
ЗПУО 
 
Чл. 132. (1) Учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават зрелостници и придобиват право да се явят на 
държавни зрелостни изпити и на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. 

(2) Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява профилирана подготовка, 
придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по 
учебния предмет Български език и литература и на задължителен държавен зрелостен изпит по профилиращ 
учебен предмет. 
(3) Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява професионална подготовка, 
придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по 
учебния предмет Български език и литература и на задължителен държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация - по теория и практика на професията. 
 
Чл. 133. (1) Придобиването на средно образование се удостоверява с диплома за средно образование, в 
която се вписва и общият успех. Дипломата за средно образование е окончателна и дава право за 
продължаване на образованието или за професионално обучение. 
(2) Зрелостниците по чл. 132, ал. 3 освен диплома за средно образование получават и свидетелство за 

професионална квалификация. При условията и по реда на Закона за професионалното образование и 
обучение те получават и свидетелство за правоспособност за професиите, за които се изисква такава. 
(3) По свое желание лицето може да получи европейско приложение към свидетелството за професионална 

квалификация и/или приложение към дипломата за средно образование на чужд език - английски, френски 
или немски. 
 
Чл. 134. (1) Задължителният държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература се 

полага върху учебно съдържание, изучавано в задължителните учебни часове във втория гимназиален етап на 
средно образование. 
(2) Вторият задължителен държавен зрелостен изпит по чл. 132, ал. 2 се полага по учебен предмет, избран от 
ученика измежду учебните предмети Чужд език - английски, френски, немски, италиански, испански или 
руски, Математика, Информатика, Информационни технологии, Физика и астрономия, Биология и здравно 
образование, Химия и опазване на околната среда, История и цивилизации, География и икономика, 
Предприемачество, Музика, Изобразително изкуство и Философия, ако ученикът го е изучавал в избираемите 

учебни часове като профилиращ учебен предмет във втория гимназиален етап на средно образование. 
Държавният зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание от задължителните модули на 
профилиращия учебен предмет. 
(3) Държавният изпит за придобиване на професионална квалификация по чл. 132, ал. 3 се полага при 
условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение. 
 

Чл. 135. (1) По свое желание зрелостникът може да положи и до два допълнителни държавни зрелостни 
изпита по избрани от него учебни предмети измежду учебните предмети Български език и литература, Чужд 
език - английски, френски, немски, италиански, испански или руски, Математика, Информационни 
технологии, Физика и астрономия, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, 
История и цивилизации, География и икономика и Философия. 
(2) В случай че избраният учебен предмет по ал. 1 е изучаван от ученика като профилиращ, държавният 
зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание от задължителните модули на профилиращия учебен 

предмет, изучавано в избираемите учебни часове във втория гимназиален етап на средно образование. 
(3) В случай че избраният учебен предмет по ал. 1 не е изучаван от ученика като профилиращ, държавният 
зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание, изучавано в задължителните учебни часове в средната 
степен на образование. 
(4) Зрелостникът може да положи допълнителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български 
език и литература само ако е изучавал учебния предмет като профилиращ. Държавният зрелостен изпит се 
полага върху учебното съдържание от задължителните модули на профилиращия учебен предмет. 

(5) Освен случаите по ал. 4 допълнителен държавен зрелостен изпит не може да се полага по учебен предмет, 
по който зрелостникът е положил задължителен държавен зрелостен изпит. 

(6) Допълнителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Чужд език може да се положи и по чужд 
език, различен от посочените в ал. 1, ако съгласно училищния учебен план ученикът е изучавал съответния 
чужд език в първия гимназиален етап на средно образование и като профилиращ учебен предмет във втория 
гимназиален етап на средно образование. 

