
КОЛКО И КАКВИ СА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ 

ИЗПИТИ 2021-2022? 

 

А: ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ СА: 
 български език и литература 
 Държавен изпит за придобиване на професионална 

квалификация/ДИППК по теория и практика на професията 

Б: ИЗПИТИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА: 

Чужд език, Математика, ИТ, Физика и астрономия, БЗО, 

ХООС, ИЦ, ГИ включва се учебното съдържание, изучавано в 

ЗУЧ на средната степен на образование. 

  

Кампании на ДЗИ: 

 сесия МАЙ-ЮНИ (основна) 

 сесия АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ (поправителна 

 

Формат на 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЕЛ 

 Вид – Държавният зрелостен изпит е писмен и анонимен.  
 Времетраене – Държавният зрелостен изпит е с продължителност 

4 астрономически часа. 

 Учебно съдържание – Държавният зрелостен изпит включва 
учебно съдържание, изучавано в задължителните учебни часове 

във втория гимназиален етап на средната образователна степен, 

включва Компонент- Български език и Компонент- Литература. 
 Формат на изпита– Държавният зрелостен изпит се провежда под 

формата на тест, включващ  

41 задачи, сред които:  
• задачи с избираем отговор;  

• задачи с кратък свободен отговор;  

• задачи с разширен свободен отговор;  
• задачи за създаване на текст.  

 Оценяване – Максималният брой точки от държавния зрелостен 

изпит е 100.  
     Резултатите от изпита се записват в точки като процент от 

максималния брой точки.  

      Изпитът се приема за успешно положен при резултат, равен 
или по-висок от 30 % от максималния брой точки. 



ФОРМАТ НА ДИППК 

Провежда се по НИП /национална изпитна програма/ за 

специалността/професията.  

Изпитът за придобиване на професионална квалификация се 

провежда в две части:  

 ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА. Частта по теория на  
професията за изпитите  е писмена работа по изпитна тема, изтеглена в 

деня на изпита, или писмен тест, съставен на случаен принцип от база 

данни с въпроси по същата изпитна тема в съответствие със 

съдържанието на националната изпитна програма по специалността от 

професията.  

 ЧАСТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА. В  

съответствие със съдържанието на националната изпитна 

програма държавният изпит в частта по практика на 

професията се провежда по индивидуални задания. Датите за 

провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация - частта по практика на професията, се 

определят със заповед на директора на училището за всяка изпитна сесия 

 

Изпитът за придобиване на трета степен на професионална 

квалификация при заявено желание от ученика може да се 

провежда и чрез защита на дипломен проект. Държавният 
изпит за придобиване на професионална квалификация чрез 

защита на дипломен проект се провежда пред  комисия за 

провеждане на изпит.  Дипломният проект се изготвя по 

индивидуално задание и е теоретико-практическа разработка, 

в която се прилагат придобитите знания, умения и 

компетентности по специалност от професията. 

 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДИППК: 

 Продължителността на изпитите в частта по теория на 

професията е до 4 астрономически часа. 

 Продължителността на изпитите в частта по практика на 

професията е до 3 последователни дни и не повече от 6 

астрономически часа дневно. 

 
СЕСИИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДИППК 

 1. през май - юни;  

2. през август - септември; 

3. през януари. 

Задължителният държавен изпит за придобиване на професионална 

квалификация се провежда в училището, в което е проведено обучението. 


