
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 

И ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН 

НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 Държавни зрелостни изпити: 

1. График на дейностите и дни за провеждане на държавните зрелостни изпити през 

учебната 2020/2021 г.: 
   

 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 – 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. 
 

2. Учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити по съответните учебни 

предмети са публично оповестени в сайта на МОН. 
 

 Забележка: Срокът за подаване на заявления за допускане до ДЗИ за майската 

сесия е от 01. до 19.03.2021 г., а за септемврийската сесия – от 01. до 16.07.2021 г. 
 

Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация: 

1. Учениците, успешно завършили ХII клас през учебната 2020/2021 г., се допускат до 

държавни изпити за придобиване на професионална квалификация. 

2. Учениците, завършили ХII клас през учебната 2020/2021 г. в училище по изкуствата, 

придобиват трета степен на професионална квалификация и получават свидетелство 

за професионална квалификация след успешно полагане на държавен изпит за 

професионална квалификация. Изпитът за придобиване на професионална 

квалификация се провежда в две части: част по теория на професията и част по 

практика на професията.  

3. Държавните изпити за придобиване на професионална квалификация се провеждат 

по национални изпитни програмаи, утвърдени от министъра на културата. 

4. В съответствие с чл. 35, ал. 1 и ал. 3 от Закона за професионалното образование и 

обучение в комисиите за провеждане на изпита с равни квоти се включват учители от 

съответното училище, представители на висши училища по изкуствата и/или на 

културни институти, както и на работодателите, притежаващи квалификация по 

съответната професионална област. Комисиите за провеждане на изпита се 

назначават със заповед от директора на съответното училище. 

5. Оценяването на учениците се извършва по ред, определен в Националните изпитни 

програми за съответните професии и специалности. 



6. Датите за провеждане на изпити по теория на професията за придобиване степен на 

професионална квалификация, както и сроковете за подаване на заявления за 

съответните сесии, са утвърдени със заповед на министъра на културата, както 

следва: 

     - Сесия януари (за завършили преди учебната 2020/2021 година) – 21.01.2021 г., срок 

за подаване на заявления  – 21.12.2020 г. 

     - Сесия юни-юли (за завършили преди и през учебната 2020/2021 година)     –  

04.06.2021 г., срок за подаване на заявления  – 17.03.2021 г. 

- Сесия септември  –  09.09.2021 г., срок за подаване на заявления  – 01.09.2021 г. 

7.   Датите за провеждане на изпита по практика на професията се определят от 

директора на училището в  рамките на изпитните сесии: януари, юни-юли, 

септември. 

8.  На основание на §24, ал. 6 от ЗПУО учениците от випуск 2020/2021 година, които се 

обучават за придобиване на професионално образование, по тяхно желание може да 

не полагат втори държавен зрелостен изпит по чл. 24, ал. 3 от отменения Закон за 

народната просвета, а вместо него в дипломата за средно образование в графата за 

положен втори държавен зрелостен изпит се вписва средноаритметичната оценка от 

оценките по теория и  

     по практика на професията от държавния изпит за придобиване на професионална 

квалификация.  

(Важно! При посочен ДИПК като втори задължителен ДЗИ в заявлението за допускане 

до ДЗИ, ако изпитите по БЕЛ и ДИПК (теория и практика) бъдат успешно положени, 

ученикът ще получи диплома за средно образование и свидетелство за професионална 

квалификация. Ако ДИПК обаче не бъде издържан в която и да е от двете си части 

(теория или практика), ученикът няма да получи нито диплома за средно образование, 

нито свидетелство за професионална квалификация, независимо че може да е  издържал 

успешно изпита по БЕЛ.) 

  



 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА 12. КЛАС  

И ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО  

НА ДЗИ ПРЕЗ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

№ ДЕЙНОСТ СРОК 

1. 

Подаване на заявления от зрелостниците за допускане 

до ДЗИ и ДИ по теория на професията и регистриране 

на заявленията в софтуерния продукт 

01.03.2021 г. – 

19.03.2021 г. 

2. 
Подаване на заявления за допускане до изпити за 

промяна на оценката 

01.04.2021 г. –

07.04.2021 г. 

3. Провеждане на изпити за промяна на оценката 
14.05.2021 г. – 

17.05.2021 г. 

4. 

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ 

(Служебната бележка трябва да бъде получена лично 

от зрелостника и да се носи при явяване на изпитите.) 

до 18.05.2021 г. 

5. 
Обявяване на списъците с допуснатите кандидати и 

разпределението им по училища и зали 
до 18.05.2021 г. 

6. Провеждане на ДЗИ по БЕЛ 19.05.2021 г. 

7. Провеждане на втори ДЗИ по учебен предмет по избор 21.05.2021 г. 

8. Държавни зрелостни изпити по желание на ученика 
26.05.2021 г. – 

31.05.2021 г. 

9. Обявяване на резултатите от ДЗИ до 07.06.2021 г. 

10. 
Връчване на дипломите за завършено средно 

образование 
до 22.06.2021 г. 

11. 

Провеждане на държавни изпити за придобиване на 

степен на професионална квалификация по теория на 

професията 

04.06.2021 г. 

12. 

Провеждане на държавни изпити по практика на 

професията за придобиване на III степен на 

професионална квалификация (дипломни защити) 

от 26.05.2021 г. 

до 03.06.2021 г. 

 

 

 

 

  



ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ГОДИШНА ИЛИ ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА 

(Наредба № 11 от 1.09.2016 г.  

за оценяване на резултатите от обучението на учениците) 

Чл. 35. (1) Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване на 

учебните занятия съответно за VII клас, за Х клас или за ХII клас. 

(2) Изпитът за промяна на годишната оценка по учебен предмет или модул се полага 

върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен 

предмет или модул за съответния клас. 

(3) За полагането на изпит за промяна на годишната оценка ученикът подава заявление 

до директора на училището, с което се отказва от годишната си оценка, формирана по 

реда на чл. 23. 

(4) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на годишна оценка 

по ал. 1. 

(5) Изключение по ал. 4 се допуска за ученик от ХII клас, който има годишна оценка слаб 

(2) по един или по няколко учебни предмета или модула – може да се явява на изпити за 

промяна на оценката без ограничения на броя изпитни сесии. 

(6) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на годишна оценка по не повече 

от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни 

часове. 

Чл. 36. (1) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2020 г. , в сила от учебната 2020 – 2021 г.) Изпитите за 

промяна на окончателна оценка при завършване на първия или втория гимназиален етап 

се провеждат след приключване на учебните занятия съответно за Х клас или за ХII клас. 

(2) Изпитът за промяна на окончателната оценка по учебен предмет или модул се полага 

върху учебното съдържание, включено в учебните програми по съответния учебен 

предмет или модул за съответните класове от етапа. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2020 г. , в сила от учебната 2020 – 2021 г.) За полагането на изпит 

за промяна на окончателната оценка ученикът подава заявление до директора на 

училището, с което се отказва от окончателната си оценка, формирана по реда на чл. 29, 

съответно на чл. 30. 

(4) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на окончателната 

оценка. 

(5) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на окончателната оценка по не 

повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите 

учебни часове. 

(6) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2020 г. , в сила от учебната 2020 – 2021 г.) За промяната на 

окончателната оценка по учебен предмет, който се изучава само в един клас от първия 

или съответно втория гимназиален етап, се допуска само изпит за промяна на годишната 

оценка. 

 


