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ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 

В сила от 20.09.2016 г. 
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бр.82 от 5 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 13 Май 

2020г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 1 Септември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 24 Септември 2021г., изм. и 
доп. ДВ. бр.43 от 10 Юни 2022г. 

 

Глава четвърта. 
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Раздел I. 
Общи положения 

 
Чл. 77. (1) Основни цели на държавните зрелостни изпити са: 

1. диагностика на индивидуалните постижения на учениците в края на средната степен на образование; 
2. установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по учебен предмет, 
определени в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка или в държавния 
образователен стандарт за профилирана подготовка по съответния предмет; 
3. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване 
качеството на образование. 
(2) Въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити може да се осъществява приемането във 

висши училища при условията и по реда на Закона за висшето образование. 
 
Чл. 78. Държавните зрелостни изпити се провеждат в две сесии: 
1. през май - юни; 
2. през август - септември. 
 

Чл. 79. (1) Държавните зрелостни изпити са писмени и изпитните работи от тях се проверяват като 
анонимни. 
(2) Форматът на държавните зрелостни изпити се определя в учебно-изпитните програми по чл. 137, ал. 1 и 
2 ЗПУО. 
 
Чл. 80. (1) Държавни зрелостни изпити се полагат от зрелостници по смисъла на чл. 132 ЗПУО. 
(2) Зрелостниците полагат държавните зрелостни изпити в училище на територията на областта, в която са 

завършили успешно последния гимназиален клас. 
(3) Зрелостниците със СОП по преценка на екипа за подкрепа за личностно развитие в училището може да 
полагат държавни зрелостни изпити в училищата, в които са се обучавали. 
(4) На зрелостниците със СОП, които се обучават интегрирано, по преценка на екипа за подкрепа за 
личностно развитие в училището може да се осигурят отделни зали. 
(5) Зрелостниците в българските училища в чужбина полагат държавни зрелостни изпити в същото училище. 
 

Чл. 81. Държавните зрелостни изпити се полагат по учебните предмети, определени съответно в чл. 132, 
134 и 135 ЗПУО. 

 
Чл. 82. (1) Оценките от държавните зрелостни изпити са окончателни. 
(2) Когато държавният зрелостен изпит не е положен успешно, зрелостникът може да се явява отново на 
съответния държавен зрелостен изпит без ограничение на възраст и брой сесии до успешното му полагане 

при условията на чл. 138, ал. 3 - 5 ЗПУО. 
(3) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) Зрелостникът може да се запознае с 
индивидуалния си резултат от държавния зрелостен изпит в училището, в което е приключил обучението си 
в XII клас, и/или през електронната система, а с оценената си индивидуална изпитна работа - в училището, 
в което е приключил обучението си в XII клас, в срок, определен от директора, срещу документ за 
самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия. 
 

Чл. 82а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) (1) При провеждане на държавните зрелостни изпити се извършва 
видеоконтрол като мярка в защита на дейности от обществен интерес, свързани с превенция и обективно 
провеждане на изпитите. 
(2) Право на достъп и осъществяване на видеоконтрол на национално, областно и училищно ниво имат 
длъжностни лица, определени със заповед съответно на министъра на образованието и науката, началника 

на регионалното управление на образованието и на директора на училището. 



(3) Във всяко училище, в което се осъществява видеоконтрол върху провеждането на държавен зрелостен 
изпит, се поставят информационни табели за оповестяване на факта за видеонаблюдение. 
(4) Видеоконтролът се осъществява при предприемане на необходимите технически и организационни мерки 
за защита на обработваните чрез системите за видеонаблюдение лични данни. 

(5) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2021 г., в сила от учебната 2021 - 2022 г.) Директорът на училището, в което се 
провеждат държавни зрелостни изпити, осигурява необходимите технически средства и инфраструктура за 
видеонаблюдението на местата за подготовка и за провеждане на държавните зрелостни изпити и 
предоставя онлайн достъп при възможност по защитен канал до тях на определените по ал. 2 длъжностни 
лица от регионалното управление на образованието и от Министерството на образоването и науката. 
(6) Непосредствено след приключване на всеки изпит пълният запис от всяка зала в училището се изпраща 
в електронно видеохранилище при спазване на нормативните изисквания за защита на личните данни. 

