
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ 

ИЗПИТИ  

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА 



Нормативна уредба 

 Чл. 24 от Закона за народната просвета 

 Наредба № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните 
програми за ДЗИ 

 Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и 
провеждането на държавните зрелостни изпити 

 Чл. 30 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и 
документите за системата на предучилищното и 
училищното образование 

 Заповед № РД 09-2119/28.08.2020 г. на Министъра на 
МОН 

 Правила за информационна сигурност 

 

 

 



Закон  

за предучилищното и училищнотото образование  
 

 

 

 

 

& 24. (2) През учебните години 2016-2017 г., 2017-2018 г., 2018-
2019 г., 2019-2020 г. и учебната 2020-2021 г. учениците се обучават 
и завършват обучението по училищни учебни планове и учебни 
програми, утвърдени при условията на отменените Закон за 
народната просвета и Закона за степента на образование, 
общообразователния минимум и учебния план.  

(6) Учениците по ал. 2, които се обучават за придобиване на 
професионално образование, по тяхно желание може да не полагат 
втория държавен зрелостен изпит по чл. 24, ал. 3 от отменения 
Закон за народната просвета, а вместо него в дипломата за средно 
образование в графата за положен втори държавен зрелостен изпит 
се вписва средноаритметичната оценка от оценките от държавните 
изпити за придобиване на професионална квалификация. 



 КОЛКО И КАКВИ СА ДЗИ ? 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ 

 Български език и литература- чл. 24, ал. 3 от ЗНП 

 Втори държавен зрелостен изпит, който се определя от 
ученика от учебни предмети, изучавани в часовете за 
задължителната общообразователна подготовка- чл. 24, ал. 3 
от ЗНП 

   

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 

 Държавни зрелостни изпити по желание на ученика- чл. 24, 
ал. 4 и чл. 24, ал. 6 от от ЗНП 



ОТ КОИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ИЗБИРАТ? 

 Математика 

 Чужд език (АЕ, НЕ, РЕ, ФЕ, ИтЕ, ИсЕ) 

 Цикъл „Философия“ 

 История и цивилизация 

 География и икономика 

 Физика и астрономия 

 Биология и здравно образование 

 Химия и опазване на околната среда 



КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ  ДЗИ? 

 Вид  - писмени и анонимни 

 Времетраене – 4 астрономически часа, 

разпределени по модули за различните предмети 

 Учебно съдържание – върху задължителната 

подготовка 

 Формат – тест с различна структура в зависимост 

от учебния предмет 

 Оценяване – 100 точки 

 

 

Вижте сайта за матурите! 

http://www.zamaturite.bg 

 



Разпределение на модулите по учебни предмети за 

сесия май-юни на държавните зрелостни изпити за 

учебна 2020/2021 година 

ДЗИ по предмет  
Времетраене в минути  

Модул 1  Модул 2  Модул 3  

БЕЛ  

60 + до 30  

минути за 

зрелостници със 

СОП  

60  

+ до 30  минути 

за зрелостници 

със СОП  

120  

+ до 60  минути 

за зрелостници 

със СОП  

Френски език  

Немски език  

Руски език  

Испански език  

Италиански език  

Английски език   

Цикъл „Философия“ 

История и цивилизация  

География и икономика  

Математика  90  

+ до 40  минути 

за зрелостници 

със СОП  

150  

+ до 80  минути 

за зрелостници 

със СОП  
Няма  

Химия и опазване на околната среда  

Биология и здравно образование  

Физика и астрономия  

  



НАЧАЛО НА ПРОЦЕДУРАТА 

 От 01.03.2021 г. до 19.03.2021 г. всеки 

зрелостник подава заявление за допускане до ДЗИ, 

в което посочва предмета за ДЗИ по избор. 

 След регистриране на заявленията в софтуерния 

продукт промени не се правят. 



КОГА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ДЗИ ? 

 Сесия май – юни 2021 

 БЕЛ:19 май 2021 г. 

 Втори ДЗИ: 21 май 2021 г.  

 По желание на ученика: 26 май - 31 май 2021 г. 

 Сесия август-септември 2021 

 БЕЛ: 26 август 2021 г. 

 Втори ДЗИ: 27 август 2021 г.  

 По желание на ученика: 30 август - 02 септември 2021 г. 



 В ДЕНЯ НА ИЗПИТА: 

Зрелостникът е длъжен да се яви в определеното 
училище и зала: 

 с документ за самоличност  

 със служебната бележка за допускане до 

държавни зрелостни изпити  

 не по-късно от 30 минути преди началото 

на държавния зрелостен изпит. 



Допълнителни изисквания  

в условия на извънредна епидемична обстановка: 

  Допуска се да влезе в сградата на училището със защитна маска на лицето, 

без струпване на входа и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. 

Последователно преминава през мерене на температура и дезинфекция на 

ръцете. 

  Носи със себе си прозрачен плик, в който да постави личните си вещи, и 

защитни ръкавици по желание. 

  Влиза в изпитната зала с поставена маска, а по желание – и с ръкавици. 

  Може да носи и лични средства за дезинфекция. 

  Изключва изцяло и поставя всички средства за комуникация/електронни 

устройства в предоставения му от квестор прозрачен плик с името му и го 

оставя на обособено за целта място в изпитната зала. 

  Всеки ученик поставя в собствен прозрачен плик личните си вещи (дреха 

и/или чанта), който поставя на свободно място до себе си. 



