по график на 11, 12 и 13 май в „Демакс“

 Провеждане на стрес-тест на системата за ДЗИ по ИТ и информатика - № 9105-147/187.04.2022 г.

 Начало на оценяването – 21 май 2022 г. за БЕЛ и 23 май 2022 г. за втори ДЗИ (пристигане на ангажираните от РУО лица в 
предходния ден)

Регионални управления на образованието

 Определяне на състав на регионалните комисии за организиране и провеждане на ДЗИ

 Утвърждаване на списък със сгради, зали и брой места

 Утвърждаване на списък с разпределение на квестори и консултанти по училища

 Определяне на оценителски центрове и подаване на информация за тях 

 Утвърждаване на списък с учители по ЧЕ за четене на текст



Дата Час Регионално управление на образованието

До 10 май 2022 Предаване на изпитните комплекти за българските 

училища в Прага и Братислава на представител на 

дирекция ОБГУМ

11 май 2022 г. сряда 14:30 - 17.30 София град, София област, Перник

12 май 2022 г. четвъртък 9:00 - 10:00 Силистра, Благоевград, 

10.00 -11.00 Русе, Велико Търново

11.00 – 12.00 Хасково, Кърджали

12.00 – 13.00 Пазарджик, Враца

13.00 – 14.00 Пловдив, Бургас

14:00 - 15:00 Шумен, Ямбол

15:00 – 16:00 Видин, Стара Загора

13 май 2022 г. петък 9:00 - 10:00 Габрово, Ловеч, Кюстендил

10.00 – 11.00 Смолян, Монтана 

11.00 – 12.00 Добрич, Варна

12.00 – 13.00 Търговище, Разград

13.00 - 14.00 Плевен, Сливен,

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗПИТНИТЕ КОМПЛЕКТИ ЗА ДЗИ И НВО 

*Предаването на изпитните материали ще се осъществява от две групи по двама експерти от дирекция ОК



ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗПИТНИТЕ РАБОТИ ОТ ДЗИ И 

НВО4 НА КЗР В НАЦИОНАЛНИЯ STEM ЦЕНТЪР

ДАТА 8,30 - ООП НОСЯТ СЕ 

НА

14,00 - ПП НОСЯТ СЕ 

НА

18 май 2022 г. БЕЛ 18.05

20 май 2022 г. Втори ДЗИ 20.05

26 май 2022 г. М, Ф, ИЦ (+ НВО4 БЕЛ) 26.05 М, Ф, ИЦ, БЕЛ 27.05

27 май 2022 г. АЕ, ГИ (+ НВО4 М) 27.05. АЕ, ГИ, ЯЕ, КорЕ, КитЕ, АрЕ, РумЕ, ПЕ, ЛЕ 30.05

30 май 2022 г. БЗО, РЕ 30.05. БЗО, ИЕ, РЕ 02.05

31 май 2022 г. ФА, ФЕ, ИтЕ 02.05 ФА, ФЕ 02.05

1 юни 2022 г. НЕ, ИКТ, ХООС 02.05 НЕ, ИКТ, ХООС 02.05



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ Д З И

 Право за полагане на ДЗИ

 Разпределение по училища и зали

 Препоръчително е за полагането на ДЗИ по ЧЕ зрелостниците да са разпределени по нива от ОЕЕР, а не по езици

 Препоръчително е за полагането на втори ДЗИ зрелостниците да са разпределени в отделни зали по предмети

 При предаването на изпитните работи по ЧЕ да са пакетирани по 30 бр., като върху плика е означен езикът и нивото по ООЕР

 Удълженото време за зрелостниците със СОП е в съответствие с инструктажите за зрелостника и за квестора

 Директорите на училищата, в които се обучават ученици в 12. клас, да ги запознаят с инструктажите за зрелостниците в аванс

 Провеждане на стрес-тест за ДЗИ по информатика и ИТ (4 май 2022 г. 15:00 – 16:00)

 По време на проверката и оценяването на ДЗИ, включените в комисиите учители, ползват отпуск

 Ползване на специфични устройства за измерване на нивото на кръвната захар за зрелостници със СОП – след уведомяване на РУО

 Общият успех в дипломата за средно образование се формира в съответствие с чл. 31 от Наредба № 11 за оценяване на резултатите

от обучението на учениците (средноаритметнична оценка от две средноаритметични оценки, получени от окончателните оценки по 

учебните предмети, изучавани в 11. и/или в 12. клас в задължителните и в избираемите учебни часове) 

 В общия успех НЕ се включват резултатите от ДЗИ; те се вписват на отделни редове



Профилирани паралелки

* Министерството може да е МК, ММС, МП

** Общият успех се изчислява  в съответствие 

с чл. 31 от Наредба 11:

Средноаритметична  оценка до 0,01 от 

• средноаритметичната от окончателните оценки  

по предметите от Раздел А и 

• средноаритметичната от окончателните оценки 

по предметите от Раздел Б 

Оценките от ДЗИ не се изчисляват в общия успех!