Записите се съхраняват в електронното видеохранилище за срок 2 месеца от деня на провеждането на 
държавния зрелостен изпит, след което се унищожават автоматично. 
(7) След изпращането на записите от видеоконтрола в електронното видеохранилище и не по-късно от 2 
месеца от провеждането на изпита комисия, определена със заповед на директора, унищожава 
информацията, за което съставя протокол. 
(8) Информацията от видеоконтрола може да бъде предоставяна само на оправомощени лица с цел 

изясняване на факти и обстоятелства от значение за законосъобразното и обективното провеждане на 
държавния зрелостен изпит. 

Раздел II. 
Органи, комисии и лица, които осъществяват дейностите по организирането и 

провеждането на държавните зрелостни изпити 

 
Чл. 83. (1) Държавните зрелостни изпити се организират и провеждат на национално, регионално и 

училищно равнище. 
(2) Държавните зрелостни изпити на национално равнище се организират и провеждат от: 
1. МОН; 
2. специализираното обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО; 
3. комисии за подготовка на изпитни задачи по съответните учебни предмети; 
4. комисии за извършване на експертна оценка на изпитните задачи; 
5. национални комисии за проверка и оценяване на изпитните работи от държавните зрелостни изпити по 

всеки учебен предмет; 
6. комисии по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи; 
7. технически комисии за електронна обработка на изпитните работи. 

(3) Държавните зрелостни изпити на регионално равнище се организират и провеждат от: 
1. регионалното управление на образованието; 
2. регионалната комисия за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити. 
(4) Държавните зрелостни изпити на училищно равнище се организират и провеждат от: 

1. училището, в което ученикът завършва XII клас; 
2. училището, в което се провежда държавен зрелостен изпит; 
3. училищна зрелостна комисия; 
4. комисия за провеждане на държавните зрелостни изпити в училището; 
5. квестори; 
6. учители-консултанти. 

7. (отм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) 
(5) При необходимост организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити се подпомага и от 
училища, в които не се провежда обучение в ХII клас, чрез предложения за включването на учители от 
такива училища като квестори. 
(6) Квестори не могат да бъдат лица, които имат завършено висше образование по специалност от 
професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления, съответстващо на учебния предмет, и/или преподават предмета, а на 

държавен зрелостен изпит по чужд език - и учители, които преподават предмет на съответния чужд език. 
(7) Учители-консултанти не могат да бъдат лица, които имат завършено висше образование по специалност 
от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и 
професионалните направления, съответстващо на учебния предмет, и/или преподават предмета. 
(8) (доп. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Родители (попечители, представители на 
непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на ученици, които 
завършват ХII клас, както и лица, извършващи образователни услуги на тези ученици, не могат да бъдат 

квестори, учители-консултанти, учители по чужд език за четене на текст, както и лица по чл. 87, ал. 6 или 
да участват в състава на комисиите по ал. 2, т. 3 - 7, по ал. 3, т. 2 и по ал. 4, т. 3 и 4. 
(9) Обстоятелствата по ал. 6 - 8 се удостоверяват с декларация по образец, утвърден със заповед от 
министъра на образованието и науката. 

Раздел III. 
Организиране, провеждане и оценяване на държавните зрелостни изпити на 

национално равнище 



 
Чл. 84. Министърът на образованието и науката: 
1. преди началото на всяка учебна година със заповед определя датите на задължителните държавни 
зрелостни изпити и периода за полагане на допълнителните държавни зрелостни изпити, както и график на 

дейностите за тяхната организация, провеждане и оценяване в сесиите по чл. 78; 
2. след обобщаване на заявленията на зрелостниците със заповед определя датите на допълнителните 
държавни зрелостни изпити; 
3. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2017 г., в сила от 29.09.2017 г.) определя със заповед лице, което подготвя 
окончателните варианти на изпитните материали за съответния учебен предмет от държавните зрелостни 
изпити и конкретните правила за оценяването им и ги утвърждава; 
4. утвърждава с отделни заповеди състава и задълженията на всяка от комисиите по чл. 83, ал. 2, т. 3 - 7; 