 
Чл. 136. (1) Учениците, обучаващи се при условията на международен договор, който предвижда при 
завършване на средно образование полагане на изпит по официалния или по един от официалните езици на 
държавата - страна по договора, може да поискат този изпит да бъде зачетен за втори задължителен 
държавен зрелостен изпит, ако езикът на държавата - страна по договора, е сред чуждите езици по чл. 134, 
ал. 2 и ако изпитът е положен при условията и по реда, предвидени в международния договор. 
(2) В случаите по ал. 1 оценката от изпита по език, положен при условията и по реда, предвидени в 

международния договор, се вписва в дипломата за средно образование като оценка от втория задължителен 
държавен зрелостен изпит. 
(3) Разпоредбата по ал. 1 не се прилага за изпити, които се оценяват по начин, който не позволява резултатът 
да бъде приравнен към система за оценяване, действаща в училищното образование в Република България. 
(4) Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 се прилагат съответно и в случаите на обучение както според държавните 

образователни стандарти, така и според изискванията на друга държава членка, когато за придобиване на 
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средно образование се изисква полагане на изпит по езика на държавата членка и изпитът е положен при 
условията и по реда, предвидени в законодателството на тази държава членка. 
 
Чл. 137. (1) Учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити, които се полагат върху учебното 

съдържание, изучавано в задължителните учебни часове в двата етапа на средно образование, се определят с 
държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка. 
(2) Учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити, които се полагат върху учебното съдържание 
от задължителните модули на профилиращия учебен предмет, се определят с държавния образователен 
стандарт за профилираната подготовка. 
(3) Формирането на общия успех по чл. 133, ал. 1, както и условията и редът за организацията и 
провеждането на държавните зрелостни изпити се уреждат с държавния образователен стандарт за оценяване 

на резултатите от обучението на учениците. 
(4) Държавните зрелостни изпити по всеки учебен предмет се оценяват на национално равнище от учители и 
от преподаватели от висшите училища. 
(5) Министерството на образованието и науката въвежда механизъм за публичност, прозрачност и ежегоден 
анализ на резултатите от държавните зрелостни изпити. 
 

Чл. 138. (1) Зрелостник, който не се е явил или не е положил успешно някои от изпитите по чл. 132, ал. 
2 или някои от изпитите по чл. 132, ал. 3, по свое желание получава удостоверение за завършен втори 
гимназиален етап на средно образование, което дава право на професионално обучение. Удостоверението за 

завършен втори гимназиален етап не дава право за продължаване на образованието. 
(2) Зрелостник, който не се е явил или не е положил успешно допълнителен държавен зрелостен изпит, 
придобива средно образование, ако е положил успешно задължителните държавни зрелостни изпити, 
съответно държавния изпит за придобиване на професионална квалификация. В тези случаи в дипломата за 

средно образование се вписват само успешно положените допълнителни държавни зрелостни изпити. 
(3) Зрелостниците по ал. 1 може да се явяват на държавни зрелостни изпити и на държавния изпит за 
придобиване на квалификация по професия без ограничение на възраст и на брой изпитни сесии при 
спазване на юридическите актове, действащи към момента на явяването. 
(4) Зрелостниците по ал. 1 полагат само задължителния държавен зрелостен изпит или държавния изпит за 
придобиване на квалификация по професия, който не са положили успешно. При всяко следващо явяване на 
държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет зрелостникът може да сменя избора си на учебен предмет 

при условията на чл. 134, ал. 2. 
(5) Зрелостник, положил успешно само държавния изпит за придобиване на квалификация по професия, 
получава свидетелство за професионална квалификация. При условията и по реда на Закона за 
професионалното образование и обучение може да получи и свидетелство за правоспособност. 
 
Чл. 139. Учениците не може да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват образование от 

една и съща степен в училищата, освен в случаите, предвидени в нормативен акт. 
 
Чл. 140. Условията и редът за завършване на определен клас и определен етап от степента на образование и 
за преминаване в следващ клас или етап от степента на образование се определят най-късно до началото на 
съответната учебна година на съответния клас или етап. 
 