*** завършен/признат/признат 10 клас от/валидиран

**** Само за частни училища + ТУЕС; 

Тире се пише на всички отпечатани 

редове, на които няма текст

Илиана ххххххх Илиева

а

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Министерство на образованието и науката*

хххххххххх

5,82**отличен
от 10.06.2022

профил „Чужди езици“

дневна

Средно училище „Йордан Йовков“
20222021

България

Пловдив

Пловдив

345

Пловдив

Централен
завършен***

H20 44558877

уууууууууу

-

2020122-5877

Средно училище „Йордан Йовков“

гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив

уууууууууууууууу

- -****

*ООП: изучаван като общообразователен предмет

*ПП: изучаван като профилиращ предмет

________________________________________________________________

ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Химия и опазване на околната среда
Физика и астрономия

72
72

Испански език
Английски език

62
62

--
--
--
--



Английски език – ПП (В2.1)
Математика - ООП

Английски 

5,12много добър65

--

----

5,00много добър 201

5,90отличен80

5,90отличен80

Испански
5,50отличен 134
6,00отличен 134
5,00много добър 134

4,50много добър 67
4,50много добър 134

5,40Много добър 402

5,00много добър 36

ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

- Практика на превода

- Бизнес-комуникация

- Култура и междукултурно общуване
- Езикът чрез литературата

- Писмено общуване

- Устно общуване

Английски език

36

36
36

62

72

5,00много добър
6,00отличен
6,00отличен
5,00много добър

6,00отличен

5,00много добър 36

- Практика на превода

- Бизнес-комуникация

- Култура и междукултурно общуване
- Езикът чрез литературата

- Писмено общуване
- Устно общуване

36
36

36

62

72

5,00много добър
6,00отличен
6,00отличен

5,00много добър

6,00отличен

5,50отличен 402Испански език

5,00много добър 72

- …………… (името на изб. модул)
- …………… (името на изб. модул)

………………(името на изб. модул)
- Човек и общество

- Култура и духовност
- Власт и институции

36
36

72

31

31

5,00много добър
6,00отличен
6,00отличен

5,00много добър
6,00отличен

5,45много добър 402История и цивилизации

5,00много добър 72

- Психология на личността

- Философия и политика

- Социална психология
- Култура на мисленето

- Философия и ценности

- История на идеите

62

36
36

31

31

5,00много добър

6,00отличен
6,00отличен

5,00много добър

6,00отличен

5,37много добър 335Философия

Модули за XI клас

Модули за XII клас

- Езикът чрез литературата

- Писмено общуване 31

31
31

4,00добър
6,00отличен
6,00отличен

5,00много добър 31- Устно общуване

- Култура и междукултурно общуване

- Култура и междукултурно общуване
- Езикът чрез литературата

- Писмено общуване 31
31

31

5,00много добър
6,00отличен

6,00отличен

5,00много добър 31- Устно общуване

Модули за XI клас

Модули за XII клас

Модули за XI клас

Модули за XII клас
5,00много добър 31

- Човек и общество

- Култура и духовност
- Власт и институции

31
62

5,00много добър
6,00отличен

Модули за XI клас

- ……………(името на изб. модул) 365,00много добър

Модули за XII клас

- ……………(името на изб. модул) 315,00много добър

За ДЗИ – общо:

• След задължителния БЕЛ, на следващите 

редове се изписват всички положени ДЗИ, 

без да се посочва „втори“, „трети“ и пр.

