
Държавни зрелостни 

изпити 2023



НОРМАТИВНА УРЕДБА

◼ Закон за предучилищното и училищното образование

◼ Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 

◼ Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната 

подготовка

◼ Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка

◼ Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование

◼ Заповед № РД 09-4063 / 30.08.2022 г. на министъра на МОН за 

определяне на дати за провеждане на ДЗИ 

◼ Заповед № РД 09-331/10.02.2023 г. за утвърждаване на Правила 

за информационна сигурност



КОЛКО И КАКВИ СА Д З И ?

Задължителни: 

◼ Български език и литература – ЗУЧ - ООП във 

втори гимназиален етап /11 и 12 клас/

◼ Втори задължителен държавен изпит –

задължителните модули на профилиращ учебен 

предмет /11 и 12 клас/

Допълнителни (по желание):

◼ учебен предмет по желание



ОТ КОИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

ИЗБИРАТ ЗА ВТОРИ ДЗИ?

Английски – Немски език Английски – Италиански език

Английски език – B2 Английски език – B2

Немски език – B1.1 Италиански език – B1.1

История и цивилизации История и цивилизации

Математика Математика 

Информационни технологии Информационни технологии

Биология и ЗО Биология и ЗО

Химия и ООС Химия и ООС

География География

Предприемачество Предприемачество



ОТ КОИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

ИЗБИРАТ ЗА ВТОРИ ДЗИ?

Немски – Английски език Френски–Английски език

Немски език – B2 Френски език – B2

Английски език - B1.1 Английски език – B1.1

История и цивилизации История и цивилизации

Математика Математика 

Информационни технологии Информационни технологии

Биология и ЗО Биология и ЗО

Химия и ООС Химия и ООС

География География

Предприемачество Предприемачество



ОТ КОИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ИЗБИРАТ 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЗИ?

По свое желание може да положи до два допълнителни ДЗИ, като 

избира от:

◼ Български език и литература – профилирана подготовка

◼ Математика

◼ Информационни технологии

◼ Физика и астрономия 

◼ Биология и здравно образование

◼ Химия и опазване на околната среда 

◼ История и цивилизации

◼ География и икономика

◼ Философия



ОТ КОИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ИЗБИРАТ 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЗИ?

Ако избраният учебен предмет е

изучаван като профилиращ

Ако избраният учебен предмет НЕ 

е изучаван като профилиращ

Изпитът е върху учебното 

съдържание от задължителните 

модули на предмета /11 и 12 клас/

Изпитът е върху учебното

съдържание, изучавано в ЗУЧ -

ООП от средната степен на 

образование /8, 9, 10, 11 и 12 клас/.  

NB! 

• Зрелостникът може да положи допълнителен ДЗИ по БЕЛ само ако 

предметът е изучаван като профилиращ.  /напр. профил 

„Хуманитарни науки“/



КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ Д З И?

◼ Вид - писмени и анонимни

◼ Времетраене – 4 астрономически часа
разделени на модули.

◼ Учебно съдържание – върху
общообразователната подготовка или върху
профилираната подготовка

◼ Формат – тест с различна структура в
зависимост от учебния предмет

◼ Оценяване – 100 точки



НАЧАЛО НА ПРОЦЕДУРАТА

◼ От 06.02.2023 г. до 21.02.2023 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

◼ Оформяне на годишните оценки – до 12
май 2023 г.

◼ Подаване на заявление за явяване на изпит
за промяна на оценка - до 15 май 2023 г.

◼ Заседание на зрелостната комисия за
допускане до изпити за промяна на оценки
– 16 май 2023 г.



◼ Изпити за промяна на оценки – от 16 до 18
май 2023 г.

◼ Последен учебен ден за ХІІ клас – 16 май
2023 г.

◼ Заседание на зрелостната комисия за
допускане до ДЗИ – 18 май 2023 г.

◼ Издаване на служебни бележки на
учениците за допускане до ДЗИ до 18 май
2023 г.

ВАЖНИ ДАТИ



КОГА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ДЗИ ?

Сесия май-юни 2023

◼ БЕЛ – 19 май 2023 г.

◼ Втори ДЗИ – 23 май 2023 г.

◼ Допълнителни – 26.05 – 31.05.2023г.

