
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 

 2020- 2021 ГОДИНА 

 

Какво представляват матурите? 

 
Матура или държавен зрелостен изпит е изпит, който се полага след 

успешно завършен 12-ти клас и е условие за придобиване на средно 

образование. 

 

Формат на матурата? 

 Вид – писмени и анонимни 

 Времетраене – 4 астрономически часа 

 Учебно съдържание – върху Задължителна подготовка /ЗП/ 

 Формат – тест 

 Оценяване – 100 точки 

 

Дати за провеждане на матурите? 
Всяка кампания съдържа две сесии: 

 

СЕСИЯ МАЙ - ЮНИ 
Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити 

Български език и литература -  19.05.2021 г., начало 08.00 часа 

Втори ДЗИ                                 -  21.05.2021 г., начало 08.00 часа 

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2021 г. – 31 

май 2021 г. 

             ВАЖНИ СРОКОВЕ: 

 01.03.2021 г. – 19.03.2021 г. – подаване на заявления (по образец) за  

допускане до държавни зрелостни изпити в училището, в което се 

обучавате 

 до 18.05.2021 г. – получаване на служебна бележка за допускане до  

ДЗИ 

 до 07.06.2021 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ 

   Връчване на дипломите за завършено средно образование – до 22.06.2021 г. 

 

Колко са задължителните матури? 

Задължителните матури са две – едната е по български език и литература, 

а втората избираш сам от следните учебни предмети: 

   чужд език (английски език, френски език, немски език, испански 

език, италиански език, руски език; 

     математика; 



     физика и астрономия; 

     биология и здравно образование; 

     химия и опазване на околната среда; 

     история и цивилизация; 

     география и икономика; 

     предметен цикъл “Философия”; 

     държавен изпит за придобиване на степен за професионална  

квалификация /може да бъде заявен като желание за ІІ – ДЗИ/ 

 

 Може ли да се явя допълнително и на други изпити, ако поискам? 

Да, можеш да се явиш на колкото изпити пожелаеш от изброените по-

горе учебни предмети. 

  

Върху какъв материал ще трябва да се подготвя? 

Матурите включват учебно съдържание, изучавано в задължителната 

подготовка в гимназиалния етап (9-12 клас). Повече информация можеш да 

получиш на: 

 

За какво служат оценките от матурите? 

Оценките от матурите участват при изчисляване на общия успех за 

завършено средно образование. Някои висши училища може да ги използват 

като балообразуващи оценки. 

 

Може ли да постъпя във висше училище с оценките си от матурите, 

без да полагам кандидатстудентски изпит? 

Да. По свое решение някои висши училища приемат оценките от 

матурите вместо оценки от кандидатстудентски изпит. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – 

2020/2021 г. 

  

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: 

  

 

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2021 г. 

За   трета   степен  : теория - 04 ЮНИ 2021 г. 

            практика –  

- Футбол – 01  и 02 и 03.06.2021 г.; 

- Волейбол – 07.06.2021 г.; 

- Лека атлетика – 01. и 02.06.2021 г.; 

- Карате – 01.06.2021 г.; 

- Шотокан карате-до – 03.06.2021 г. 

- Гребане – 01.06.2021 г.;  

- Бокс –  03.06.2021 г.; 

- Спортна акробатика – 01.06.2021 г.; 

- Борба – 02 и 03.06.2021 г.; 

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ: 

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ 

    До 17.03.2021 г. – подаване на заявления за   трета   степен на 

професионална квалификация        
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