
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 

2021/2022 учебна година



ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РД-09-1807/31.08.2021г. 

1. Определя датите за провеждане на ДЗИ за учебната 2021/2022 г.
СЕСИЯ МАЙ/ЮНИ
СЕСИЯ АВГУСТ/СЕПТЕМВРИ

2. Определя графика на дейностите за ДЗИ

ЗАПОВЕДИ НА НАЧАЛНИК РУО

ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОР НА ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - БУРГАС

НОРМАТИВНА УРЕДБА



Чл. 77. (1) Основни цели на държавните зрелостни изпити са:
1. Диагностика на индивидуалните постижения на учениците в края на 
средната степен на образование.
2. Установяване на степента на постигане на очакваните резултати от 
обучението по учебен предмет, определени в държавния образователен 
стандарт за общообразователна подготовка или в държавния 
образователен стандарт за профилирана подготовка по съответния 
предмет;
(2) Въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити може да 
се осъществява приемането във висши училища при условията и по реда 
на Закона за висшето образование.

Чл. 79. (1) Държавните зрелостни изпити са писмени и изпитните работи 
от тях се проверяват като анонимни.

Извадки от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на 
резултатите от обучението на учениците



Чл. 82. (1) Оценките от държавните зрелостни изпити са окончателни.
(2) 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 при 
условията на чл. 138, ал. 3 - 5 ЗПУО.
(3)Зрелостникът може да се запознае с индивидуалния си резултат от 
държавния зрелостен изпит в училището, в което е приключил обучението си в XII 
клас, и/или през електронната система, а с оценената си индивидуална 
изпитна работа - в училището, в което е приключил обучението си в XII клас, в 
срок, определен от директора, срещу документ за самоличност и в 
присъствието на представители на училищната зрелостна комисия.
Чл. 82а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) (1) При провеждане на държавните зрелостни 
изпити се извършва видеоконтрол като мярка в защита на дейности от 
обществен интерес, свързани с превенция и обективно провеждане на 
изпитите.

Извадки от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на 
резултатите от обучението на учениците



Чл. 100. (1) Учениците от последния гимназиален клас, които желаят да бъдат 
допуснати до държавни зрелостни изпити, подават заявление по образец, 
утвърден със заповед на министъра на образованието и науката, до директора 
на училището, в което се обучават.
Чл. 101. (1) Допуснатите до полагане на държавни зрелостни изпити 
зрелостници получават служебна бележка за допускане до държавни 
зрелостни изпити.
(2) Зрелостникът е длъжен да се яви в определеното училище със служебната 
бележка за допускане до държавни зрелостни изпити по ал. 1 и документ за 
самоличност не по-късно от 30 минути преди началото на държавния зрелостен 
изпит.
(3) В зависимост от учебния предмет, по който полага държавен зрелостен 
изпит, зрелостникът носи линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив, гума 
и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната 
програма.

Извадки от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на 
резултатите от обучението на учениците



(4) Зрелостникът изслушва инструктаж за задълженията си по време на 
държавния зрелостен изпит, както и за изискванията за анонимност на 
изпитната работа.
(5) 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) Изпитната работа на зрелостник, отстранен от държавен зрелостен изпит 
при условията и по реда на ал. 5 и 6, не се оценява.
(8) Не се оценява и изпитна работа, за която е установено нарушаване на 
изискванията за анонимност. 

Извадки от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на 
резултатите от обучението на учениците



Чл. 103. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2017 г., в сила от 29.09.2017 г.) При провеждане 
на държавните зрелостни изпити имат право да присъстват като наблюдатели 
до трима представители на родители (попечители, представители на 
непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна 
закрила) на ученици от училището, в което се провежда държавният 
зрелостен изпит, като могат да присъстват при подготовката на изпитните зали 
преди началото на изпита и при допускането и разпределението на 
квесторите и на зрелостниците в сградата. 

Извадки от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на 
резултатите от обучението на учениците



(3) Представители на родителите не могат да бъдат:
1. родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни 
лица, търсещи или получили международна закрила) 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 професионалните направления, съответстващо на 
учебния предмет.
(4) Липсата на обстоятелства по ал. 3 се удостоверява от представителите на 
родителите с декларацията по образец по чл. 83, ал. 9.
(5) Представителите на родителите нямат право на достъп до изпитните 
материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния 
зрелостен изпит.

Извадки от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на 
резултатите от обучението на учениците



ВАЖНИ ДАТИ

ОТ ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ ЗА 

УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА ,

УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД  № РД-09-448/17.12.2021 г.

