
ГРАФИК ЗА 

ЗАВЪРШВАНЕ НА 

ВИПУСК 2022 

Профилирана гимназия „Свети 

Климент Охридски”, Елхово 



НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

 Наредба № 1 от 11.04.2003 г. за УИП за ДЗИ; 

 Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и 

провеждането на държавните зрелостни изпити; 

 Чл. 44 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование; 

 Заповед № РД 09-1807/31.08.2021 г. за графика; 

 Правила за информационна сигурност. 



КОЛКО И КАКВИ СА ДЗИ ? 

Задължителни: 

 български език и литература; 

 учебен предмет по избор от ПП. 

 

Допълнителни (по желание): 

 учебен предмет по избор от ЗП. 



ОТ КОИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

ИЗБИРАТ? 
Математика; 

Английски език; 

Информатика; 

Информационни технологии; 

Предприемачество; 

География и икономика; 

Биология и здравно образование. 



КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ Д З И? 

 Вид  - писмени и анонимни; 

 Времетраене – 4 астрономически часа; 

 Учебно съдържание - върху ЗП; 

 Формат – тест; 

 Оценяване – 100 точки. 

 

Вижте сайта за матурите! 

http://www.zamaturite.bg 

 



НАЧАЛО НА ПРОЦЕДУРАТА 

 До 28.01.2022 г. всеки зрелостник 

внимателно проверява личните си данни 

вписани в картона и се подписва. 

 От 03.02.2022 г. до 18.02.2022 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. 



ВАЖНИ ДАТИ 

 Подготовка на снимки за дипломите (3 броя, 3х4 

см, цветни, матирана хартия, анфас, сив фон) – до 

29 март 2022 г. 

 Връщане на всички книги взети от библиотеката – 

до 1 юни 2022г. 

 Оформяне на годишните оценки – до 09 май 2022 г. 

 Педагогически съвет за ХІІ клас – 11.05.2022 г. 

 Изпити за оформяне на срочна оценка за втория 

срок или годишна – 15-16 май 2022 г. 

 



ВАЖНИ ДАТИ 

 Поправителни изпити – 16 май 2022 г. 

 Последен учебен ден за ХІІ клас – 15 май 

2022 г. 

 



 

 Заседание на зрелостната комисия за 
допускане до ДЗИ – 17 май 2022 г. 

 Обявяване на списъци с разпределението на 
зрелостниците по училища, сгради и зали – 
до 17 май 2022 г. 

 Издаване на служебни бележки на 
учениците за допускане до ДЗИ – до 17 май 
2022 г. 

ВАЖНИ ДАТИ 



КОГА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ Д З И ?  

Сесия май – юни 2022 

 БЕЛ – 18 май 2022 г. 

 Втори ДЗИ – 20 май 2022 г.  

 

Сесия август-септември 2022 

 БЕЛ – 25 август 2022 г. 

 Втори ДЗИ – 26 август 2022 г.  



ВАЖНИ ДАТИ 
 Обявяване на резултатите от ДЗИ – до 

07.06.2022 г. 

 В продължение на три дни след връщане на 
писмените работи учениците могат да ги 
видят. 

 Веднага, след получаване на протоколите с 
оценките, започва подготовката на 
дипломите. 



ВАЖНО 

 

 Всички членове на зрелостната комисия се 
подписват на всяка диплома. 

 Дипломите се описват в регистрационната 
книга. 

 Директорът се подписва и ги подпечатва с 
печата с държавния герб. 

 Всички дипломи се сканират за МОН. 



ВАЖНИ ДАТИ 

 Връчване на дипломите от 10.00 часа 

на 21 юни 2022 г. в гимназията. 

 Класните ръководители организират 

раздаването на характеристиките на 

учениците.  



НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ 

ВЪПРОСИ 
 Колко и какви са ДЗИ? От кои предмети избират? Профилът определя ли 

втория ДЗИ? 

 Какво става, ако не се явят? Може ли да се явят по-късно? Кога е 

следващата сесия?  

 Какво става, ако получат слаб (2) на БЕЛ/на втория ДЗИ/на допълнителните 

ДЗИ? 

 Как се формира оценката от ДЗИ? Какви са критериите за оценяване? 

 Може ли да си повишават оценката от ДЗИ? 

 Кой, как и къде ще проверява изпитните им работи? 

 Къде се вписват оценките от ДЗИ? Заместват ли оценките от гимназиалния 

етап? Каква е тежестта им при изчисляване на общия успех? 

 Как ще се използват оценките от ДЗИ при кандидатстване във ВУЗ? Ще 

заместват ли  изпитите за прием? 

 Няма ли сроковете за полагане на ДЗИ да им попречат при кандидатстване в 

чужбина? 



Нови моменти в Наредба № 3 за организацията и 

провеждането на държавните зрелостни 

изпити 

 Чл. 27. (1) Зрелостникът подава заявление за допускане до 

държавни зрелостни изпити и получава служебни бележки 

за подадено заявление за допускане до държавни 

зрелостни изпити и за кандидат, допуснат до държавни 

зрелостни изпити. 

 (2) Зрелостникът е длъжен да се яви в определеното 

училище с документ за самоличност и служебната 

бележка за допускане до държавни зрелостни изпити не 

по-късно от 30 минути преди часа, определен със заповед 

на министъра на образованието и науката като начало на 

държавния зрелостен изпит. 



 (6) Отстранява се от държавния зрелостен изпит и напуска 

сградата на училището зрелостник, който: 

1. преписва от хартиен носител; 

2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства 

(мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.); 

3. преписва от работата на друг зрелостник; 

4. използва мобилен телефон или друго техническо средство 

за комуникация; 

5. изнася извън залата изпитни материали или информация 

за съдържанието им. 