5. утвърждава със заповед: 
а) правила за информационна сигурност; 
б) инструктаж за зрелостника; 
в) инструктаж за квестора; 
г) инструктаж за учителя-консултант; 
д) (отм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) 

6. утвърждава със заповед следните образци на документи: 
а) декларацията по чл. 83, ал. 9; 
б) заявление за допускане до държавни зрелостни изпити; 

в) служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити; 
г) служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити; 
7. (отм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) 
8. осигурява адаптирани изпитни материали на брайлов шрифт за зрелостниците с нарушено зрение, които 

са обучавани на брайлов шрифт, съответно на уголемен шрифт за слабовиждащи зрелостници. 
 
Чл. 85. Контролът по организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити се 
осъществява от министъра на образованието и науката и посочени от него длъжностни лица. 
 
Чл. 86. Специализираното обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО: 
1. осигурява необходимите програмни продукти за информационното обслужване на дейностите по 

организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити на национално, регионално и училищно 
ниво; 
2. организира събирането и обработването на информацията за зрелостниците от цялата страна и от 
българските училища в чужбина; 
3. изготвя предложения за състава на комисии по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи; 
4. организира и контролира работата на комисии по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи. 

5. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) 
 
Чл. 87. (1) Подготовката на изпитните материали и конкретните правила за оценяването им по чл. 84, т. 
3 включва следните последователни дейности: 
1. разработване на спецификации; 
2. съставяне на набор от изпитни задачи; 
3. експертна оценка на изпитните задачи; 

4. съставяне на изпитните материали. 
(2) За държавен зрелостен изпит по всеки учебен предмет въз основа на съответната учебно-изпитна 
програма специализираното обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО разработва спецификация, която 
определя: 
1. описанието на използвания инструментариум; 
2. броя и видовете задачи - с избираем отговор, с кратък свободен отговор, за създаване на текстове, за 
цялостно решаване и аргументиране на твърдение и др., както и примерни задачи по видове; 

3. разпределението на задачите по познавателни равнища; 
4. разпределението на общия брой точки между отделните задачи; 

5. времетраенето на конкретния изпит и/или на отделните му части, в т.ч. и за ученици със СОП. 
(3) Въз основа на спецификацията по ал. 2 за конкретния изпит се подготвя набор от изпитни задачи от 
съответната комисия за подготовка на изпитни материали. 
(4) Всяка от изпитните задачи по ал. 3 се придружава от работна карта по образец, в която се описват 

тематичната област, проверяваните компетентности, познавателното равнище и броят точки, които носи 
задачата. 
(5) Преди включването и в банка всяка от изпитните задачи преминава през експертна оценка, а при 
необходимост по преценка на съответната комисия за извършване на експертна оценка на изпитните задачи 
- и през апробация с ученици с цел емпирично определяне на нейните качества. 
(6) Съставянето на изпитните материали се осъществява в съответствие с предварително разработената 
спецификация по ал. 2 от лица, определени със заповед на министъра на образованието и науката - 

експерти по съответния учебен предмет от МОН, експерти от специализираното обслужващо звено по чл. 50, 
ал. 1, т. 4 ЗПУО, учители, преподаватели във висши училища и/или научни организации. 
 
Чл. 88. (1) Комисиите за подготовка на изпитни задачи се създават по всеки учебен предмет, по който се 
полагат държавни зрелостни изпити. 



(2) В състава на всяка от комисиите по ал. 1 се включват учители и преподаватели от висшите училища. В 
състава на комисията може да се включват и експерти по съответния учебен предмет от МОН и/или 
специализираното обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО. 
(3) Комисии за извършване на експертна оценка на изпитните задачи се създават по всеки учебен предмет, 

по който се полагат държавни зрелостни изпити. 
(4) В състава на всяка от комисиите по ал. 3 се включват учители и преподаватели от висшите училища. В 
състава на комисията може да се включват и експерти по съответния учебен предмет от МОН и/или 
специализираното обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО. 
 