ОТ ДИРЕКТОРА НА ПГЧЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ ” - ГР. БУРГАС



ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ –
от  03.02.2022  до 18.02.2022

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ДО НАЧАЛНИКА НА РУО БУРГАС НА ЖЕЛАЕЩИТЕ 
ЗРЕЛОСТНИЦИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТРЕТИ ДЗИ – ПО ЖЕЛАНИЕ ПО ПРЕДМЕТ, 
НЕВКЛЮЧЕН В УЧЕБНИЯ ИМ ПЛАН - от 03.02.2022  до 18.02.2022

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ЖЕЛАЕЩИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКАТА ПО ПРЕДМЕТ-
до 26.04.2022

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ - 12.05.2022

ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКА ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ СЪГЛАСНО 
ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 11/2016 Г.- до 13.00 часа на 17.05.2022

ПОЛУЧАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЗИ - до 17.05.2022

ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ПО УЧИЛИЩА, 
СГРАДИ И ЗАЛИ - до 17.05.2022

ЗАПОЗНАВАНЕ НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЗИ - 12.06.2022 



ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

18 май 2022 г., начало 08:30 часа. 

ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

20 май 2022 г., 08:30 часа.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА 
УЧЕНИКА

в периода 26 май – 3 юни 2022 г. 



ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

25 август 2022 г., начало 08:30 часа. 

ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

26 август 2022 г., 08:30 часа.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА 
УЧЕНИКА

в периода 29 август – 2 септември 2022 г. 



ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

ПО 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА



ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 КЪМ ЧЛ. 11, Т. 1 НА НАРЕДБА № 5 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА

(ново - дв, бр. 79 от 2020 г.)

▪ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯТ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЕЛ Е С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ЧЕТИРИ

АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА;

▪-ДЪРЖАВНИЯТ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ВКЛЮЧВА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ, ИЗУЧАВАНО В 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ВЪВ ВТОРИЯ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА СРЕДНАТА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН, С АКЦЕНТ ВЪРХУ СЛЕДНИТЕ ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ:

▪КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК: ТЕКСТЪТ В РАЗЛИЧНИТЕ СОЦИОКУЛТУРНИ СФЕРИ;

ТЕКСТЪТ И РЕЧЕВАТА СИТУАЦИЯ СТРУКТУРНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕКСТА; ЖАНРОВИ И 

СТИЛОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕКСТА; КНИЖОВНОЕЗИКОВИ НОРМИ (ПРАВОПИСНА, 

ГРАМАТИЧНА, ЛЕКСИКАЛНА, ПУНКТУАЦИОННА); СТИЛИСТИЧНА ГРЕШКА И СТИЛИСТИЧЕН 

ЕФЕКТ; АРГУМЕНТАТИВЕН И СТАНДАРТИЗИРАН ТЕКСТ

▪КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА: РОДНОТО И ЧУЖДОТО; МИНАЛОТО И ПАМЕТТА; 

ОБЩЕСТВОТО И ВЛАСТТА; ЖИВОТЪТ И СМЪРТТА; ПРИРОДАТА; ЛЮБОВТА; ВЯРАТА И 

НАДЕЖДАТА; ТРУДЪТ И ТВОРЧЕСТВОТО; ИЗБОРЪТ И РАЗДВОЕНИЕТО



ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯТ ДЗИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ВКЛЮЧВА 

41 ЗАДАЧИ, СРЕД  КОИТО: 

• 22 ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР; 

• 16 ЗАДАЧИ С КРАТЪК СВОБОДЕН ОТГОВОР; 

• 2 ЗАДАЧИ С РАЗШИРЕН СВОБОДЕН ОТГОВОР (СЪЗДАВАНЕ НА ТЕКСТ ОТ 4 –
5 ИЗРЕЧЕНИЯ); 

• 1 ЗАДАЧА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АРГУМЕНТАТИВЕН ТЕКСТ (ИНТЕРПРЕТАТИВНО 
СЪЧИНЕНИЕ ИЛИ ЕСЕ).

НЯКОИ ОТ ЛИТЕРАТУРНИТЕ ЗАДАЧИ МОЖЕ ДА СЕ ФОРМУЛИРАТ И ВЪРХУ 
НЕВКЛЮЧЕНИ В УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ (ОТКЪСИ ОТ) ХУДОЖЕСТВЕНИ ТЕКСТОВЕ, 
КАТО ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ЩЕ РАЗПОЛАГАТ С (ОТКЪСИТЕ ОТ) ТЕКСТОВЕТЕ.

В САЙТА НА МОН ИМА ПРИМЕРНИ ЗАДАЧИ КЪМ УЧЕБНО-ИЗПИТНИТЕ 
ПРОГРАМИ (УИП) ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (ДЗИ) ЗА УЧЕБНАТА 2021 
– 2022 ГОДИНА (публ. 16.09.2021 г.)