• На втория ред се изписва този ДЗИ, който е 

по профилиращия предмет на профила, а 

след това всички останали 

• За всички предмети освен задължителния 

БЕЛ, с абревиатура се посочва ПП или ООП

• Възможно е БЕЛ да се появи и като отделен 

ДЗИ – „Български език и литература – ПП“

• За чужд език, допълнително се посочва в 

скоби нивото по ЕЕР

• В първата колона след името се  пишат 

точките, така както са дошли от протокола

• На мястото на точките се изписва 

наименованието на избираемия модул



Илиана ххххх Илиева

а

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Министерство на образованието и науката*

ххххххххххх

5,82**отличен
от 10.06.2022

професия „Фризьор“

дневна

Софийска професионална гимназия "Княгиня Евдокия"
20222021

България

София - град

Столична

345

София

Изгрев
завършен***

H20 44558877

уууууууууууу

Професионални паралелки

*Министерството може да е МК, ММС, МП

Вписват се само професия и специалност; без 

кодове по СППОО и без посочване на СПК

** Общият успех се изчислява  в 

съответствие с чл. 31 от Наредба 11:

Средноаритметична  оценка до 0,01 от 

• средноаритметичната от окончателните 

оценки  

по предметите от Раздел А и 

• средноаритметичната от окончателните 

оценки 

по предметите от Раздел Б 

Оценките от ЗДИППК и/или ДЗИ не се 

изчисляват в общия успех!

*** завършен/признат/признат 10 клас 

от/валидиран

**** Само за частни училища + ТУЕС; 

Тире се пише на всички отпечатани 

редове, на които няма текст

-

2020122-5877

Софийска професионална гимназия "Княгиня Евдокия"

гр. София, община Столична, област София - град

уууууууууууууууууууу

- -****

специалност „Организация и технология на фризьорските услуги “



Професионални паралелки

Руски език – ООП (В1)
Математика - ООП

Руски

5,12много добър65

За ДЗИ и ДИППК:

• След задължителния БЕЛ, на 

следващите редове се изписват 

всички положени ДЗИ, без да се 

посочва „втори“, „трети“ и пр.

• Предметите в ДЗИ могат да бъдат 

само на ОПП ниво (посочва се)

• За чужд език, допълнително се 

посочва в скоби нивото по ОЕЕР

• В първата колона след името се  

пишат точките, така както са дошли 

от протокола

• ЗДИППК се отбелязва само с оценка

5,67отличен

----

5,00много добър 201

5,90отличен80

5,90отличен80

Немски (по професията)
5,50отличен 134
6,00отличен 134
5,00много добър 134

4,50много добър 67
4,50много добър 134

6,00отличен 29

5,00много добър 224
-- -

Екология

ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

_______________________________________________________________________

*ООП: изучаван като общообразователен предмет

Рисуване

Козметика
Заболявания по кожата и ноктите

фризьорството
Съвременни тенденции във
Технология на специалността

65
36

61

36

4,50много добър
6,00отличен
6,00отличен
5,00много добър

-- -

Фирмено право
Счетоводство и отчетност

за красота
Организация на работа в студиото

29
29

29

5,00много добър
6,00отличен
6,00отличен

5,00много добър 29Маркетинг и реклама

5,00много добър 498

Производствена практика

в студиото за красота

Учебна практика: организация на работа
тенденции във фризьорството

Учебна практика: съвременни

на специалността

-
29

-

128

58

--
5,50отличен
--
5,00много добър

6,00отличен

-- -Учебна практика: технология

5,30много добър 72Учебна практика: козметика

РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА
5,00много добър 29Български език и литература

ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Български език и литература 65--

4,50много добър 72Учебна практика: презентиране

5,00много добър 29Иновации в професията



Приложение на чужд език

Бланката ще е напечатана на английски, френски 

или немски

Всеки ученик може да си заяви приложение на 

един чужд език

Оценката по ECTS се приравнява по скала в 

съответствие с чл. 30, ал. 9 от Наредба 11 за 

оценяване на резултатите от обучението на 

учениците:

1. оценка А се поставя при резултат отличен 6,00;

2. оценка В се поставя при резултат отличен 5,50 

- 5,99;

3. оценка С се поставя при резултат много добър 

4,50 - 5,49;

4. оценка D се поставя при резултат добър 3,50 -

4,49;

5. оценка E се поставя при резултат среден 3,00 -

3,49.

