
Среща във връзка с организирането и
провеждането на Държавни зрелостни
изпити за учениците в 12 клас на СМГ
„Паисий Хилендарски“

Сесия май-юни 2019 година



Календар. Кои са важните дати тази година?

Дейност Сесия май - юни

срок

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити,
регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни
бележки

05.03.2019 г. - 18.03.2019 г.

Допускане до държавни зрелостни изпити до 17.05.2019 г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и
зали

до 17.05.2019 г.

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 17.05.2019 г.

Оценяване на изпитните работи 25.05.2019 г. - 08.06.2019 г.

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 13.06.2019 г.

Връчване на дипломите за завършено средно образование до 21.06.2019 г.



Първата стъпка – да изберем II ДЗИ

 Изборът на втори учебен предмет, по който да се положи държавен
зрелостен изпит е много важен. II ДЗИ по избор може да се положи по
учебен предмет, изучаван в часовете за задължителна общообразователна
подготовка: "чужд език" (в нашия случай английски и немски език),
"математика", "физика и астрономия", "биология и здравно образование",
"химия и опазване на околната среда", "история и цивилизация",
"география и икономика" и предметният цикъл "философия".

 При избора на II ДЗИ учениците могат да се консултират с класния си
ръководител, с преподавателя по предмета, който смятат да изберат, с
ресорния заместник-директор или с директора. Важно е да направим
заедно най-правилния избор, за да сте удовлетворени от положения труд и
резултатите от него.



Трети ДЗИ по желание

 Учениците могат да се явят и на трети ДЗИ по желание, като няма
ограничение в броя на изпитите, които се заявяват, но може да се наложи
учениците да се явяват сутрин и следобед в един и същи ден и по тази
причина е добре да се прецизира нуждата от трети ДЗИ.



Втората стъпка – да подадем заявление за допускане до 
ДЗИ

 Краен срок за подаване на заявленията 18.03.2019 година



Третата стъпка – допускане до ДЗИ

 Допускането до ДЗИ ще се случи в срок до 17.05.2019 година

 Учениците трябва да имат оформен положителен годишен успех за 12 клас

 Между 15.05 и 17.05 ще бъдат организирани изпити за промяна на
оценката, като учениците имат право да се явят най-много на три такива
изпита. Заявленията ще се подават в края на месец април и началото на
месец май.



Четвърта стъпка – явяване на ДЗИ

 ДЗИ по български език и литература – 21 май 2019 година от 08.00 часа

 II ДЗИ по избор – 23 май 2019 година от 08.00 часа

 III ДЗИ по желание – 28 до 31 май 2019 година

 Преди явяването на ДЗИ е важно да се запознаете с инструктажа за
зрелостника, който можете да намерите тук



Продължителност на модулите на ДЗИ

ДЗИ по предмет
Времетраене в минути

Модул 1 Модул 2 Модул 3

Български език и литература

60

+ до 30 

минути за зрелостници 
със СОП

60

+ до 30 

минути за зрелостници 
със СОП

120

+ до 60 

минути за зрелостници 
със СОП

Френски език

Немски език

Руски език

Испански език

Италиански език

Английски език

Философски цикъл

История и цивилизация

География и икономика

Математика 90

+ до 40 

минути за зрелостници 
със СОП

150

+ до 80 

минути за зрелостници 
със СОП

Няма
Химия и опазване на околната среда

Биология и здравно образование

Физика и астрономия



Скала за превръщане на точките в оценки



Пета стъпка - Дипломиране

 Можете да пресметнете средния успех от дипломата си за средно
образование чрез този калкулатор

 Средният успех в дипломата за средно образование се получава от оценките
от ЗП, оценките от ЗИП и оценките от ДЗИ, разделени на три. По-подробна
информация вижте тук



Желаем Ви отлично представяне на държавните 
зрелостни изпити и успех във всички Ваши начинания!


