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НОРМАТИВНА УРЕДБА

▪ Наредба №1 от 11.04.2003г. за УИП за ДЗИ
 Наредба №3 от 17.05.2004г. за организацията и
провеждането на държавните зрелостни изпити
o Заповед № РД 09-4141/29.08.2017г. – график на ДЗИ;
o Заповед № РД 09-101/23.01.2018г. – образци на
документи.
 Чл. 24. от отменения Закона за народната
просвета
• § 24 от ЗАКОН за предучилищното и училищното
образование

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.







§ 24. (2) През учебните години по ал. 1 учениците, извън посочените в ал.
1, се обучават и завършват обучението по училищни учебни планове и
учебни програми, утвърдени при условията и по реда на отменените
Закон за народната просвета и Закон за степента на образование,
общообразователния минимум и учебния план.
(5) Учениците по ал. 2 придобиват средно образование при условията и по реда
на чл. 24 от отменения Закон за народната просвета. Съдържанието на дипломата
за средно образование, която получават тези ученици, се определя с държавното
образователно изискване по чл. 16, т. 10 от отменения Закон за народната
просвета.
(6) Учениците по ал. 2, които се обучават за придобиване на професионално
образование, по тяхно желание може да не полагат втория държавен зрелостен
изпит по чл. 24, ал. 3 от отменения Закон за народната просвета, а вместо него в
дипломата за средно образование в графата за положен втори държавен зрелостен
изпит се вписва средноаритметичната оценка от оценките от държавните изпити
за придобиване на професионална квалификация.

КОЛКО И КАКВИ СА ДЗИ ?














Български език и литература
Учебен предмет по избор от ЗП :
Математика
Чужд език (АЕ, ИЕ, ИтЕ, НЕ, РЕ, ФЕ)
Философски цикъл
История и цивилизация
География и икономика
Физика и астрономия
Биология и здравно образование
Химия и опазване на околната среда
§ 24, (6) Учениците по ал. 2, които се обучават за придобиване на професионално образование, по
тяхно желание може да не полагат втория държавен зрелостен изпит по чл. 24, ал. 3 от отменения
Закон за народната просвета, а вместо него в дипломата за средно образование в графата за
положен втори държавен зрелостен изпит се вписва средноаритметичната оценка от оценките от
държавните изпити за придобиване на професионална квалификация. (ЗПУО)

Допълнителни (по желание)
учебен предмет по избор от ЗП

ОТ КОИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ИЗБИРАТ?











Математика
Чужд език (АЕ, ИЕ, ИтЕ, НЕ, РЕ, ФЕ)
Философски цикъл
История и цивилизация
География и икономика
Физика и астрономия
Биология и здравно образование
Химия и опазване на околната среда
§ 24, (6) Учениците по ал. 2, които се обучават за придобиване на професионално
образование, по тяхно желание може да не полагат втория държавен зрелостен
изпит по чл. 24, ал. 3 от отменения Закон за народната просвета, а вместо него в
дипломата за средно образование в графата за положен втори държавен зрелостен
изпит се вписва средноаритметичната оценка от оценките от държавните изпити за
придобиване на професионална квалификация. (ЗПУО)

КАКЪВ Е СМИСЪЛЪТ ОТ ДЗИ?







Изравнени критерии за оценяване в страната
Качество на образованието, съизмеримост на
резултатите от обучението и
конкурентноспособност на знанията
Надежден контрол на изхода
Ключови компетентности за учене през целия
живот
Хармонизиране на образователните
изисквания в страните от ЕС

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЗИ?
Вид – писмени и анонимни
 Времетраeне - 4 астрономически часа
- За ученици със СОП – до 120 минути……
 Учебно съдържание – върху ЗП
 Формат – тест
 Оценяване – 100 точки


www.mon.bg

КОГА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ДЗИ?

Сесия май - юни

БЕЛ – 21.05.2018г., начало
08:00ч.

Втори държавен зрелостен изпит
– 23.05.2018г., начало 08:00ч.

Държавни зрелостни изпити по
желание на ученика –
269.05.2018г. – 01.06.2018г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПО ЖЕЛАНИЕ
НА УЧЕНИКА (по график)
















Математика ;
История и цивилизация;
Физика и астрономия ;
География и икономика ;
Химия и опазване на околната среда ;
Философски цикъл;
Биология и здравно образование ;
Английски език;
Руски език ;
Немски език ;
Испански език ;
Френски език ;
Италиански език ;

Май - ВАЖНИ СРОКОВЕ:







05.03 – 16.03.2018 г. – подаване на заявления за
допускане до ДЗИ в училището, в което се
обучавате
до 18.05.2018 г. – получаване на служебна
бележка за допускане до ДЗИ
25.05.2018г. – 08.06.2018 г. – оценяване на
изпитните работи
до 13.06.2018 г. – обявяване на резултатите от
ДЗИ

КОГА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ДЗИ?
Сесия август - септември

БЕЛ – 28.08.2017г., начало
08:00ч.

Втори държавен зрелостен изпит
– 29.08.2017г., начало 08:00ч.

