
Изпити в процеса на 
училищното обучение



Валидиране на компетентности

• 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:
• достъп до образование в училищата от системата на 

предучилищното и училищното образование;

• достъп до обучение за придобиване на професионална
квалификация;

• улесняване на достъпа до пазара на труда.



Валидиране на компетентности

• Възможен обхват на включените лица:
• Лица, навършили 16 години, без придобито основно или средно 

образование;
• Лица, придобили средно образование, но определен учебен предмет не  е 

включен в дипломата;
• Лица в задължителна училищна възраст, търсещи или получили закрила 

по Закона за убежището и бежанците- за придобити компетентности за 
завършен период от училищното обучение или за завършен клас или етап от 
основната степен на образование, както и клас от първи гимназиален етап или 
първи гимназиален етап, когато е невъзможно да предостави съответния 
документ;

• Лица със СОП, придобили 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



Валидиране на компетентности

• Възможен обхват на валидираните компетентности
• По определен учебен предмет за един или няколко класа от 

основната степен
• По всички общообразователни учебни предмети, предвидени за 

изучаване в задължителните учебни часове ва рамковия учебен 
план за определен клас от основната степен на образование

• По учебни предмети, необходими за завършване на начален етап 
или на прогимназиален етап от основната степен на образование

• По учебен предмет измежду учебните предмети (БЕЛ, чужд език , 
математика, информационни технологии, физика и астрономия, 
биология и здравно образование, химия и опазване на околната 
среда, история и цивилизации, география и икономика, 
философия)



Валидиране на компетентности

• Валидирането се извършва от училище, избрано от лицето, 
валидиращо компетентности след подаване на заявление с 
приложен към него документ за завършен предходен клас или 
етап. 

• Валидиране на компетентности по всички общообразователни 
учебни предмети от основната степен на образование и по 
учебни предмет, необходими за завършване на начален етап 
или на прогимназиален етап от основната степен на 
образование се допуска само при представяне на документ за 
завършен предходен клас или етап.

• Изключения се допускат за случаите, когато е невъзможно 
представянето на такъв документ за лица в задължителна 
училищна възраст, търсещи или получили закрила по Закона за 
убежището и бежанците. 



Валидиране на компетентности

• Лица в ЗУВ, търсещи или получили закрила по Закона за 
убежището и бежанците, които не владеят български език, 
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. 



Валидиране на компетентности

• Възможни подходи при валидираните компетентности:

Клас Учебен 
предмет

Брой изпити

Един Един Един изпит по съответната учебна програма

Един Всички По всеки учебен предмет по съответните учебни програми

Всички Един Един по учебното съдържание на съответния образователен 
стандарт

Всички Всички По всеки учебен предмет по учебно съдържание на съответния 
образователен стандарт



Валидиране - изпити

• По чл.123, ал.1, т.1,3 и 4-изпити по реда на чл.40-43

• По чл.123, ал.1, т.2- изпити по реда на ДЗИ

• По чл.123, ал.1, т.5- по реда на ЗПОО

Оценката, получена при полагане на изпит за 
валидиране на компетентности, не може да се променя.

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.



Удостоверение за валидиране 

• Удостоверение за валидиране се издава след успешно 
полагане на съответните изпити. Удостоверенията се 
издават по реда на държавния образователен стандарт за 
информацията и документите, като в тях се вписват и 
резултатите от изпитите.

• Удостоверенията за валидиране се регистрират в 
• Регистрационна книга на издадените документи за завършена 

степен на образование и за придобита професионална 
квалификация – ном. №3-78 (за валидиране на професионална 
квалификация)

• Регистрационна книга за издадените удостоверения – ном.№ 3-
78А