Чл. 89. (1) Национални комисии за проверка и оценяване на изпитните работи от държавните зрелостни 
изпити се създават по всеки учебен предмет, по който се полагат държавни зрелостни изпити. 

(2) Съставът и задълженията на комисиите по ал. 1 се определят със заповед на министъра на 
образованието и науката. 
(3) (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2017 г., в сила от 29.09.2017 г.) В състава на комисиите по ал. 1 се включват лица с 
професионална квалификация "учител" по съответния учебен предмет, заемащи учителска длъжност по 
съответния учебен предмет в гимназиалната степен, преподаватели във висшите училища, експерти от МОН, 
от специализираното обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО и/или от РУО. 

(4) Работата на комисията по ал. 1 по съответния учебен предмет се организира и контролира от 
председател и един или няколко заместник-председатели - експерти от МОН, експерти от специализираното 
обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО и/или РУО, лица, заемащи учителска длъжност. 

(5) За извършване на проверката и оценяването членовете на комисиите по ал. 1 се разпределят на едно 
или повече места в страната. 
(6) Комисиите по ал. 1 изпълняват дейностите в съответствие с правилата за информационна сигурност. 
(7) Проверката и оценяването на изпитните работи от държавните зрелостни изпити може да се 

осъществяват в електронна среда и/или на хартия в зависимост от вида на задачите. 
(8) Оценяването се извършва в съответствие с конкретните правила за оценяване, утвърдени със заповедта 
по чл. 84, т. 3. 
(9) Всяка изпитна работа се проверява и оценява индивидуално от двама оценители - членове на 
съответната национална комисия за проверка и оценяване. Председателите и заместник-председателите на 
националните комисии за проверка и оценяване не могат да бъдат оценители. 
(10) Оценката от държавния зрелостен изпит за всяка изпитна работа се формира като средноаритметична 

от индивидуалните оценки на двамата оценители и може да се изразява в брой точки и с количествен и с 
качествен показател. 
 
Чл. 90. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Комисии за засекретяване и 
разсекретяване на изпитните работи се създават по един или повече учебни предмета, по които се полагат 
държавни зрелостни изпити. 

(2) Работата на всяка от комисиите по засекретяване и разсекретяване се организира и контролира от 
председател и един или няколко заместник-председатели - експерти от специализираното обслужващо звено 
по чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО, МОН и/или РУО, определени със заповедта на министъра на образованието и 
науката. 
(3) Комисиите по ал. 1 изпълняват дейностите в съответствие с правилата за информационна сигурност. 
(4) За извършване на засекретяването и разсекретяването членовете на комисиите се разпределят на едно 
или повече места в страната. 

 
Чл. 91. (1) Технически комисии за електронна обработка на изпитните работи се създават за един или 
повече учебни предмети, по които се полагат държавни зрелостни изпити. 
(2) В състава на комисиите по ал. 1 се включват и специалисти с компютърни умения. 
(3) Работата на всяка от комисиите по ал. 1 се организира и контролира от председател, определен със 
заповед на министъра на образованието и науката. 
(4) Комисиите по ал. 1 изпълняват дейностите в съответствие с правилата за информационна сигурност. 

(5) За извършване на електронната обработка на изпитните работи членовете на комисиите се разпределят 
на едно или повече места в страната. 

 
Чл. 92. Дейностите по приемане, засекретяване, съхраняване, проверка и оценяване, разсекретяване и 
предаване на изпитните работи се извършват в помещения с ограничен достъп и постоянна охрана. 

Раздел IV. 
Организиране, провеждане и оценяване на държавните зрелостни изпити на 

регионално равнище 

 
Чл. 93. Началникът на регионалното управление на образованието: 
1. организира и контролира провеждането на държавните зрелостни изпити на територията на областта, като 
изпълнява своите задължения в съответствие с правилата за информационна сигурност; 
2. определя със заповед състава и задълженията на регионалната комисия за организиране и провеждане на 

държавните зрелостни изпити; 



3. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) утвърждава списък на разпределените в съответните 
училища учители-консултанти по предложение на регионалната комисия за организиране и провеждане на 
държавните зрелостни изпити; 
4. утвърждава по предложение на регионалната комисия за организиране и провеждане на държавните 