Държавни зрелостни изпити по
желание на ученика –
30.08.2017г. – 05.09.2017г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПО
ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА (по график)














Математика;
История и цивилизация;
Физика и астрономия;
География и икономика;
Химия и опазване на околната среда;
Философски цикъл;
Биология и здравно образование ;
Английски език;
Руски език;
Немски език;
Испански език;
Френски език;
Италиански език;

Септември - ВАЖНИ СРОКОВЕ:







02.07 – 13.07.2018г. – подаване на заявления за
допускане до ДЗИ в училището, в което се
обучавате
24.08.2018 г. – получаване на служебна бележка
за допускане до ДЗИ
29.08.2018 г. – 07.09.2018 г. – оценяване на
изпитните работи
до 10.09.2018 г. – обявяване на резултатите от
ДЗИ

КОЙ, КЪДЕ И КОГА ЩЕ ПРОВЕРЯВА И ОЦЕНЯВА
ДЗИ?
Национална комисия по съответния учебен предмет
 Състав – учители и преподаватели във ВУ
 Предложения от директори на училища и от ректори на
висши училища
 Работи на едно място в страната
 Проверява анонимни изпитни работи
 Проверка и оценка в периода 25.05.2018г. – 08.06.2018г.;
29.08.2018 г. – 07.09.2018 г.
 Прилага утвърдени ключ и единни критерии за конкретния
изпитен материал

КЪДЕ И КАК СЕ ЗАПИСВАТ ОЦЕНКИТЕ ОТ
ДЗИ?




В дипломата за средно образование
Не заместват оценките от гимназиалния етап на обучение
При формиране на общия успех оценките от ДЗИ и оценките от ЗП и ЗИП участват равностойно

√Изисквания за снимки в документи


Снимките за документи, в които това е предвидено, са цветни в анфас, на
матирана хартия и трябва да съответстват на възрастта на притежателя
към момента на издаване на документа. Снимките следва да отговарят на
изискванията на приложение № 5 към чл. 9, ал. 1 от Правилника за
издаване на българските лични документи, приет с ПМС № 13 от 2010 г.
(ДВ, бр. 12 от 2010 г.). Върху снимката се поставя печат на институцията,
издала документа.(чл. 48 от НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за
информацията и документите за системата на предучилищното и
училищното образование Обн. - ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от
23.08.2016 г., Издадена от министъра на образованието и науката)

Тъй като матури 2018 наближават с всеки изминат ден, сигурно все повече хора се питат „Как ще
се оценяват матурите „МОН до този момент не е направил промени в скалата за оценяване на
матурите и най-вероятно тя ще се запази, както през миналата кампания.
В таблицата ясно може да видите разпределението на точките. Минималният брой точки за 3.00
ще остане 23, а максималният 95 за отличен 6.00.
Тази скала е от 2008 година и може да бъде променена до провеждането на матури 2018. Може да
проверявате периодично страницата www.zamatura.eu.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ - СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
СКАЛА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТОЧКИТЕ В ОЦЕНКИ
/прилага се за всички предмети/
оценка точки

Слаб 2 до 22,5 т. вкл.

Среден 3 (3,00-3,49) 23 т. – 40,5 т. вкл.

Добър 4 (3,50-4,49) 41 т. – 58,5 т. вкл.

Много добър (4,50-5,49) 59 т. – 76,5 т. вкл.

Отличен (5,50-5,99) 77 т. – 94,5 т. вкл.

Отличен 6 95 т. – 100 т.

Може ли да ползвам по време на
матура помощни средства?






По време на държавния зрелостен изпит според
чл. 27, ал. 3, т.1 от Наредба № 3 за
организацията и провеждането на държавните
зрелостни изпити всеки ученик може да носи:
„линия, пергел, триъгълник, черен химикал,
молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е
разрешено в учебно-изпитната програма”.
Речници, математически формули, таблици
няма да може да се внасят на държавните
зрелостни изпити.

Кога се отстранява
зрелостника?
Отстранява се от държавния зрелостен изпит и напуска сградата
на училището зрелостник, който:
1. преписва от хартиен носител;
2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства
(мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);
3. преписва от работата на друг зрелостник;
4. използва мобилен телефон или друго техническо средство за
комуникация;
5. изнася извън залата изпитни материали или информация за
съдържанието им.
(чл. 27, ал. 6 от Наредба № 3 за организацията и провеждането на
държавните зрелостни изпити


На адрес http://www.mon.bg/bg/100158 могат да се
видят изтеглените до този момент варианти на
ДЗИ.


Формата и съдържанието на всеки изпит
са изложени в Наредба №1 от
11.04.2003г. за учебно-изпитните
програми за ДЗИ.

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТЕПЕН
НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Сесия юни-юли
- Срок за подаване на заявления: 09.05.2018 г.
- Изпит по теория за Трета квалификационна степен:
6 юни 2018 г.
- Изпит по практика за Трета квалификационна степен:
1 - 5 юни 2018г.


Сесия септември
- Срок за подаване на заявления: 31.08.2018г.
- Изпит по теория за Трета квалификационна степен:
11 септември 2018г.
- Изпит по практика за Трета квалификационна степен:
3 - 5 септември 2018 г.


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ








Учебно-изпитни програми
Примерни тестове с отговори
Пробни ДЗИ с отговори, ключ и критерии
График на дейностите
www.mon.bg
www.ruobg.com

Връчване на дипломи за завършено
средно образование- 22.06.2018г.

БЛАГОДАРЯ ЗА
ВНИМАНИЕТО!

Изготвил:
Цанко Цанков

