
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ 

ИЗПИТИ

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА



Нормативна уредба

Закон за предучилищното и училищното образование

Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на

учениците

Наредба № 1/11.04.2003 г. на МОН за учебно-изпитните програми за ДЗИ

Наредба № 3/17.05.2004 г. на МОН за организацията и провеждането на

ДЗИ/отм./

Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. на МОН за определяне на дати за

провеждане на държавните зрелостни изпити



Задължителни държавни зрелостни 

изпити

 1. Български език и литература

 2. Втори ДЗИ по избор на ученика от учебните предмети:

✓ Чужд език /АЕ, ФЕ, НЕ, РЕ, ИЕ, Итл. Е/;

✓ Философски цикъл;

✓ История и цивилизация;

✓ География и икономика;

✓ Математика;

✓ Химия и опазване на околната среда;

✓ Биология и здравно образование;

✓ Физика и астрономия,

изучавани в часовете за задължителната общообразователна подготовка.



Допълнителен ДЗИ по желание на

зрелостника

По свое желание ученикът може да положи и държавни зрелостни изпити по

избрани от него учебни предмети или цикъл от учебни предмети.



Държавните зрелостни изпити измерват

постигнатите резултати, включващи знания,

умения, отношения или компетентности, от

обучението по съответния учебен предмет или

цикъл от учебни предмети в задължителната

подготовка в гимназиалния етап независимо от

продължителността на етапа и от

предвидените учебни часове за съответния

учебен предмет или цикъл от учебните

предмети.



Учебно-изпитни програми

 Държавните зрелостни изпити по БЕЛ и вторият ДЗИ по избор на ученика

се провеждат по учебно-изпитни програми, разработени върху учебното

съдържание, изучавано в задължителната подготовка.

 Държавните зрелостни изпити по по свое желание на ученика се

провеждат по учебно-изпитни програми, разработени върху учебното

съдържание, изучавано в задължителната общообразователна подготовка.



132 Средно училище

През учебната 2020/2021 г. ще положат държавни зрелостни изпити 66 зрелостници.

 По БЕЛ ще се явят 65 ученици.

 По вторият ДЗИ ще се явят 66 зрелостници. Избраните учебни предмети са:

✓ Английски език - 26 ученици;

✓ Испански език - 1 ученик;

✓ Математика - 1ученик;

✓ История и цивилизация - 3 ученици;

✓ География и икономика - 6 ученици;

✓ Философски цикъл - 23 ученици;

✓ Биология и здравно образование - 6 ученици.

 По свое желание - Химия и опазване на околната среда - 1 ученик



Извършени дейности към момента

 Подадени заявления за допускане до ДЗИ в периода 01.03.2021 г. -

19.03.2021 г.

 Проведени пробни ДЗИ по:

✓ БЕЛ на 29.04.2021 г.;

✓ АЕ, Философски цикъл, География и икономика, Биология и здравно

образование на 07.05.2021 г.



Какво следва?

 Оформяне на срочните оценки по изучаваните учебни предмети в 12 клас до 11.05.2021 г.
/понеделник/;

 Оформяне на годишните оценки по изучаваните учебни предмети в 12 клас до 11.05.2021 г.
/понеделник/;

 Провеждане на изпити за оформяне на срочна/годишна оценка по учебни предмети, по които
ученика няма достатъчен брой текущи оценки за оформяне на същите до 14.05.2021 г.;

 Изпращане на 14.05.2021 г. от 9.35 ч. до 10.15 ч.;

 Получаване на информация за училищата, в които всеки един е разпределен да полага ДЗИ;

 Провеждане на поправителни изпити с ученици, имащи слаби оценки по учебни предмети в
края на 12 клас на 17 и 18.05.2021 г. по график. В случай, че ученикът е получил слаб резултат
или не се е явил на изпит/ти може да се яви на такива през месец август до 19.08.2021 г. по
график;

 Получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ на 18.05.2021 г. от 13.30 ч. до 16.30 ч.;

 Полагане на ДЗИ



Полагане на ДЗИ през сесия май-

юни 2021 г.

 БЕЛ - 19 май 2021 г., начало 8.00 ч.

 Втори държавен зрелостен изпит /Английски език, Испански език,

Математика, История и цивилизация, География и икономика,

Философски цикъл, Биология и здравно образование/ - 21 май 2021 г.,

начало 8.00 ч.

