
ЗАВЪРШВАНЕ 
НА СРЕДНО 

ОБРАЗОВАНИЕ



ДЗИ - НОРМАТИВНА УРЕДБА

▪ Закон за предучилищното и училищното образование

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

▪ Наредба №7/11.08.2016 г. за профилираната
подготовка

▪ Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план



ДЗИ - НОРМАТИВНА УРЕДБА

▪Заповед №РД09-1807/31.08.2021 г. на Министъра на
образованието и науката за графика на ДЗИ

▪ Заповед №РД09-2115/31.01.2022г. на Министъра на
образованието и науката за правилата за
информационна сигурност



ДЗИ - НОРМАТИВНА УРЕДБА

▪ Учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават
зрелостници и придобиват право да се явят на
държавни зрелостни изпити /ДЗИ/.



ДЗИ - НОРМАТИВНА УРЕДБА
▪ Диагностика на индивидуалните постижения на
учениците в края на средната степен на образование.

▪ Установяване на степента на постигане на отделни
очаквани резултати от обучението по учебен предмет.

▪ Мониторинг на образователния процес за прилагане
на политики и мерки, насочени към подобряване
качеството на образование.



ДЗИ - НОРМАТИВНА УРЕДБА

▪Държавните зрелостни изпити се провеждат в две
сесии - май – юни/август – септември.

▪Държавните зрелостни изпити са писмени и изпитните
работи от тях се проверяват като анонимни.



ДЗИ - НОРМАТИВНА УРЕДБА
▪Форматът на държавните зрелостни изпити се
определя в учебно-изпитните програми.

▪ Сайта на МОН:

„Общо образование“; „Държавни зрелостни изпити“;
"Примерни задачи към УИП за ДЗИ" - там са
публикувани и учебно-изпитните програми по
профилирана подготовка и по общообразователна
подготовка"



ДЗИ - НОРМАТИВНА УРЕДБА
▪ Оценките от държавните зрелостни изпити са
окончателни.

▪ Когато държавният зрелостен изпит не е положен
успешно, зрелостникът може да се явява отново на
съответния държавен зрелостен изпит без ограничение
на възраст и брой сесии до успешното му полагане.



ДЗИ - НОРМАТИВНА УРЕДБА
Зрелостникът може да се запознае с:

▪ индивидуалния си резултат от държавния зрелостен
изпит в НПМГ, и/или през електронната система.

▪оценената си индивидуална изпитна работа в НПМГ, в
срок, определен от директора, срещу документ за
самоличност и в присъствието на представители на
училищната зрелостна комисия.



ДЗИ - ИЗБОР НА ПРЕДМЕТИ 
▪ Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план,
който осигурява профилирана подготовка, придобиват
средно образование след успешно полагане на:

✓задължителен ДЗИ по БЕЛ;

✓задължителен ДЗИ по профилиращ учебен предмет.



ДЗИ - ИЗБОР НА ПРЕДМЕТИ 
▪ По свое желание зрелостникът може да положи и до
два допълнителни ДЗИ по избрани от него учебни
предмети включени в УУП

▪ Учебно съдържание:

✓профилираща подготовка, ако е изучаван като
профилиращ

✓ задължителна подготовка, ако не е изучаван като
профилиращ



ДЗИ – ГРАФИК
сесия май-юни

▪ДЗИ по БЕЛ – 18.05.2022 г., начало 08.30 часа.

▪Втори ДЗИ – 20.05.2022 г., начало 08.30 часа.

▪Допълнителни ДЗИ – в периода от 26.05. до 
03.06.2022 г.



ДЗИ – ГРАФИК
сесия май-юни

▪Подаване на заявления за допускане до ДЗИ – от 
03.02. до 18.02.2022 г.

✓заявленията се изтеглят от сайта на НПМГ:

„ОБУЧЕНИЕ – ДЗИ 12 КЛАС“

✓при класните ръководители



ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ



ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ



ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ



ДЗИ – ГРАФИК
сесия май-юни

▪Допускане до ДЗИ и издаване на служебни бележки 
– до 17.05.2022 г.

▪ Обявяване на списъците с разпределението на 
зрелостниците по училища, сгради и зали – до 
17.05.2022 г.

▪ Оценяване на изпитните работи от ДЗИ – до 
06.06.2022 г.



ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО 
ОБРАЗОВАНИЕ

▪Окончателните оценки по всеки учебен предмет,
изучаван в първия гимназиален етап, т.е. в VIII, в IX и в
X клас няма да участват при формирането на общия
успех в дипломата за средно образование.

▪ В дипломата за средно образование ще се вписват
окончателните оценки по всеки учебен предмет с
точност до 0,01 като средноаритметични от
годишните оценки по учебния предмет, изучаван
само във втория гимназиален етап, т.е. само в XI и в
XII клас.



ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО 
ОБРАЗОВАНИЕ

▪ В дипломата за средно образование ще се вписват
резултатите в точки и оценки от двата задължителни ДЗИ,
както и резултатите от допълнителните (един или два)
ДЗИ, ако са издържани успешно.

▪ Общият успех в дипломата за средно образование се
формира като средноаритметична оценка с точност до
0,01 от средноаритметичните оценки, вписани като
окончателни оценки по учебните предмети, изучавани в
задължителните часове само в XI и в XII клас, и от
средноаритметичните оценки, вписани като окончателни
оценки по учебните предмети, изучавани в избираемите
часове само в XI и в XII клас.



ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО 
ОБРАЗОВАНИЕ

▪ По свое желание ученикът може да получи европейско
приложение към дипломата за средно образование на
чужд език - английски, френски или немски.



ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО 
ОБРАЗОВАНИЕ

▪ Резултатите от ДЗИ по желание на зрелостника може
да се трансформират в оценки по скалата за оценяване,
определена в European Credit Transfer and Accumulation
System (ECTS), и да се запишат в европейското
приложение към дипломата за средно образование.



ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО 
ОБРАЗОВАНИЕ

▪ Резултатите от ДЗИ се трансформират по ECTS скала за
оценяване, както следва:

✓ оценка А при резултат отличен 6,00;

✓оценка В при резултат отличен 5,50 - 5,99;

✓оценка С при резултат много добър 4,50 - 5,49;

✓оценка D при резултат добър 3,50 - 4,49;

✓оценка E при резултат среден 3,00 - 3,49.



НА ВСИЧКИ 
ЗРЕЛОСТНИЦИ 

УСПЕХ