◼ Сесия август-септември 2022

◼ БЕЛ – 24 август 2023 г.

◼ Втори ДЗИ – 25 август 2023 г.

◼ Допълнителни – 28.08 – 01.09.2023г.



Ред и условия за полагането на 

държавните зрелостни изпити

◼ При неуспешно полагане на някой от задължителните

изпити, зрелостникът се явява на следващата изпитна сесия,

където има право да избере същия или друг учебен предмет

за ІІ ДЗИ;

◼ При неуспешно полагане на допълнителен ДЗИ, при

условие, че успешно е положил задължителните,

зрелостникът придобива средно образование. В дипломата

се вписват само оценките от успешно положените

допълнителни ДЗИ.



В ДЕНЯ НА ИЗПИТА:

Зрелостникът е длъжен да се яви в

определеното училище с:

◼ документ за самоличност;

◼ служебната бележка за допускане до

държавни зрелостни изпити;

Не по-късно от 30 минути преди началото

на държавния зрелостен изпит.



КОЙ, КЪДЕ И КОГА ЩЕ 

ПРОВЕРЯВА  И ОЦЕНЯВА Д З И ?

Национална комисия по съответния учебен 

предмет:

◼ Състав - учители и преподаватели във ВУ които

са предложени от директори на училища и от

ректори на висши училища;

◼ Проверява анонимни изпитни работи;

◼ Проверка и оценка - в периода 22.05-07.06.2023 г.

◼ Прилага утвърдени ключ и единни критерии за

конкретния изпитен материал;



ВАЖНИ ДАТИ

◼ Обявяване на резултатите от ДЗИ – до 09.06.2023 г.

◼ В определени дни и в присъствието на член от
зрелостната комисия, зрелостника може да си
разгледат писмената работа.

◼ Срока за издаване на дипломата за средно
образование е в рамките на 14 дни от датата на
получаване на протокола за резултатите от ДЗИ.



КЪДЕ И КАК СЕ ЗАПИСВАТ 

ОЦЕНКИТЕ ОТ Д З И ?

В дипломата за средно образование:

◼ не участват в общия успех на дипломата за средно

образование, а присъстват на самостоятелно основание

◼ ако желае зрелостника може да подаде заявление за

Приложение към дипломата за средно образование на

чужд език на:

◼ могат да се трансформират в оценки по скалата за

оценяване, определена в Europeаn Credit Transfer and

Accumulation System /ECTS/ и да се запишат в

европейското приложение към дипломата за средно

образование.



ДЗИ и завършване на средно 

образование 

◼ Успешно положилите задължителните ДЗИ 

получават 

ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

◼ Успешно завършилите ХІІ клас, но неположили 

успешно ДЗИ могат, по тяхно желание, да получат 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН 

ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 



ДЗИ и завършване на средно 

образование 
◼ https://botev-kardzhali.com/wp/wp-

content/uploads/2023/01/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%

80%D0%B5%D0%BD-

%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-

%D0%BD%D0%B0-

%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%A7%D0%95.pdf

◼ https://botev-kardzhali.com/wp/wp-

content/uploads/2023/01/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%

B5%D0%B4-%D0%B8-

%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-

%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-

%D0%94%D0%97%D0%98-2023-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf

https://botev-kardzhali.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%A7%D0%95.pdf
https://botev-kardzhali.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%A7%D0%95.pdf
https://botev-kardzhali.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%A7%D0%95.pdf
https://botev-kardzhali.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%A7%D0%95.pdf
https://botev-kardzhali.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%A7%D0%95.pdf
https://botev-kardzhali.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%A7%D0%95.pdf
https://botev-kardzhali.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%A7%D0%95.pdf
https://botev-kardzhali.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%A7%D0%95.pdf
https://botev-kardzhali.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%94%D0%97%D0%98-2023-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://botev-kardzhali.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%94%D0%97%D0%98-2023-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://botev-kardzhali.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%94%D0%97%D0%98-2023-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://botev-kardzhali.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%94%D0%97%D0%98-2023-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://botev-kardzhali.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%94%D0%97%D0%98-2023-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://botev-kardzhali.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%94%D0%97%D0%98-2023-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://botev-kardzhali.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%94%D0%97%D0%98-2023-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf


На всички зрелостници 

УСПЕХ !
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