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МАТУРА (ДЗИ) - 2022 г. 
 

С влизането в сила на ЗПУО се промени структурата на образованието, а 

наред с това и философията на полагането на ДЗИ, което от своя страна доведе до 

утвърждаване на нови учебни програми по всички предмети за всички класове, в 

т.ч. и за задължителните модули на профилираната подготовка.  

Предлага се промяна и в прага за успешно полагане на ДЗИ.  

Проектите предвиждат този праг да се повиши на 30% от максималния брой 

точки, който при различните предмети може да е различен.  

 

Предложението се опира, от една страна, върху устойчивите резултати на 

зрелостниците в годините, а от друга, върху нагласите и на обществото, и на 

специалистите за повишаване на изискванията за придобиване на диплома за средно 

образование. 

 

В същото време лицата, които не покрият успешно изискванията, ще може да 

получат документ за успешно завършен втори гимназиален етап и във всеки следващ 

момент, когато пожелаят, ще могат да се явяват на ДЗИ. 

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат вписвани в дипломата за 

средно образование и в брой точки, и като оценка с качествен и количествен показател . 

 Резултатите от държавните зрелостни изпити по желание на зрелостника може 

да се трансформират в оценки по скалата за оценяване, определена в European Credit 

Transfer and Accumulation System (ECTS), и да се запишат в европейското приложение 

към дипломата за средно образование. 

1. Държавните зрелостни изпити по чл. 132, ал. 2 чл. 133 ал.1 и чл. 134  от 
Закона за предучилищно и училищно образование за придобиване на 
средно образование се полагат от учениците, успешно завършили XII клас.  
 
2. Държавните зрелостни изпити се провеждат в две сесии: 

 
1. През май - юни; 
2. През август - септември. 



3. Изпитните работи от държавните зрелостни изпити са анонимни.  
 
4. Учениците, завършили успешно XII клас, полагат държавните зрелостни 
изпити на територията на областта, в която са завършили успешно 
последния гимназиален клас. 
 
5. Държавните зрелостни изпити се оценяват от национални комисии за 
оценяване по всеки учебен предмет  или  цикъл  от  учебни  предмети.  В  
състава  на  комисиите  се  включват  учители  и представители на висшите 
училища. 
 
6. Оценяването се извършва в съответствие с изискванията за 
оценяване в учебно-изпитните програми и правилата. 
 

7. Всяка изпитна работа се проверява и оценява индивидуално от двама 
оценители - членове на съответната национална комисия за оценяване. 
 
8.  Оценката  от  държавния  зрелостен  изпит  за  всяка  изпитна  работа  
се  формира  като средноаритметична от индивидуалните оценки на 
двамата оценители с точност до 0,01. Оценката от държавния зрелостен 
изпит е окончателна. 
 
9. Когато получената оценка по първия предмет (БЕЛ) е слаб (2), 
зрелостникът може да се яви отново на съответния държавен зрелостен 
изпит през втората сесия. Когато на държавния зрелостен изпит по втория 
предмет, получената оценка е слаб (2), зрелостникът може да се яви отново 
на този изпит, като на следващата изпитна сесия има право да избере 
същия или друг учебен предмет от посочените в чл. 24, ал. 3 на Закона за 
народната просвета. 
 
10. 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. 
 
11. 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 началото на държавния 
зрелостен изпит. 
  
12. Зрелостникът изслушва инструктаж за задълженията си по време на 
държавния зрелостен изпит, както и за изискванията за анонимност на 
изпитната работа. 
 
13. Зрелостникът получава от квестора: 

 
1. Изпитния материал; 

2. Изпитен комплект и/или листове за белова и чернова, където е 
необходимо; 



 
3. Голям плик за изпитната работа и малък плик за 

идентификационна бланка по образец, утвърден със заповед на 
министъра на образованието и науката, която се попълва  собственоръчно; 
 
14. Зрелостниците със специални образователни потребности, които не 
могат да положат писмен изпит, полагат устни държавни зрелостни 
изпити след представяне на медицински документ от районна експертна 
лекарска консултативна комисия. 
 
15. Учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити по 
български език и литература и профилиращите предмети обхващат 
учебното съдържание, изучавано в часовете за задължителна подготовка – 
раздел А и профилираща подготовка Раздел Б  съгласно учебния план. 
 
СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 

  Задължителен Държавен зрелостен изпит по български език и 
литература ще се проведе на 18.05.2022г. Начало - 08.30 ч. 

 
 Втори задължителен държавен изпит ще се проведе на 20.05.2022 г. 