Чл. 141. (1) Изискванията към съдържанието на документите за завършен клас, етап или степен на 

образование се определят с държавния образователен стандарт за информацията и документите. 
(2) В документите за завършен етап от степента на образование, за завършено образование, за придобита 
степен на професионална квалификация, както и за завършено професионално обучение се посочва 
съответното ниво от Националната квалификационна рамка и от Европейската квалификационна рамка. 
(3) Министърът на образованието и науката организира създаването и воденето на информационен регистър 
за документите за завършено основно образование, средно образование и/или степен на професионална 
квалификация. 

 
 

Чл. 166. (1) Валидирането е оценяване и признаване на съответствието между компетентности, придобити 
чрез неформално обучение и информално учене, и изискванията за завършване на клас, етап или степен на 
образование и/или за придобиване на професионална квалификация и издаване на съответния официален 
документ с цел: 

1. достъп до образование в училищата от системата на предучилищното и училищното образование; 
2. достъп до обучение за придобиване на професионална квалификация; 
3. (нова - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) достъп до обучение във висшите училища; 
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) улесняване на достъпа до пазара на труда. 
(2) Неформално обучение е обучение, което се извършва като организирана дейност извън системата на 
предучилищното и училищното образование, но не води до завършване на клас, етап и степен на образование 
и/или до придобиване на професионална квалификация. 

(3) Информално учене е неинституционализирано, неорганизирано и несистематизирано натрупване на 
компетентности в живота на човека. 
(4) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) При условията и по реда на тази глава може да се валидират 
компетентности само на лица, които нямат придобито основно или средно образование, а при 
валидиране на компетентности по учебен предмет по чл. 134 - само на: 



1. лица, придобили средно образование, ако учебният предмет не е включен в дипломата им за 
средно образование; 
2. зрелостници, които не са изучавали учебния предмет в избираемите учебни часове като 
профилиращ учебен предмет във втория гимназиален етап на средно образование или са 

изучавали учебния предмет Чужд език като профилиращ на по-ниско ниво от Общата европейска 
езикова рамка. 
………………………. 
Чл. 167. (1) При условията и по реда на тази глава може да се валидират компетентности: 
1. по определен учебен предмет за един или няколко класа от основната степен на образование; 
2. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) по учебен предмет по чл. 134; 
3. по всички общообразователни учебни предмети, предвидени за изучаване в задължителните учебни часове 

за определен клас от основната степен на образование; 
4. необходими за завършване на начален етап или на прогимназиален етап от основната степен на 
образование; 
5. необходими за придобиване на професионална квалификация. 
(2) Валидирането по ал. 1, т. 1, 3 и 4 е оценяване и признаване на съответствието на компетентностите с 
изискванията в съответната учебна програма и/или в държавния образователен стандарт за 

общообразователната подготовка. 
(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) Валидирането по учебен предмет по ал. 1, т. 2 се извършва по реда 
на допълнителните държавни зрелостни изпити, като лицето избира дали да положи изпита върху 

учебното съдържание, което в училищното образование се изучава за придобиване на 
общообразователната подготовка в класовете от средната степен на образование, а за български 
език и литература - от втория гимназиален етап, или върху учебното съдържание от 
задължителните модули на профилиращия предмет, предвидено за изучаване в избираемите 

часове във втория гимназиален етап на средно образование. 
(4) Валидирането по ал. 1, т. 3 и 4 може да се извършва само след представяне на документ за предходен 
клас или етап. 
(5) Валидирането по ал. 1, т. 1, 3 и 4 се извършва от избрано от лицето училище, което осъществява 
съответното обучение. 
(6) Валидирането по ал. 1, т. 1, 3 и 4 се извършва при условията и по реда на държавния образователен 
стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците. 