зрелостни изпити списък на квесторите; 
5. утвърждава със заповед списък на подходящите сгради за провеждане на държавните зрелостни изпити; 
6. (нова - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) утвърждава по предложение на регионалната 
комисия за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити списък на учители по чужд език за 
четене на текст, които при възникнала необходимост да отидат в съответното училище; 
7. (нова - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) изпраща при поискване на специализираното 
обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО информация за броя на сградите, залите и разпределението на 

зрелостниците в тях, броя на зрелостниците, подали заявление за допускане, и броя на допуснатите до 
явяване на държавни зрелостни изпити, както и броя на зрелостниците със СОП, съответно подали 
заявление за допускане и допуснати до явяване на държавни зрелостни изпити; 
8. (нова - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) подписва и подпечатва генерираните от 
информационната система окончателни протоколи с изпитните резултати на зрелостниците от всяко училище 
в областта и ги предоставя на директорите на съответните училища; 

9. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г., предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 43 от 
2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) съхранява оригиналите на документите от организацията и провеждането на 
държавните зрелостни изпити в едногодишен срок. 

 
Чл. 94. (1) Регионалната комисия за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити 
подпомага началника на РУО в дейностите по организацията и провеждането на държавните зрелостни 
изпити на територията на областта, като обобщава и координира обмена на информация и организира, 

координира и контролира дейността на училищата, като изпълнява своите задължения в съответствие със 
заповедта по чл. 93, т. 2 и правилата за информационна сигурност. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Регионалната комисия за организиране и 
провеждане на държавните зрелостни изпити съгласува предложенията за квестори, учители-консултанти и 
учители по чужд език за четене на текст, както и за оценители за националните комисии за проверка и 
оценяване на изпитните работи от държавните зрелостни изпити по всеки учебен предмет. 
(3) В състава на комисията по ал. 1 се включват експерти от съответното РУО. 

(4) Работата на комисията по ал. 1 се организира и контролира от председател, определен в заповедта 
по чл. 93, т. 2. 

Раздел V. 
Организиране, провеждане и оценяване на държавните зрелостни изпити на 

училищно равнище 

 
Чл. 95. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Директорът на училището, в което се 

осъществява обучение в ХII клас, ръководи, координира и контролира дейността по подготовката и по 
предоставяне на информация и документи, свързани с държавните зрелостни изпити на училищно равнище, 
както и по получаване, съхраняване на окончателния протокол и отразяване в училищната документация на 
резултатите от държавните зрелостни изпити, като изпълнява своите задължения в съответствие с правилата 
за информационна сигурност и: 
1. организира и контролира приемането на заявления на зрелостниците за допускане до държавните 

зрелостни изпити, допускането и издаването на служебните бележки за допускане; 
2. определя състава и задълженията на училищната зрелостна комисия; 
3. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) 
предлага през информационната система квестори и оценители, а при поискване от регионалната комисия за 
организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити - и учители-консултанти и/или учители по 
чужд език за четене на текст; 

4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) определя в тридневен срок след получаване на 

окончателния протокол с резултатите от държавните зрелостни изпити, в който зрелостниците лично може 
да се запознаят със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност и в присъствието на 
представители на училищната зрелостна комисия. 
 
Чл. 96. (1) Училищната зрелостна комисия в училището, в което се провежда обучение в ХII клас, 
осъществява допускането на зрелостници до държавните зрелостни изпити, участва в подготовката, в 
събирането и обобщаването на информация, свързана с държавните зрелостни изпити, и в документирането 

на резултатите от тях, приема от директора на училището протоколите с изпитните резултати и изпитните 
работи, организира и контролира запознаването на зрелостниците с тях и организира издаването на 
дипломи за средно образование и удостоверения за завършен втори гимназиален етап, като изпълнява 
своите задължения в съответствие със заповедта по чл. 95, т. 2. 
(2) В състава на комисията по ал. 1 се включват учители, които преподават в ХII клас през съответната 
учебна година. 

(3) (Отм. - ДВ, бр. 78 от 2017 г., в сила от 29.09.2017 г.) 
 