Начало - 08.30 ч. 
 

 Държавните зрелостни изпити по друг допълнителен предмет по 
желание на ученика ще се проведат в периода от 26. май до 3. юни 
2022 г. 

 
СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 

  Задължителен Държавен зрелостен изпит по български език и 
литература ще се проведе на 25.08.2022г. Начало - 08.30 ч. 

 
  Втори задължителен държавен изпит ще се проведе на 26.08.2022 г. 

Начало - 08.30 ч. 
 

  Държавните зрелостни изпити по друг допълнителен предмет по 
желание на ученика ще се проведат в периода от 29. август до 2 
септември 2022 г. 

Учениците, които ще завършват 2022 г. с диплома за средно образование, в 
която ще влизат: 

 Средноаритметичните оценки изучавани в Раздел А от учебния план 
и Раздел Б по профилиращите предмети от учебния план 

 (11-12 КЛАС) 
Съгласно Наредба 7 от 26.08.2016г. за профилираната подготовка  – 
Чл. 2. (1) Профилираната подготовка се придобива във втори гимназиален етап 

на средното образование чрез изучаване на профилиращите учебни предмети, 
включени в съответния профил, и обхваща задълбочени за определен профилиращ 
предмет и комплексни за даден профил компетентности. 

(2) Профилираната подготовка се осъществява в раздел Б (избираеми учебни 
часове) на учебния план, като общият брой часове за профилирана подготовка е най -
малко 18 часа и най-много 20 часа седмично през целия етап на обучение.  

(3) Профилът е съвкупност от три или четири профилиращи учебни предмета, 
два от които се определят на национално ниво, а останалите - с училищните учебни 
планове. 



II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

  Образователна степен: Средна 

  I гимназиален етап 

  Клас 

  XII "A" – 2021-2022 

Учебни седмици 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 3 93 

Чужд език – Английски 2 62 

Чужд език – Немски/Руски 2 62 

Математика 2 62 

Информатика   

Информационни технологии   

История и цивилизации   

География и икономика   

Философия   

Гражданско образование 1 31 

Биология и здравно образование   

Физика и астрономия   

Химия и опазване на околната среда   

Музика   

Изобразително изкуство   

Физическо възпитание и спорт 2 62 

Общо за раздел А  372 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

Общ годишен брой часове за раздел Б - 620 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 5 155 

Модул 3 „Уеб дизайн“ 2  



Модул 4 „Решаване на проблеми с 

информационни и комуникационни 

технологии”. 

2  

Избираем модул: Практикум по уеб 

дизайн 
1  

ИНФОРМАТИКА 5 155 

Модул 3. „Релационен модел на бази от 

данни“ 

4 – 72часа- 

първи срок 

 

 

Модул 4. „Програмиране на 

информационни системи“ 

4 – 52часа – 

втори срок 
 

Избираем модул: Практикум по 

информатика 
1 - 31  

МАТЕМАТИКА 5 155 

Модул 3. Практическа математика 4 – първи срок  

Модул 4. Вероятности и анализ на данни 4 – втори срок  

Избираем модул: Практикум  1  

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 5 155 

Модул 1. „Устно общуване“ 1  

Модул 2. „Писмено общуване“ 1  

Модул 3. „Езикът чрез литературата“ 1  

Модул 4. „Култура и междукултурно 

общуване“ 
1  

Избираем модул: Функционална 

грамотност по английски език 
1  

Общо за раздел А + раздел Б  992 

Раздел В – факултативни учебни часове 

Максимален годишен брой часове за 

раздел В 
- - 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В  992 

 

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат вписвани 

в дипломата за средно образование и в брой точки, и като оценка с 

качествен и количествен показател. 



 Резултатите от държавните зрелостни изпити по желание на 

зрелостника може да се трансформират в оценки по скалата за оценяване, 

определена в European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), и да се 

запишат в европейското приложение към дипломата за средно образование. 

 

Когато завършващ през 2022 г. ученик, иска да кандидатства 

например с история, но тя не е сред профилиращите му предмети, 

то той може да използва средноаритметичната оценка, която е 

получил при изучаването ѝ от 8-и до 10-и клас.  

 

Тези ученици имат и възможност се явят на държавен зрелостен 

изпит по желание по този предмет дори да не е изуван в 11- и и 

12-и клас.  

 „Университетите ще преценяват дали да вземат оценката 

от матурата, от дипломата за средно образование, ако съвпада с 

профила, или да се вземе оценката от първия гимназиален етап“  

 

https://studyabroad.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0/

