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ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП 

ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

актуална за 2022/ 2023 г. 

утвърдена със Заповед №РД06-53/ 12.10.2022 г. 

Издаване на Диплома за средно образование: 

Диплома за средно образование се издава на завършилите средно образование 

(положили успешно държавни зрелостни изпити след завършване на 12. клас) за 

настоящата учебна година, като издаването на дипломи обикновено приключва до края 

на м. юни / средата на м. септември на съответната учебна година. 

За целта се изисква от зрелостниците да предоставят: 
 2 (две) актуални, цветни снимки документален формат – една за личния картон, 

една за самия документ, който се сканира и изпраща в регистъра на дипломите 

на Р. България, ксерокопира и прилага към картона на ученика. 

Диплома за средно образование може да бъде издадена и на завършили и положили 

успешно Държавни изпити през минали години бивши ученици, на които не е бил 

издаден документ по една или друга причина. Подобна диплома се издава в течение на 

цялата учебна година, като за нейното издаване се: 

 подава заявление собственоръчно в канцеларията на гимназията, 

 задължително се прилага документална снимка 

Издаването на дипломи за средно образование от НГСЕИ е безплатно, но гимназията не 

започва изготвянето на документ преди предоставянето на актуална снимка, а ученикът 

полага собственоръчно подпис при получаване в регистрационната книга на 

училището. 

 

Удостоверение за завършен гимназиален етап: 

Удостоверение за завършен гимназиален етап би могло, по желание, да се издаде на 

завършилите 12 клас, неположили успешно Държавни зрелостни изпити. Подобно се 

издава само и единствено два пъти годишно – при приключването на матуритетните 

цикли, в края на м. май / началото на м. юни и в края на м. август / началото на м. 

септември, в зависимост от датите на Държавните зрелостни изпити – със специфичен 

протокол на зрелостната комисия на училището. 

Издаването на удостоверение за завършен гимназиален етап не е задължително (за 

завършващите дванадесетокласници през съответната учебна година). 

За целта се изисква от завършилите 12. клас да предоставят: 

 2 (две) актуални, цветни снимки документален формат – една за личния картон, 

една за самия документ, който се сканира и изпраща в регистъра на дипломите 

на Р. България, ксерокопира и прилага към картона на ученика. 



Издаването на удостоверения за завършен гимназиален етап от НГСЕИ е безплатно, но 

гимназията не започва изготвянето на документ преди предоставянето на актуална 

снимка, а ученикът полага собственоръчно подпис при получаване в регистрационната 

книга на училището. 

 

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на 

индивидуалния административен акт 

Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование 

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния 

административен акт  – Директор на училището 

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния 

административен акт, изисквания и необходими документи 

Издаване на дипломата по реда на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите 

за системата на предучилищното и училищното образование: 

Диплома за средно образование се издава на всички ученици, придобили средно 

образоване 

Дипломата се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на 

Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г. 

Дипломата се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 

2 от Наредба № 8/2016 г. 

След регистрирането дипломата се въвеждат като основни данни и сканирани 

изображения в Регистъра за документите за завършено основно образование, средно 

образование и/или придобита степен на професионална квалификация. 

Начини на заявяване на услугата 

За предоставяне на услугата не е необходимо заявяване. Диплома се издава на всички 

ученици, придобили средно образование. 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне 

на услугата и интернет адрес, на който се предоставя 

Услугата не се предоставя по електронен път 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт – Безсрочен 

Такси или цени – Не се дължат 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на 

услугата 

Регионално управление на образованието 

Министерство на образованието и науката 

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето 

на услугата 

Отказът за издаване на диплома се обжалва по реда на АПК пред Административния 

съд 

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: s_kadri@abv.bg 

Начини на получаване на резултата от услугата. 

Готовите дипломи се получават на място в училището лично или чрез упълномощено 

лице срещу полагане на подпис. 

 

Свидетелство за професионална квалификация: 

Свидетелство за професионална квалификация се издава на положилите успешно 

Държавни зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация – част по 



теория на професията и част по практика на професията за настоящата учебна година, 

като издаването на свидетелства обикновено приключва до края на м. юни / средата на 

м. септември на съответната учебна година. 

За целта се изисква от завършилите да предоставят: 

 2 (две) актуални, цветни снимки документален формат – една за личния картон, 

една за самия документ, който се сканира и изпраща в регистъра на дипломите 

на Р. България, ксерокопира и прилага към картона на ученика. 

Свидетелство за професионална квалификация може да бъде издадено и на положили 

успешно ДЗИПК през минали години бивши ученици, на които не е бил издаден 

документ по една или друга причина. Подобно се издава в течение на цялата учебна 

година, като за неговото издаване се: 

 подава заявление собственоръчно в канцеларията на гимназията, 

 задължително се прилага документална снимка 

Издаването на свидетелства за професионална квалификация от ПГТКИ е безплатно, но 

гимназията не започва изготвянето на документ преди предоставянето на актуална 

снимка, а ученикът полага собственоръчно подпис при получаване в регистрационната 

книга на училището. 

 

 