 ДЗИ по желание на ученика /Химия и опазване на околната среда/ - 31 
май 2021 г., начало 14.00 ч.



Инструктаж на зрелостника

https://www.132su.com/wp-content/uploads/2021/05/3.-instr_zrelostnik-2021.pdf



Резултати от положените

държавни зрелостни изпити

 Срокът за обявяване на резултатите от ДЗИ е до 07.06.2021 г.

 Резултатите се проверяват на сайта на МОН с ЕГН и входящ номер от 

служебната бележка- www.mon.bg и в училището.

 Получените положителни оценки на ДЗИ са окончателни и не се допуска 

изпит за промяна на оценката.

http://www.mon.bg


Диплома за средно образование

 Средно образование се придобива след успешно завършен XII клас и успешно положени
държавно зрелостни изпити по учебни предмети или цикъл от учебни предмети,
изучавани в гимназиалния етап, и се удостоверява с диплома за завършено средно
образование, в която се вписва и общият успех.

✓ Оценките от ДЗИ /задължителни и допълнителни, ако са полагани такива/ формират
среден успех от рубриката "Държавни зрелостни изпити" с точност до 0.01.

✓ Оценките от задължителната подготовка /ЗП/ предметите, изучавани от 9 до 12 клас,
формират среден успех от рубриката "Успех от задължителна подготовка" с точност до
0.01.

✓ Оценките от профилираната подготовка и задължително-избираемата
подготовка/ЗИП/оформят среден успех от рубриката "Успех от профилирана
подготовка" с точност до 0.01.

✓ Общият успех се изчислява като средно аритметично от трите рубрики: ДЗИ, успех от ЗП
и успех от ЗИП - профилирана и непрофилирана подготовка с точност до 0.01.

 Дипломата е окончателна и дава право за продължаване на образованието или за
професионално обучение.

 Лицето, издържало успешно ДЗИ, могат да бъдат приети във висшите училища и без
конкурсен изпит след решение на академичния съвет на висшите училища.



Удостоверение за завършен 

гимназиален етап

 Удостоверение за завършен гимназиален етап се издава по желание на

ученик, завършил 12 клас, които не се е явил или не е положил

държавните зрелостни изпити.



Неуспешно положени ДЗИ или не

явил се на ДЗИ

 Ученикът, който е получил слаба оценка на ДЗИ или не се е явил на

такъв, има право да се явява неограничен брой пъти на държавен

зрелостен изпит.



Сесия август-септември 2021 г.

 Български език и литература - 26 август 2021 г., начало 08.00 ч.

 Втори зрелостен изпит - 27 август 2021 г., начало 08.00 ч.

 ДЗИ по желание на ученика - в периода 30 август 2021 г. - 02 септември

2021 г.



Дейности:

 Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити и

издаване на служебна бележка - 01.07.2021 г. - 16.07.2021 г.;

 Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни

изпити - 23.08.2021 г.



Важно!!!

 Проверете училището, където сте разпределени да полагате изпит - къде се намира, време за пътуване до училището - преди
датата на изпита;

 Явете се в училището в деня на изпита не по-късно от 30 минути преди изпита /т.е. до 7.30 ч./;

 Носете със себе си:

✓ Документ за самоличност /лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС/;

✓ Служебна бележка за допускане до ДЗИ, които може да е и на електронен носител;

✓ Химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика - и линия, пергел, триъгълник;

✓ Защитна маска за лицето или предпазен шлем;

✓ Прозрачен плик, в който да поставите личните си вещи;

✓ Може да носите ръкавици, лични средства за дезинфекция.

 Следвайте указанията на квесторите - внимателно слушайте инструктажа за зрелостника, внимателно попълвате идентификационната
бланка с печатни букви трите си имена, ЕГН и входящ номер от служебната бележка /във всяко квадратче се вписва по една цифра/,
не подсказвайте, не преписвайте, не допускайте нарушаване на анонимността на изпитната работа

 Прочетете внимателно указанието за работа;

 Отбележете верните отговори САМО в листа за отговори и свитъка за отговори;

 Спазвайте противоепидемични мерки.



Пожелание

 Успешно завършване на 12 клас.

 Успешно представяне на ДЗИ. Представяте себе си, учителите и 

училището.



УСПЕХ!

Благодаря Ви за вниманието!


