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Чл. 57. (1) Диплома за средно образование се издава на лице, което е придобило средно 
образование в съответствие с чл. 24 от Закона за народната просвета. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Дипломата за средно образование е с номенклатурен номер 3-34, 
състои се от корица - твърда подвързия, и четири страници. Дипломата за средно образование за 
училищата по изкуствата се издава с номенклатурен номер 3-34И, а за училищата по културата е с 
номенклатурен номер 3-34К. Дипломата за средно образование има следните реквизити: 
1. корица - наименование на държавата по Конституция, наименование на министерството, 
наименование на документа - "диплома", държавен герб; 
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) първа страница - държавен герб; наименование на държавата по 
Конституция; наименование на министерството; наименование на документа; серия; номер; 
регистрационен номер; дата на издаване; снимка на притежателя на документа; подпис на 
притежателя; кръгъл печат на училището; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, 
месторождение, ЛНЧ, гражданство; годината на завършване; вид, наименование и 
местонахождение на училището; вид на подготовката (непрофилирана, профил, професия, 
специалност); форма и срок на обучение; общ успех ......... (с думи и с цифри); № и дата на 
протокола от решението на училищната зрелостна комисия за придобиване на средно 
образование; подпис на директора на училището; печат с държавен герб; 
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) втора страница - текст: 
"задължителна подготовка"; наименования на учебните предмети от задължителната подготовка 
по учебен план; две колони с редове за вписване на оценките с думи и с цифри и общия 
хорариум; текст: "задължителноизбираема подготовка", "профилирана или задължителна 
професионална подготовка"; три колони с празни редове за изписване на наименованията на 
учебните предмети по учебен план, оценките с думи и с цифри и общия хорариум; машинно 
четими символи за автоматизирано разпознаване и защита на документа; 
4. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) трета страница - три колони с празни 
редове за изписване на наименованията на учебните предмети от профилираната или 
задължителната професионална подготовка; текст: "непрофилирана и/или 
задължителноизбираема професионална подготовка"; три колони с редове за изписване на 
наименованията на учебните предмети, оценката с думи и с цифри и общия хорариум; текст: 
свободноизбираема подготовка; три колони с редове за изписване на наименованията на 
учебните предмети, оценката с думи и с цифри и общия хорариум; 
5. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) четвърта страница - текст: "държавни 
зрелостни изпити"; "задължителни държавни зрелостни изпити"; две колони с редове: "български 
език и литература", празен ред за вписване на наименованието на учебния предмет, избран за 
втори задължителен държавен зрелостен изпит, оценки с думи и с цифри срещу всеки учебен 
предмет; текст: "допълнително положени държавни зрелостни изпити"; три колони с редове за 
вписване на успешно положените допълнителни държавни зрелостни изпити и оценки с думи и с 



цифри срещу всеки от тях; име, фамилия и подпис на членовете на училищната зрелостна комисия 
и на директора; печат с държавен герб; текст: "Дава право за продължаване на образованието или 
за професионално обучение", "Оценките са по шестобална система, при която най-високата е 
отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3"; машинно четими символи за автоматизирано 
разпознаване и защита на документа. 
(3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г.) Общият успех се изчислява като 
средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки: 
средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките в графата за държавни 
зрелостни изпити, средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по 
учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка, и средноаритметичната 
оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в 
задължителноизбираемата подготовка. 
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г.) Страниците на дипломата за 
завършено средно образование са отпечатани на хартия с неутрален воден знак. Фонът на втора, 
трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб. 
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г.) Дипломата за завършено средно 
образование се регистрира в определената за регистриране на дипломи регистрационна книга за 
издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална 
квалификация и се описва в личния картон на ученика. 
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г.) Дипломата за завършено средно 
образование се съхранява от притежателя. 
 