(7) Валидирането по ал. 1, т. 5 се извършва при условията и по реда на Закона за професионалното 
образование и обучение. 
(8) Гражданите не може повторно да валидират компетентности, признати при условията и по реда на тази 
глава. 
Чл. 168. (1) Съответствието на компетентностите с изискванията за завършване на клас, етап или степен на 
образование и/или за професионална квалификация се удостоверява със следните документи: 

1. удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет за един или няколко класа, което дава 
право за издаване на документ за завършен клас, етап или степен при условия, определени с държавния 
образователен стандарт за информацията и документите; 
2. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2023 г.) удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет по реда 
на допълнителните държавни зрелостни изпити, което при кандидатстване във висше училище дава право за 
включване на оценката в балообразуването или за прием при условията на чл. 68, ал. 4 от Закона за висшето 
образование; 

3. удостоверение за валидиране на компетентности за клас от основната степен на образование, което дава 
право за продължаване в следващ клас или за обучение за придобиване на професионална квалификация; 
4. удостоверение за валидиране на компетентности за начален етап на основната степен на образование, 
което дава право за продължаване в следващ етап на училищното образование или за обучение за 
придобиване на професионална квалификация; 
5. удостоверение за валидиране на компетентности за основна степен на образование, което дава право за 
продължаване в средната степен на образование или за обучение за придобиване на професионална 

квалификация; 
6. свидетелство за валидиране на професионална квалификация; 

7. удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия. 
(2) Съответствието на компетентностите с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на 
образование за лицата по чл. 166, ал. 6 и 7 се удостоверява освен с документите по ал. 1, т. 3 - 5 и със 
следните документи: 

1. удостоверение за валидиране на компетентности за клас от първи гимназиален етап, което дава право за 
продължаване в следващ клас; 
2. удостоверение за валидиране на компетентности за първи гимназиален етап, което дава право за 
продължаване във втори гимназиален етап. 
(3) Съдържанието и редът за издаване на документите по ал. 1 и 2 се определят с държавния образователен 
стандарт за информацията и документите. 

 

Чл. 300. (В сила от 01.01.2017 г.) (1) В системата на предучилищното и училищното образование се събират 
такси в размери, определени с тарифа на Министерския съвет, за: 
1. разглеждане на заявление за издаване на разрешение за вписване на частна детска градина или частно 
училище в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование или на 

промяна на частна детска градина или частно училище; таксата включва разходите за извършване оценка на 



съответствието на заявените факти и обстоятелства и представените документи с изискванията за вписване на 
частна детска градина или частно училище или с изискванията за вписване на промяна на частна детска 
градина или частно училище; 
2. издаване на удостоверение за вписване на частна детска градина или частно училище или за вписване на 

промяна на частна детска градина или частно училище; таксата включва разходите за подготовка на 
удостоверението; 
3. разглеждане на заявления за одобряване на познавателна книжка, учебник или учебен комплект за 
предучилищното и училищното образование; таксата включва разходите за проверка на внесените документи; 
4. извършване оценка на познавателна книжка, учебник или учебен комплект за съответствието им с 
държавния образователен стандарт по чл. 22, ал. 2, т. 13; 
5. признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, степен на образование и степен на 

професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение; 
таксата се определя в зависимост от признавания етап на училищно обучение, степента на образование и 
професионална квалификация и включва разходите за проверка на документите и за извършване на 
експертна оценка за съпоставяне продължителността на обучението, вида на училището, в което е извършено 
обучението, и учебните предмети с изискванията на нормативните актове и учебните планове и програми, 
действащи в системата на предучилищното и училищното образование; 

6. валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене; 
таксата се определя в зависимост от вида на валидирането и включва разходите за проверка на 
внесените документи и за провеждане на изпитването; 

7. разглеждане на заявления и извършване оценка на програмите за обучение за повишаване 
квалификацията на педагогическите специалисти; таксата включва разходите за проверка на внесените 
документи и за оценяване на програмите; 
8. провеждане на курсове за ограмотяване, курсове за придобиване на компетентности за завършен 

