
Държавни 
зрелостни изпити

Държавни 
зрелостни изпити

1. ДЗИ се полагат след успешно завършен 

XII клас

1. Диплома за средно образование се получава 

след успешно положени ДЗИ

2. При неявяване или неуспешно положени ДЗИ 

учениците получават удостоверение за 

завършен гимназиален етап



Дати за провеждане

• Български език и литература –

20.05.2020 г. – 8.00 часа

• Втори държавен зрелостен 

изпит -22.05.2020 г. – 8.00 часа

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ

ДЗИ по желание-26.05- 29.05.2020  



Дати за провеждане

• Български език и литература –

27.08.2020 г. – 8.00 часа

• Втори държавен зрелостен 

изпит -28.08.2020 г. – 8.00 часа

Сесия август-септември

ДЗИ по желание-31.08 - 03.09.2020  



График на дейностите

• Подаване на заявления за допускане 

04.03.2020 г  - 17.03.2020 г.

Учениците, по тяхно желание може да не 

полагат втория ДЗИ, а вместо него в 

дипломата като втори ДЗИ се вписва 

средноаритметичнaта оценка от ДИ за СПК



График на дейностите

• Приключване на учебната година –

15.05.2020

• Поправителни изпити – 16.05-18.05.2020

• 18.05.2020 – справка за допуснати до ДЗИ



• Учениците имат право да се явят на изпити 

за промяна на годишна/окончателна 

оценка. Броят на изпитите не може да е 

повече от 3 / три /

• Изпитите се полагат след приключване на 

учебните занятия/ 15.05.2020 г./ до 

18.05.20 г.



График на дейностите

• Издаване на служебна бележка за 

допускане, в която са посочени изпитните 

сгради и зали – до 18.05.2020 г.

• Със служебната бележка и документ за 

самоличност се явяват в определеното 

училище 30 минути преди началото на 

изпита.



• Обявяване на резултатите – до 12.06.2020

• Когато на втория държавен изпит 

получената оценка е слаб, зрелостникът 

има право да избере друг учебен предмет

за следващата сесия

• Подаване на заявления за допускане –

септемврийка сесия -01.07 - 14.07.2020 

График на дейностите



Държавни изпити за придобиване 
на втора и трета степен на 

професионална квалификация

1. Полагат се след успешно завършен 
XII клас. 

2. Държавните изпити са : 
• теория на професията и специалността
• практика на професията и специалността 



3. Провеждат се в три сесии : 
• Юнска, Септемврийска, Януарска

4. Дати на провеждане / юнска сесия 
• Теория на професията 
• 05.06.2020 /за втора и трета 

степен/

• Практика на професията-датите се 
определят със заповед на 
директора

5. Срок за подаване на заявления -
до 10.05.2020 г.



5. След успешно полагане на 
изпитите получават свидетелство 
за втора и трета степен на 
професионална квалификация.

6. По желание на учениците 
средноаритметичната оценка от 
изпитите по теория и практика 
може да се впише в дипломата за    
средно образование.

Държавни изпити за придобиване на  
степен на професионална квалификация



Общият успех на дипломата за 
средно образование

• Определя се като средно 
аритметично от трите 
рубрики: ДЗИ (двете оценки – по 
БЕЛ и по избрания предмет), успех 
от ЗП (задължителните предмети, 
изучавани от 9 до 12 клас) и успех 
от ПП или ЗИП (профилирани и 
непрофилирани).



При успешно завършен XII клас и при 

успешно положени държавни зрелостни 

изпити

• Се издава диплома за средно образование.

• В случай, че зрелостните изпити не са 
положени или издържани, след подаване на 
молба ученикът може да получи удостоверение 
за завършен гимназиален етап. Това 
удостоверение не позволява кандидатстване във 
ВУЗ, но служи при започване на работа.



ПГЗ „СТЕФАН ЦАНОВ“ 
– ГР. КНЕЖА

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!