Преводи:

Чрез транслитерация (официална, БАН), и без 

съобразяване с езика, се пишат:

- Имената на ученика (очаква се да е по лична 

карта; пишем го по БАН, и даваме възможност 

да се редактира, ако има разлики)

- Класификацията ЕКАТТЕ (област, община, 

населено място, район)

- Имената на държавите (по ISO)

- Името на директора (очаква се да е по лична 

карта; пишем го по БАН, и даваме възможност 

да се редактира, ако има разлики)

Илиана ххххх Илиева

а

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Министерство на образованието и науката

хххххххххх

5,82отличен

от 10.06.2022

профил „Чужди езици“

дневна

Средно училище „Йордан Йовков“
20222021

България

Пловдив

Пловдив

345

Пловдив

Централен

уууууууууу

-

Английски език – ПП (В2.1)
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ЗДИППК

 Определяне на дати за ЗДИППК и график на дейностите - РД09-1809/31.08.2021 г.

 Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на ЗДИППК 

 Примерни инструктажи:

- за зрелостника;

- за квестора.

 Осъществява се чрез Национални изпитни програми (https://www.mon.bg/bg/100811)

 Единен изпит в две части – теория и практика на професията

 Процентното съотношение на оценките по теория и практика на професията в общата оценка от изпита се определя от степента на професионална

квалификация:

 За първа степен – теория/практика – съотношение 30/70

 За втора степен – теория/практика – съотношение 40/60

 За трета степен – теория/практика – съотношение 50/50

 Провежда се в три варианта, в зависимост от заявленията на зрелостниците и решенията на педагогическия съвет:

 Вариант 1: Изпитна тема (теория) и практическа задача (практика)

 Вариант 2: Тест (теория) и практическа задача (практика)

 Вариант 3: само за специалности от професии с трета степен на професионална квалификация – дипломен проект

 Организира се и се провежда от образователната институция.

 Директорът на училището назначава всички комисии, описани в Наредба №1 от 2020 г.;

 Датата за изпита в част теория – изпитна тема или тест, е единна – 20 май 2022 г., като номерът на изпитната тема се изтегля в МОН в деня на изпита и се 

оповестява в платформата – 08:05 ч. изтегляне на темата, 8:15 – оповестяване на № на темата в платформата;

 Датите на изпита в част практика и защитата на дипломния проект се определят от директора на училището при спазване на изискванията в Наредба №1 

от 2020 г.

https://www.mon.bg/bg/100811


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11

Предложенията са по посока на:

 Регламентиране на входното равнище в случаите, когато предметът не е изучаван в предходната година

 Регламентиране на начина на провеждане на изпитите в процеса на обучение по профилиращ предмет – като единен изпит

 Доуточняване на приравнителните изпити, в т.ч. и при разлика в нивата по език

 Прецизиране на изпитите в процеса на обучение при модулите от профилиращия предмет чужд език „Устно общуване“ и „Писмено 

общуване“

 Актуализиране на времетраенето на изпитите в процеса на обучение

 Премахване на окончателната оценка по модул от профилиращ предмет

 Изтегляне, отпечатване, подписване и подпечатване на протоколите с резултатите от ДЗИ и НВО – в РУО

 Попълване и обмен на информация за ДЗИ и НВО – през електронната система, без хартиен носител

 Прецизиране на процедурите при признаване на обучение, осъществено в чужди държави:

 Председател на комисията – и началник на отдел; премахва се ограничението в броя на членовете на комисията

 Възможност за признаване на 10. клас или на първи гимназиален етап (по желание на лицето), което води до разлики в приравнителните изпити и 

до различен документ

 Посочване на конкретните приравнителни изпити в различните казуси по признаването



НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ

Министерство на образованието и науката

 Определяне на дати за НВО и график на дейностите - РД09-1805/31.08.2021 г.

 Утвърждаване на Правила за информационна сигурност, инструктажи и образци на документи - РД09-5107/23.12.2021 г., - РД09-

5108/23.12.2021, РД09-5109/23.12.2021 

 Финансово осигуряване на ДЗИ през РУО – 9105-143/15.04.2022 г., 0522-1221/15.04.2022 г. (София-град)

 Раздаване на изпитните материали – по график на 11, 12 и 13 май в „Демакс“

 Начало на оценяването – 29 май 2022 г. за БЕЛ и 30 май 2022 г. за М

Регионални управления на образованието

 Определяне на състав на регионалните комисии за организиране и провеждане на НВО

 Утвърждаване на списък със сгради, зали и брой места

 Утвърждаване на списък с разпределение на квестори и консултанти по училища

 Определяне на оценителски центрове и подаване на информация за тях 

 Утвърждаване на списък с учители по ЧЕ за четене на текст

 Определяне на състав на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от НВО
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