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

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


МАКСИМАЛНИЯТ БРОЙ ТОЧКИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ Е 100. 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТА СЕ ЗАПИСВАТ В ТОЧКИ КАТО ПРОЦЕНТ ОТ 

МАКСИМАЛНИЯ БРОЙ ТОЧКИ. 

ИЗПИТЪТ СЕ ПРИЕМА ЗА УСПЕШНО ПОЛОЖЕН ПРИ РЕЗУЛТАТ, РАВЕН ИЛИ 

ПО-ВИСОК ОТ 30 % ОТ МАКСИМАЛНИЯ БРОЙ ТОЧКИ.

ОЦЕНЯВАНЕ



ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ
ПО ЧУЖД ЕЗИК

Приложение № 23 към чл. 11, т. 2 (Ново - ДВ, бр. 79 от 2020 г.)

Примерни задачи към учебно-изпитни програми (УИП) за държавни 

зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2021 – 2022 година

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

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


ДЗИ ПО РУСКИ ЕЗИК 

НИВО В2 ВКЛЮЧВА 45 ЗАДАЧИ, КАКТО СЛЕДВА: 

➢ 36 ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР 

➢ 7 ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР 

➢ 2 ЗАДАЧИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТЕКСТ

Оценяване за ниво В2

Общият максимален брой точки е 100. 

Максималният брой точки за задачите с избираем отговор е 36 точки.

Максималният брой точки за задачите с кратък свободен отговор е 14 

точки.

Максималният брой точки за задачите с разширен свободен отговор от 

компонент „Писане“ е 50 точки, като за първа задача максималният 

брой точки е 20, а за втора задача максималният брой точки е 30.



ДЗИ ПО АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК 

ВКЛЮЧВА 37 ЗАДАЧИ, КАКТО СЛЕДВА:

За ВТОРО ДЗИ ниво В1.1, За ТРЕТО ДЗИ ниво А2

➢ 30 задачи с избираем отговор 

➢ 5 задачи със свободен отговор 

➢ 2 задачи за създаване на текст

Общият максимален брой точки е 80. 

Максималният брой точки за задачите с избираем отговор е 30 точки.

Максималният брой точки за задачите с кратък свободен отговор е 10 точки.

Максималният брой точки за задачите с разширен свободен отговор от 

компонент ПИСАНЕ е 40 точки, като за първа задача максималният брой 

точки е 15, а за втора задача максималният брой точки е 25. 



ДЗИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ООП) включва 28 задачи, както следва:

➢ 15 задачи с избираем отговор 

➢10 задачи с кратък свободен отговор 

➢ 3 задачи с разширен свободен отговор (практически задачи)

Оценявани компетентности: Знае основните функции и интерфейс на операционната 

система. Знае правилата за безопасна работа с компютърни системи, периферни 

устройства и носители на информация, осигурявайки собствената си и на другите 

безопасност. Познава смисъла на защита на личните данни, електронен подпис, 

компютърни престъпления и авторско право. Създава и запазва графични изображения 

с различни инструменти. Обработва изображение, като използва различни инструменти 

за промяна. Познава основните типове диаграми и може да прави графична 

интерпретация на данните в електронна таблица. Проектира, създава и форматира 

структурата на електронна таблица. Задава различни характеристики за оформлението 

на клетка и данните в нея. Проектира, създава и форматира структурата на електронна 

таблица. Задава различни характеристики за оформлението на клетка и данните в нея. 

Извършва основни аритметични действия в електронна таблица. Прилага вградени 

функции в електронна таблица. Валидира данни в електронна таблица. 



ДЗИ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 

(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)

включва 26 задачи, както следва: 

➢ 15 задачи с избираем отговор; 

➢ 10 задачи с кратък и разширен свободен отговор; 

➢ 1 задача за създаване на свързан писмен текст върху няколко 

източника.

Максималният брой точки от изпита е 100.

Примерни задачи към учебно-изпитни програми (УИП) за 

държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2021 – 2022 година

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

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


ДЗИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) 

включва 33 задачи, както следва:

➢20 задачи с избираем отговор 

➢10 задачи със свободен отговор

➢ 2 задачи за локализиране на географски обекти 

➢1 задача за отговор на проблемен въпрос/създаване на 

географски текст по предоставени източници на информация.

Максималният общ брой точки е 100.

Примерни задачи към учебно-изпитни програми (УИП) за 

държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2021 – 2022 година

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

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


ДЗИ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) 

включва 50 задачи, както следва: 

➢35 задачи с избираем отговор 

➢15 задачи с кратък свободен отговор

Примерни задачи към учебно-изпитни програми (УИП) за 

държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2021 – 2022 година

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

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