прогимназиален етап или за завършени класове от прогимназиален етап и курсове за признаване на 
професионална квалификация; таксата включва разходите за обучение и за провеждане на изпитването; 
9. обучение на граждани на трети държави над задължителната училищна възраст; таксата включва 
разходите за обучение. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Приходите от таксите по ал. 1, т. 1 - 4 и т. 7 
постъпват в приход на бюджета на Министерството на образованието и науката, а таксите по ал. 1, 
т. 6, 8 и 9 - по бюджета на съответното училище. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Приходите от таксите по ал. 1, т. 5 постъпват в 
приход по бюджета на съответното регионално управление на образованието или на съответното училище. 
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Таксите по ал. 1, т. 5 не се събират, 
когато лицата, които искат признаване, са в задължителна училищна възраст. 
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Таксите по ал. 1, т. 6 и 8 не се 
събират, когато дейностите се финансират със средства от национални и международни програми и 

проекти. 

 

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

Раздел III. 
Валидиране на компетентности 

 
Чл. 121. Валидирането е оценяване и признаване на съответствието между компетентности, придобити чрез 
неформално обучение и информално учене, и изискванията за завършване на клас, етап или степен на 
образование и/или за придобиване на професионална квалификация и издаване на съответния официален 
документ с цел: 

1. достъп до образование в училищата от системата на предучилищното и училищното образование; 
2. достъп до обучение за придобиване на професионална квалификация; 

3. улесняване на достъпа до пазара на труда. 
 
Чл. 122. Валидиране на компетентности се извършва на лице: 
1. навършило 16 години, което няма придобито основно или средно образование; 

2. придобило средно образование в случаите, когато определен учебен предмет по чл. 135 ЗПУО не е включен 
в дипломата му; 
3. в задължителна училищна възраст, търсещо или получило закрила по Закона за убежището и бежанците - 
за придобити компетентности за завършен период от училищно обучение или за завършен клас или етап от 
основната степен на образование, както и клас от първи гимназиален етап или за първи гимназиален етап, 
когато е невъзможно да предостави съответния документ; 
4. със СОП, придобило съответния документ с оценки с качествен показател - за придобити компетентности за 

завършен период от училищно обучение или за завършен клас или етап от основната степен на образование, 
както и клас от първи гимназиален етап или първи гимназиален етап на средното образование. 
 
Чл. 123. (1) Валидиране на компетентности може да се извършва: 
1. по определен учебен предмет за един или няколко класа от основната степен на образование; 



2. по учебен предмет измежду учебните предмети български език и литература, чужд език - английски, 
френски, немски, италиански, испански или руски, математика, информационни технологии, физика и 
астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, история и цивилизации, 
география и икономика и философия; 

3. по всички общообразователни учебни предмети, предвидени за изучаване в задължителните учебни часове 
на рамковия учебен план за определен клас от основната степен на образование; 
4. по учебните предмети, необходими за завършване на начален етап или на прогимназиален етап от 
основната степен на образование; 
5. по учебните предмети или модули, необходими за придобиване на професионална квалификация. 
(2) Валидиране на компетентности по ал. 1, т. 3 и 4 се допуска само при представяне на завършен предходен 
клас или етап. 

(3) Изключения от ал. 2 се допускат за случаите по чл. 122, т. 3, когато е невъзможно представянето на такъв 
документ. 
(4) Валидирането на компетентности по ал. 1, т. 2 се допуска само за лица, придобили средно образование, 
ако учебният предмет не е включен в дипломата им. 
 
Чл. 124. (1) Валидирането по чл. 123, ал. 1, т. 1, 3 и 4 се извършва от избрано от лицето училище, което 

осъществява съответното обучение. 
(2) За допускане до валидиране лицето подава заявление до директора на училището, към което 
задължително прилага документ за завършен предходен клас или етап. 

