
Държавни  
зрелостни изпити 

1. ДЗИ се полагат след успешно завършен XII 

клас 

2. Диплома за средно образование се получава 

след успешно положени ДЗИ 

3. При неявяване или неуспешно положени ДЗИ 

учениците  при тяхно желание получават 

удостоверение за завършен гимназиален етап 



 Задължителни: 
•български език и литература; 

•втори ДЗИ за придобиване на 
професионална квалификация;  

 Допълнителни:  
          (по желание на ученика!) 

       учебен предмет по избор от            
    задължителната подготовка 

 

КОЛКО И КАКВИ СА ДЗИ ? 



Дати за провеждане 

• Български език и литература – 18.05.2022 г. – 08:30 ч. 

• Втори държавен зрелостен изпит -20.05.2022 г. – 

08:30 ч. за втора степен на професианална 

квалификация и 13:30 ч. – защита на дипломен 

проект в теоретичната част/трета степен на 

професионална квалификация/. 

• 06.06.2022г. Изпит по практика – 08:00 ч. Защита на 

дипломен проект в практическата част/трета ПКС/ и 

изпълнение на индивидуални практически 

задания/втора ПКС/. 

 

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ  



Дати за провеждане 
ДЗИ по желание-26.05- 03.06.2022г.  

 

ДЗИ по желание 

26.05. - 03.06.2022 г.  

 



Дати за провеждане 

• Български език и литература – 

25.08.2022 г. – 08:30 часа 

• Втори държавен зрелостен изпит 

-26.08.2022 г. – 08:30 часа 

•    

 Сесия август-септември 



Дати за провеждане 
• Втори държавен зрелостен изпит -

26.08.2022 г. – 08:30 за втора степен на 

професионална квалификация и 13:30 ч. – 

защита на дипломен проект в 

теоретичната част/трета степен на 

професионална квалификация/. 

• 05.09.2022 г. Изпит по практика – 08:00 ч. 

Защита на дипломен проект в 

практическата част/трета ПКС/ и 

изпълнение на индивидуални практически 

задания/втора ПКС/. 

 



Дати за провеждане 

 

ДЗИ по желание 

29.08 - 02.09.2022 г.  

 



КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЗИ – 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

• Вид – писмени и анонимни; 

• Времетраене – 4 астрономически часа; 

• Учебно съдържание – върху 
задължителната подготовка; 

• Формат – тест с определена структура;  

    Оценяване – 100 точки 

                 

         Вижте сайта за матурите!    
   http://www.zamaturite.bg 

 



КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЗИ – 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

• Провежда се на модули: 

• Зрелостниците ще получават изпитния вариант на 
части и ще разполагат с определено време за работа 
върху всяка от частите.  

• След изтичане на определеното време те ще затварят 
в плик съответната част (лист с отговори и/или 
свитък за свободните отговори)  и няма да имат 
възможност да се връщат и да работят повече върху 
нея.  

• Зрелостниците ще имат право да излизат от         
  изпитната зала след приключване на  
  работата върху съответната част.   

 

 

 

 

 

   

         Вижте сайта за матурите!    
   http://www.zamaturite.bg 

 



КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЗИ – 
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Специалностите: Банково дело, 
Застрахователно и осигурително 
дело, Бизнес администрация и 
Електронна търговия-  

Защитават дипломен проект по 
теоретичната и практическата 
част. 



КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЗИ – 
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Специалностите: Икономическо 
информационно осигуряване и 
малък и среден бизнес по теория 
- пишат тема, а по практика 
изготвят индивидуално 
практическо задание. 



График на дейностите 

Подаване на заявления за допускане до 

ДЗИ –  07.02.2022 г  -   18.02.2022 г. 

• След 18.02.2022 г. заявления не се приемат; 

• На учениците се издава служебна бележка , че 

са подали заявление и са вкарани в системата и 

се подписват на нея. 

 



График на дейностите 

• Приключване на учебната година  

12.05.2022 г. 

• Поправителни изпити  

     13.05. - 17.05.2022 г. 

• Допускане на успешно завършилите 

зрелостници до ДЗИ до  17.05.2022 г. 

 



График на дейностите 
 

• Издаване на служебна бележка от РУО за  

допускане на зрелостника до ДЗИ, в която са 

посочени датата, часа и училището, в което 

зрелостникът ще полага всеки от двата ДЗИ – до 

17.05.2022 г.; 

• Учениците получават лично служебната бележка 

и се подписват (не може да се получи от друго 

лице – родител, роднина, приятел); 

• Учениците се явяват не по-късно от 08:00 ч. в 

посоченото училище. 

  

 



Важно за зрелостниците! 

  Документи за допускане на   
зрелостниците в сградите: 

 

•Документ за самоличност – лична карта, 
паспорт или свидетелство за управление на 
МПС; 

•Служебната бележка за допускане до 
ДЗИ; 

•Да носят по два броя черни химикалки.  

  (пише се само с черна химикалка) 



Важно за зрелостниците!  
ДЗИ по Български език и 

литература 
 Всеки зрелостник получава изпитен 

 комплект, който съдържа: 
•голям хартиен плик, в който се запечатват изпитните      
работи; 

•малко хартиено  пликче, в което се запечатва 
индентификационната бланка; 

•листи за чернова (карирани) с печат; 

•лист за отговори; 

•индентификационнна бланка, прикачена към 
указанията за работа за ДЗИ, която се попълва с 
печатни букви като НЕ се отделя от листа с 
указанията. Отделянето на идентификационната 
бланка се извършва след полагане на подписи: от 
зрелостника и квестора. 

 



 

• Обявяване на резултатите до 08.06.2022 г.; 

 

• Подаване на заявления за допускане – 

септемврийка сесия - 27.06.-08.07.2022 г.             

 

 
 

 

График на дейностите 



Какво става при получена слаба оценка? 

• Ученикът има право да се явява 
неограничен брой пъти на държавния 
зрелостен изпит, на който е получил слаба 
оценка; 

• Получените положителни оценки на ДЗИ 
са окончателни и не се допуска изпит за 
промяна на оценката; 

• Изпитните сесии са две – май-юни и 
август-септември; 

 

 



Изисквания на училищното ръководство 

• Проверка на паспортните данни от самите ученици 
след сравняването им с личните карти и 
потвърждаването им с подпис – до 11.02.2022 г.; 

 

• Снимки за дипломите и свидетелството за 
професионална квалификация – 4 броя, 3.5х4 см, 
цветни, матирана хартия, анфас, сив фон – до 
31.03.2022 г.; 

 

• Връщане на книги взети от училищната библиотека 
– до 09.05.2022 г.; 


