
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за 
информацията и документите за системата на предучилищното и 

училищното образование (ДВ, бр. 66 от 2016 г.) 

В сила от 10.09.2021 г. 

Издадена от министъра на образованието и науката 

Обн. ДВ. бр.75 от 10 септември 2021 г. 

§ 1. В чл. 9, ал. 4 думите "Наредбата за общите изисквания за мрежо-

ва и информационна сигурност, приета с ПМС № 279 от 2008 г. (ДВ, бр. 101 от 
2008 г.)" се заменят с "Наредба за минималните изисквания за мрежова и инфор-

мационна сигурност, приета с ПМС № 186 от 2019 г. (ДВ, бр. 59 от 2019 г.)". 

§ 2. В чл. 23, ал. 3 думите "Наредбата за вътрешния оборот на 
електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите" се 
заменят с "Наредбата за обмена на документи в администрацията, приета с ПМС 
№ 101 от 2008 г. (ДВ, бр. 48 от 2008 г.)". 

§ 3. Член 34 се изменя така: 
"Чл. 34. Национална диплома се издава на ученици в годината на 

завършване на средното образование на основание заповед за съответната 
година на министъра на образованието и науката за постигнат отличен (6,00) 
успех по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, 
включително от държавните зрелостни изпити, и за изявени способности в 
областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Националната диплома 
е почетно отличие и има морална стойност." 

§ 4. В чл. 54, ал. 3 след думите "бланка-оригинал" се добавя "за 
учебната година, през която се използват за първи път". 

§ 5. В приложение № 2 към чл. 7, т. 2 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. На ред № 14 в колона № 2 думите "Дневник на група/подготвителна 
група за предучилищно образование" се заменят с "Дневник на група за 
предучилищно образование". 

2. На ред № 23 в колона № 2 думата "писмен" се заличава, а в колона 
№ 6 думите "учебен предмет" се заменят с "учебен предмет/проверка на 
способностите". 

3. На ред № 24 в т. 1, колона № 6 думите "учебен предмет/обща 
годишна оценка" се заменят с "учебен предмет/обща годишна оценка/проверка 
на способностите". 

§ 6. В приложение № 3 към чл. 7, т. 3 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. В т. IV т. 8 се изменя така: 
"8. Резултати от изпити за приравняване." 
2. В т. IV.9 след думата "Резултати" се добавя "от национално външно 

оценяване, с изключение на резултатите от НВО, определено от министъра на 

образованието и науката в определен клас, който не е последен за етапа от 

степента на образование". 



§ 7. В приложение № 4 към чл. 31 се правят следните изменения и допълнения: 
1. На ред № 3 в колона № 2 думите "(първи/втори/трети)" се заменят с "(втори/трети)". 
2. Създава се ред № 3а "Удостоверение за завършен първи клас": 
" 
 

3а. Удостоверение за 
завършен първи 
клас 

3-21 училища удостоверява 
завършен първи 
клас; дава право 
за продължаване 
на обучението в 
следващ клас 

форма на 
обучение; година 
на завършване; 
резултати от 
обучението 

класен 
ръководител, 
директор, 
печат 

ХВЗ 7 дни от края 
на втория 
учебен срок 

". 
3. На ред № 14 в колона № 7 думите "училищна зрелостна комисия," се заличават. 
4. На ред № 31 в колона № 6 след думата "резултати" се поставя запетая и се добавя "съответно ниво от НКР и ЕКР". 
5. Ред № 47 се изменя така: 
" 
 

47 Служебна 
бележка 

- РУО кандидатстване в V клас 
на места, определени с 
държавния план-
прием/удостоверява 
положен приравнителен 
изпит 

признат IV 
клас/резултат от 
положен 
приравнителен изпит 

председател 
на комисията, 
печат 

ОГД 30 дни от датата на 
внасяне на 
документите 

". 

Преходни и Заключителни разпоредби   

§ 8. До синхронизиране на функционалностите на НЕИСПУО и информационната платформа на МОН за външни 
оценявания, за генериране на протоколите по т. 24, подточки 3а), 3б) и 5) от приложение № 2 към чл. 7, т. 2 се използват 
данни от информационната платформа за външни оценявания. 

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник"


