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СПРАВКА 

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 01.09.2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА 

УЧЕНИЦИТЕ 

№ 
Организация/потребител 

/вкл. начина на получаване на 

предложението/ 

Бележки и предложения 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

1.  Aziti 

 

Портал за обществени 

консултации (ПОК) 

1. Хубаво би било да се развие механизъм за оценяване на 

резултатите от неформалното и информалното образование и 

съобразяване на формалното образование и учебния план с 

реалността. Конкретно визирам изучаването на втори чужд език в 

гимназиален етап на обучение. Към момента на ученици със 

сертификати С1 и С2 по чужд език се преподава ниво А1 и А2. 

Симулирането на обучителен процес и поведение в стил 

"отбиването на номер" може да се възприеме от учениците като 

модел за подражаване и нагласа за работа. 

Не се приема 

Неформалното и 

информалното 

образование не са обект 

на Наредба 11 

2.  Емилия Юрчиева 

Директор на СУ "Антим I 

" Златоград 

 

На електронна поща 

1. Небходимо да се даде възможност на учителя да прецени дали 

оценката от изпитването за установяване на входното равнище да 

се впише или не като текуща оценка! Все пак тя има осново 

диагностична роля и ориентира преподавателя за дефицитите, 

които ще се преодоляват! 

Не се приема 

Не съответства на 

принципа на 

равнопоставеност 

3.  Милена Йорданова 

Андонова –  

старши учител по 

математика в ПГЧЕ 

„Васил Левски“, Бургас 

 

 

На електронна поща 

1. Да бъде разгледана възможността да бъдат оформяни срочни и 

годишни оценки по предмети, изучавани във факултативните 

учебни часове, което ще увеличи хорариума по избраните учебни 

предмети, необходим при кандидатстване във ВУЗ. 

Не се приема 

Оценяването на 

учебните предмети, 

изучавани като 

факултативни е 

регламентирано в ЗПУО. 

2. Да се разреши използването на резултатите от НВО в края на Х 

клас за извършване на класиране и формиране на нови паралелки и 

в профилираните гимназии/СУ с профилирани паралелки, както 

това е разрешено за училищата с допълнителен план-прием. 

Не се приема 
Не е обект на Наредба № 

11 

 