ВАЖНИ ДАТИ 

 

 Обявяване на резултатите от ДЗИ – до 07.06.2021 г. 

 

 Обявяване на условията и мястото, където 

зрелостниците могат да се запознаят с оценените 

писмени работи – до 11.06.2021 г. 



ВАЖНИ ДАТИ 

 Когато на втория държавен изпит получената оценка е слаб, 

зрелостникът има право да избере друг учебен предмет за 

следващата сесия 

 

 Подаване на заявления за допускане за сесия август-септември:  

от 01.07.2021 г. до 16.07.2021 г. 



Придобиване на средно образование 

 Чл. 24. (1) от ЗНП - Средно образование се придобива след успешно 

завършен ХII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити 

и се удостоверява с диплома за завършено средно образование, в която се 

вписва и общият успех. 

 Чл.56 (2) от ППЗНП - Когато ученикът не се е явил или не е положил 

успешно ДЗИ по свое желание, се издава удостоверение за завършен 

гимназиален етап. 

 Чл. 111. (6) от ППЗНП - Учениците от последния гимназиален клас, които 

имат оценка слаб (2) по учебни предмети от задължителната, 

задължително избираемата или профилираната подготовка на редовните 

и/или на допълнителната поправителна сесия или не са се явили на 

поправителни изпити, не повтарят класа. Те могат да се явяват на 

поправителните изпити в януарската поправителна сесия и в сесиите по 

ал. 2. 



Промяна на оценка 

 Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет са: 

 1. поправителни изпити; 

 2. изпити за промяна на годишна оценка за класовете от 

гимназиалния етап; 

 3. изпити за промяна на окончателна оценка –за целия  

гимназиалния етап. 

 Учениците имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на 

годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка, като общият 

брой на изпитите за промяна на годишна оценка и за промяна на 

окончателна оценка не може да е повече от ТРИ. 



Промяна на оценка 
 

 Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване на 
учебните занятия за ХII клас (14 май 2021 г.),  изпитите за промяна на 
окончателна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия за 
ХII клас. (Сесията за промяна на оценките е от 17  до 18 май 2021 г.) 

 Изпитът за промяна на годишна оценка се полага върху учебното 
съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка. 

 Изпитът за промяна на окончателна оценка за гимназиалния етап се полага 
върху учебното съдържание, изучавано в класовете от етапа. 

 Изпитите се полагат по ред, определен със заповед на директора на 
училището. 

 Получената оценка на изпит за промяна на годишна или окончателна оценка 
е крайна.  Когато получената оценка е слаб (2,00), ученикът се явява на 
поправителен изпит. 



Общ успех на дипломата 

Общият успех се изчислява като средноаритметична 
оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки: 

 
o Средноаритметичната оценка от зрелостните изпити 

(държавни зрелостни изпити); 

 
o Средноаритметичната оценка от учебните предмети, 

изучавани в задължителната подготовка  

 
o Средноаритметичната оценка от учебните предмети, 

изучавани в задължително избираемата  и 
професионалната подготовка 

 

 

 



Документи, които получавате  

 Успешно положилите задължителните ДЗИ получават  

• ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Успешно завършилите ХІІ клас, но неположили успешно 

ДЗИ могат по тяхно желание да получат  

• УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП  

https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=oIUCQMW6VskwtM&tbnid=ZToyPQzxJKR-UM:&ved=0CAUQjRw&url=https://vsr.informatik.tu-chemnitz.de/studentprojects/&ei=X3QQU5zcBoXPtQaC0YDYDQ&psig=AFQjCNFINREq_Y6z8gXzvB5JvS1eso6_4A&ust=1393673657951396


ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Полагат се след успешно завършен XII клас 

• Държавните изпити са: 

 

 Теория на професията и специалността 

 

 Практика на професията и специалността 
 

 

 



ВАЖНИ ДАТИ 

Подаване на заявления за явяване на държавни изпити по теория и 

практика на професията и специалността: до 17.03.2021 г. 

 Провеждане на държавни изпити по теория на професията: 

 За придобиване на втора/трета степен: 04.06.2021 г. 

 Провеждане на държавни изпити по практика на професията 

 За придобиване на втора/трета степен: 01.06.2021 г. - 02.06.2021 г. 

(за различните специалности) 

 за лица, придобили право да положат държавен изпит преди 

учебната 2020/2021 година по други специалности: 01.06.2021 г. - 

02.06.2021 г. (за различните специалности) 



ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ  

НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 След успешно полагане на изпитите по теория и практика се издава 

• СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 



ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 

 Учебно-изпитни програми 

 Примерни тестове с отговори 

 Пробни ДЗИ с отговори, ключ и критерии 

 График на дейностите 

www.mon.bg 

www.zamaturite.bg 

www.pgitu-lovech.com 

 

 
 

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=YNG3L8BLAgIUtM&tbnid=ncTgv4hg2H0sZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.softicons.com/free-icons/system-icons/fold-icons-by-fredericorama/information-italic-icon&ei=OHUQU5LeIYXpswaKqoHICA&psig=AFQjCNF5dbTBvfl1PzmEuBkCHA5BZc4Gbg&ust=1393673894693434


 

 

ВРЪЧВАНЕ  

НА ДИПЛОМИТЕ 

ЗА ЗАВЪРШЕНО 

СРЕДНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

до 22.06.2021 Г. 




