
ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИ

Випуск 2021



ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Държавните зрелостни изпити по чл. 24, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета за придобиване

на средно образование се полагат от учениците, успешно завършили XII клас.

Нормативни документи, определящи съдържанието, реда и начина за полагане, са:

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

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити.

Държавните зрелостни изпити са два:

Единият от тях е по български език и литература;

Вторият е по избор на ученика по един от учебните предмети „чужд език“, „математика“, „физика и

астрономия“, „биология и здравно образование“, „химия и опазване на околната среда“,

„история и цивилизация“, „география и икономика“ и предметния цикъл „философия“, изучавани

в часовете за задължителната общообразователна подготовка.

По свое желание ученикът може да положи и държавни зрелостни изпити по избрани от него учебни

предмети или цикъл от учебни предмети, посочени по-горе. В случай че ученик е заявил желание за

трети ДЗИ и не се е явил или е получил оценка Слаб 2, оценка не се вписва в дипломата му.



ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити се провеждат в две сесии:

Сесия  май – юни

 Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08.00 ч.

 Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г, начало 08.00 ч.

 Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2021 г. 
– 31 май 2021 г.

Сесия август - септември

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

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

 Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2021 
г. – 02 септември 2021 г.
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Важни дати

Дейност Срок

Подаване на заявления за допускане до 

държавни зрелостни изпити от учениците

01.03.2021 г. – 19.03.2021 г.

Обявяване на списъци с разпределението на 

зрелостниците по училища, сгради и зали

до 18.05.2021 г.

Издаване на служебна бележка за допускане до 

държавни зрелостни изпити

до 18.05.2021 г.

Обявяване на резултатите от държавните 

зрелостни изпити

до 07.06.2021 г.

Връчване на дипломите за завършено средно 

образование

до 22.06.2021 г.



Изпити за промяна на оценки по учебни предмети 
след завършена образователна степен, съгласно чл. 27, ал. 1 и ал. 2 и чл. 29 от Наредба 

№3 за системата на оценяване.

1. Учениците, завършили 12. клас, имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на годишна оценка и за 

промяна на окончателна оценка, но на не повече от три изпита. За промяната на оценка по учебен предмет, който се 

изучава само в един клас от гимназиалния етап, се допуска само полагане на изпит за промяна на годишна оценка.

2. Изпитите за промяна на годишна оценка и изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат след 

приключване на учебните занятия за ХII клас. 

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

подготовка.

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

класовете от етапа.

5. Получената оценка на изпит за промяна на годишна или окончателна оценка  е крайна. Когато получената оценка е 

Слаб 2, ученикът се явява на поправителен изпит по реда на чл. 28, ал. 4 – 8 от Наредба №3 за системата на оценяване.

6. За допускане до изпити за промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна оценка учениците подават 

заявление по образец до директора на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ в определен със заповед на директора срок.

7. Изпитите се полагат по условие и ред, определени със заповед на директора на училището

Изпитите се полагат 17 и 18 май 2021 г. /предварителни дати/



ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ 

1. Ученици, получили годишна оценка Слаб 2 по учебни предмети от ЗП или ПП, имат право на

две редовни поправителни сесии. Те се провеждат до две седмици след приключване на учебните

занятия и до един месец преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на

директора на училището.

2. Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка Слаб 2 по учебни предмети от

ЗП или ПП на редовните и/или на допълнителната поправителна сесия или не са се явили на

поправителни изпити, могат да се явяват на поправителните изпити в януарска поправителна сесия и в

редовните поправителни сесии за следващата учебна година, които са две и се провеждат до две

седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година

по ред, определен със заповед на директора на училището.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗП ОЦЕНКИ ОТ          ХОРАР