 (7) За отстраняването на зрелостника се съставя протокол, 

подписан от квесторите и директора на училището, в 

което се провежда изпитът, като в протокола 

задължително се посочват нарушителят, нарушението и 

кога е извършено. 

 

 (8) Изпитната работа на зрелостник, отстранен от 

държавен зрелостен изпит при условията и по реда на ал. 6 

и 7, не се оценява. 

 



 Чл. 29. (1) При провеждане на държавните зрелостни 

изпити имат право да присъстват като наблюдатели до 

трима представители на родителите на учениците от 

училището, в което се провежда държавният зрелостен 

изпит. 

 (2) Представителите на родителите по ал. 1 се определят 

до 30 дни преди изпитния ден от училищното 

настоятелство, а за училищата, към които няма 

регистрирани училищни настоятелства – от родителите на 

учениците в паралелките от Х и ХI клас. 

 (3) Когато родителите на учениците в паралелките от Х и 

ХI клас определят повече от трима представители, 

педагогическият съвет избира от тях до трима на случаен 

принцип. 

 



 (4) Представители на родителите не могат да бъдат: 

1. родители на зрелостници; 

2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници; 

3. лица със завършено висше образование по специалност от 

професионално направление съгласно Класификатора на 

областите на висше образование и професионалнитe 

направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 

2002 г.), съответстващо на учебния предмет. 

 

 (5) Липсата на обстоятелства по ал. 4 се удостоверява от 

представителите на родителите с декларация по образец, 

утвърден от министъра на образованието и науката. 



 (6) Представителите на родителите имат следните права: 

1. да присъстват при подготовката на изпитните зали преди 

началото на държавния зрелостен изпит; 

2. да присъстват на разпределението на квесторите по зали и 

коридори и при предоставянето на списъка на зрелостниците 

в съответната зала, изпитните материали, помощните 

материали, консумативите и документите по съответния 

учебен предмет или цикъл от учебни предмети; 

3. да присъстват при допускане на зрелостниците в сграда на 

училището; 

4. да присъстват при осъществяване на видеонаблюдение за 

правилното протичане на изпита; 

5. да наблюдават работата на квесторите по коридорите; 



6. да присъстват при предаване от квесторите на директора 

на съответното училище на протоколите за провеждане на 

държавния зрелостен изпит и изпитните работи на явилите 

се зрелостници, както и изпитните комплекти и помощните 

материали на неявилите се зрелостници; 

 

7. да подават сигнали при нарушения на условията и реда за 

провеждане на държавния зрелостен изпит до директора на 

училището или до началника на регионалния инспекторат по 

образованието. 

 

 (7) Представителите на родителите нямат право на достъп 

до изпитните материали и до изпитните зали по време на 

провеждане на държавния зрелостен изпит. 

 



ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ  
на училища, в които се организира държавен зрелостен изпит 

 Организират и контролират информационна кампания – (ПС, инфо табло, сайт, срещи 

със зрелостници, родителски срещи, тематични консултации) – обратна информация до 

19.03.2022 г.; 

 Назначават училищна зрелостна комисия – до 09.02.2022 г.; 

 Определят състава на комисията за провеждане на ДЗИ в училището; 

 Със заповед разрешава достъп на територията на училището по време на ДЗИ на 

представителите на родителите, определени при условията и реда на Наредба № 3 за 

организацията и провеждането на ДЗИ; 

 Събират заявления за допускане – 03.- 18.02.2022г.; 

 Обобщават информацията от заявленията и изпращат обобщена справка в РУО (до 

19.03.2022 г.) и за допуснатите до ДЗИ (до 17.05.2022 г.) ; 

 Предлагат учители за квестори и консултанти ; 

 Предлагат учители за националните комисии по оценяване (осигуряват техни 

заместници за времето на оценяване); 

 Издават служебни бележки за допускане до ДЗИ –17.05.2022 г.; 

 Приемат и съхраняват копия от протоколите и оценените изпитни работи (5 години); 

 Организират попълването и издаването на дипломите – до 21.06.2022 г. 

 



ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ  
на училища, в които се провеждат ДЗИ: 

 

 Издават заповед за квестори, консултанти и други служебни 

лица, които ще обслужват провеждането, правят инструктаж 

срещу подпис и ги разпределят по зали; 

 Осигуряват необходимата техника (ксерокс, касетофони); 

 Организират и контролират провеждането на ДЗИ; 

 Организират и контролират учебния процес в дните на ДЗИ; 

 Приемат изпитните материали в деня на изпита; 

 Предават изпитните работи и протоколите от дежурството. 



КОЙ, КЪДЕ И КОГА ЩЕ 

ПРОВЕРЯВА  И ОЦЕНЯВА Д З И ? 

Национална комисия по съответния учебен 

предмет: 

 Състав - учители и преподаватели във ВУ; 

 Предложения от директори на училища и от 

ректори на висши училища; 

 Работи на едно място в страната; 

 Проверява анонимни изпитни работи; 

 Проверка и оценка - в периода 25.05-07.06.2022 г.; 

 Прилага утвърдени ключ и единни критерии за 

конкретния изпитен материал. 

 

 



КЪДЕ И КАК СЕ ЗАПИСВАТ  

ОЦЕНКИТЕ ОТ Д З И ? 

 В дипломата за средно образование; 

 Не заместват оценките от гимназиалния 

етап на обучение ; 

 При формиране на общия успех оценките 

от ДЗИ и оценките от ЗУЧ и ИУЧ участват 

равностойно. 
 



ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

 Учебно-изпитни програми; 

 Примерни тестове с отговори; 

 Пробни ДЗИ с отговори, ключ и критерии; 

 График на дейностите. 

 

https://mon.bg/bg/101027  

https://mon.bg/bg/101027
https://mon.bg/bg/101027