 
Чл. 125. (1) Придобитите компетентности чрез неформално обучение и информално учене се оценяват чрез 
полагане на един или няколко изпита. 
(2) Когато валидирането на компетентностите е за един клас по един учебен предмет, изучаван за 

придобиване на общообразователна подготовка или на професионална подготовка, изпитът е един и се полага 
върху учебното съдържание, определено в съответната учебна програма по предмета. 
(3) Когато валидирането на компетентностите е за един клас по всички учебни предмети, изучавани за 
придобиване на общообразователна подготовка или на професионална подготовка, изпитите са по всеки от 
учебните предмети и се полагат върху учебното съдържание, определено в съответните учебни програми по 
предметите. 
(4) Когато валидирането на компетентностите е за всички класове от етапа по един учебен предмет, изучаван 

за придобиване на общообразователна подготовка, изпитът е един и се полага върху учебното съдържание, 
определено в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка по съответния предмет. 
(5) Когато валидирането на компетентностите е за всички класове от етапа по всички учебни предмети, 
изучавани за придобиване на общообразователна подготовка, изпитите са по всеки от учебните предмети и се 
полагат върху учебното съдържание, определено в държавния образователен стандарт за общообразователна 
подготовка по съответните предмети за съответния етап. 

(6) Когато валидирането на компетентностите е по учебен предмет по чл. 135, ал. 1 ЗПУО, лицето избира дали 
да положи изпита върху учебното съдържание от задължителните модули на профилиращия учебен предмет, 
изучавано в избираемите учебни часове във втория гимназиален етап на средната степен на образование, или 
върху учебното съдържание, изучавано в задължителните часове в средната степен на образование. 
(7) За лице по чл. 122, т. 3, което не владее български език и не може да положи изпитите по ал. 1 преди 
записването си в училището, в което ще продължи обучението си, валидирането на компетентностите за клас 
или етап може да се осъществи до края на учебната година, от която продължава обучението си в училище в 

системата на предучилищното и училищното образование. 
(8) Съответният документ за валидиране се издава само при успешно полагане на всички изпити по ал. 3 и 5. 
 
Чл. 126. (1) Изпитите при валидирането по чл. 123, ал. 1, т. 1, 3 и 4 се организират и полагат по реда на чл. 
40 - 43. 
(2) Валидирането по чл. 123, ал. 1, т. 2 се извършва при условията и по реда на допълнителните държавни 
зрелостни изпити. 

(3) Валидирането по чл. 123, ал. 1, т. 5 се извършва при условията и по реда на ЗПОО. 
 

Чл. 127. (1) Оценката, получена при полагане на изпит за валидиране на компетентности, не може да се 
променя. 
(2) В случай че на някой от изпитите по чл. 125, ал. 3 и 5 оценката е слаб (2), лицето може да се явява на 
този изпит до успешното му полагане при зачитане на оценките от успешно положените изпити. 

(3) Удостоверение за валидиране по чл. 168 ЗПУО се издава след успешно полагане на съответните изпити 
по чл. 125, ал. 1. Удостоверенията се издават по реда на държавния образователен стандарт за информацията 
и документите, като в тях се вписват и резултатите от изпитите. 
 
Чл. 128. (1) Валидирането по чл. 123, ал. 1, т. 2 се осъществява след успешно приключване на последния 
гимназиален клас. 
(2) В случаите по ал. 1 лицата подават заявление по образец до регионалното управление на образованието 

по местоживеене в срока, определен в заповедта на министъра на образованието и науката по чл. 84, т. 1, а 
изпитът се полага в училище, посочено от началника на РУО. 
(3) Изпитите по ал. 1 може да се положат най-рано на първата сесия за държавни зрелостни изпити след 
успешното приключване на последния гимназиален клас от съответното лице. 

https://e-ciela.net/specializirani-produkti/41-siela-energetika-i-okolna-sreda.html?utm_source=lex.bg&utm_medium=laws&utm_campaign=lex_context&utm_id=1


(4) Удостоверение за валидиране на компетентностите по общообразователен учебен предмет, невключен в 
дипломата за средно образование, се издава след представяне на дипломата за средно образование в 
училището, което издава удостоверението. 

 