ИУМ

БЕЛ 9 клас 10 клас 11 клас 12 клас 417

І ЧУЖД ЕЗИК 9 клас 10 клас 11 клас 12 клас 556

ІІ ЧУЖД ЕЗИК 9 клас 10 клас 11 клас 12 клас 278

МАТЕМАТИКА 9 клас 10 клас 11 клас 12 клас 350

ИНФОРМАТИКА 9 клас 10 клас 72

ИНФОРМАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ

9 клас 10 клас - - 72

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - 10 клас 11 клас 12 клас 206

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - 10 клас 11 клас 12 клас 139

ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА 9 клас - - - 54

ЕТИКА И ПРАВО - 10 клас - - 54

ФИЛОСОФИЯ - - 11 клас - 54

СВЯТ И ЛИЧНОСТ - - - 12 клас 62

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ

- 10 клас 11 клас - 144

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - 10 клас 11 клас 12 клас 175

ХИМИЯ И ООС - 10 клас 11 клас - 144

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И 

СПОРТ

9 клас 10 клас 11 клас 12 клас 417

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 9 клас - - - 36

МУЗИКА 9 клас - - - 36

РАЗДЕЛ - А(ЗП)

Забел. Оценката по всеки един учебен предмет, изучаван в ЗП, е средноаритметична с 

точност до 0,01 от оценките по предмета в годините, когато е бил изучаван в 

гимназиален етап.

РАЗДЕЛ –Б (ПП  и ЗИП)

Учебни предмети Оценки от: Хорар

иум
І ЧУЖД ЕЗИК /ПП/ 9 клас 10 клас 11 клас 12 клас 502

II ЧУЖД ЕЗИК/ПП/ 9 клас 10 клас 11 клас 12 клас 170

БЕЛ /ПП/ - - 11 клас 12 клас 129

ЗИП - 10 клас 11 клас 12 клас 232

Забел. 

1. Оценките са средноаритметични от годишните оценки от гимназиален 

етап за обучение за годините, през които предметът е изучаван като 

профилиращ.

2. Оценката от I чужд език /ПП/ съвпада с оценката по I чужд език /ЗП/ 

от учебните години, в които предметът е бил профилиращ.

3. Оценката от II чужд език /ПП/ съвпада с оценката от II чужд език /ЗП/ 

от учебните години, в които предметът е бил профилиращ.

4. Оценката от БЕЛ /ПП/ съвпада с оценката от  БЕЛ  /ЗП/ от учебните 

години, в които предметът е бил профилиращ.

5. Ако ЗИП е различен в годините, се изписва на отделни редове заедно 

с оценката и хорариума от часове за съответния предмет.

6. Ако ученикът е освободен от часовете по ФВС за една или повече 

години, вписва се хорариума от всички години, а оценката е 

средоаритметична от годините, в които ученикът е изучавал предмета. ако 

ученикът е освободен от часовете по ФВС през целия гимназиален етап, в 

дипломата се вписва „освободен“ и хорариума от всички години.



ДЪРЖАВНИ 

ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ДЗИ 1 - БЕЛ Оценката се формира с точност до 0,01 от 

националната комисия по оценяване

ДЗИ 2 – по избор Оценката се формира с точност до 0,01 от 

националната комисия по оценяване

Допълнителен ДЗИ – по 

избор

Оценката се формира с точност до 0,01 от 

националната комисия по оценяване. Третият 

ДЗИ се вписва само, когато е положен успешно

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗДЕЛ – В (ДЗИ)

Общ успех от дипломата: 

средноаритметична оценка с точност до 0,01 от раздел 

(А+Б+В)/

Раздел „Свободноизбираема

подготовка“

В раздела СИП се изписват

учебните предмети, изучавани като

СИП от съответния ученик.

Оценките са средноаритметични от

годишните оценки от гимназиалния

етап за обучение за годините, през

които е изучаван като СИП.

Хорариумът се формира като сума

от часовете, в които предметът е

изучаван. Предметите се подреждат

по ред, определен от учебния план.

Оценките от часовете за СИП се

вписват в дипломата, но не влизат

при формиране на общия успех от

дипломата.