Чл. 97. Директорът на училището, в което се провежда държавен зрелостен изпит: 



1. ръководи, координира и контролира дейността по организиране и провеждане на съответния изпит в 
училището, като изпълнява своите задължения в съответствие с правилата за информационна сигурност; 
2. определя със заповед състава и задълженията на комисията за провеждане на държавните зрелостни 
изпити в училището, както и времето и мястото за изпълнение на задълженията им; 

3. осигурява необходимата техника за провеждане на държавните зрелостни изпити; 
4. получава от председателя на регионалната комисия за организиране и провеждане на държавните 
зрелостни изпити изпитните материали за зрелостниците със СОП и помощните материали по съответния 
учебен предмет и ги съхранява в съответствие с правилата за информационна сигурност; 
5. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) предоставя срещу подпис инструктажите на 
квесторите и учителите-консултанти, а на квесторите в изпитните зали - и изпитните материали, помощните 
материали, консумативите и инструктажите за зрелостниците; 

6. организира изтеглянето на изпитните материали по електронен път и осигурява вярното им и точно 
размножаване при спазване на правилата за информационна сигурност; 
7. (нова - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) непосредствено след започване на изпита във 
всички зали попълва през информационната система справка за броя на явилите се и неявилите се 
зрелостници по съответния учебен предмет; 
8. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) предава на регионалната комисия за 

организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити пликовете с изпитните работи. 
 
Чл. 98. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) Комисията за провеждане на държавните 

зрелостни изпити в училището подпомага директора на училището, в което се провеждат държавни 
зрелостни изпити, в дейностите по организацията и провеждането им, организира подготовката на сградата 
и залите, контролира допускането и разпределението на зрелостниците, както и на квесторите и учителите-
консултанти в съответствие с утвърдените списъци, разпечатва и размножава изпитните материали, като 

изпълнява своите дейности в съответствие със заповедта по чл. 95, т. 2 и правилата за информационна 
сигурност. 
(2) Членовете на комисията по ал. 1 нямат право да ползват мобилни комуникационни средства в изпитния 
ден в сградата на училището до приключване на изпита. 
 
Чл. 99. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) Квесторите и учителите-консултанти 
изпълняват своите задължения в съответствие с инструктажите, предоставени им от директора на 

училището, в което се провежда държавен зрелостен изпит. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) Квесторите и учителите-консултанти нямат право 
да ползват мобилни комуникационни средства в изпитния ден в сградата на училището до приключване на 
изпита. 
(3) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) Квесторите и учителите-консултанти не може да 
напускат сградата на училището преди приключване на изпита. 

 
Чл. 100. (1) Учениците от последния гимназиален клас, които желаят да бъдат допуснати до държавни 
зрелостни изпити, подават заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и 
науката, до директора на училището, в което се обучават. 
(2) Лица, които са придобили правото да полагат държавни зрелостни изпити или зрелостни изпити през 
минали учебни години, но не са се явили или не са ги положили успешно, подават заявлението по ал. 1 до 
директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито - до 

регионалното управление на образованието, и полагат изпитите в посочено от началника на регионалното 
управление на образованието училище. 
 
Чл. 101. (1) Допуснатите до полагане на държавни зрелостни изпити зрелостници получават служебна 
бележка за допускане до държавни зрелостни изпити. 
(2) Зрелостникът е длъжен да се яви в определеното училище със служебната бележка за допускане до 
държавни зрелостни изпити по ал. 1 и документ за самоличност не по-късно от 30 минути преди началото на 

държавния зрелостен изпит. 
(3) В зависимост от учебния предмет, по който полага държавен зрелостен изпит, зрелостникът носи линия, 

пергел, триъгълник, черен химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-
изпитната програма, а зрелостниците с нарушено зрение - и брайлова машина, преносим компютър с 
брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа 
с компютър и оптични средства. 

(4) Зрелостникът изслушва инструктаж за задълженията си по време на държавния зрелостен изпит, както и 
за изискванията за анонимност на изпитната работа. 
(5) 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. 
(6) За отстраняването на зрелостника се съставя протокол, подписан от квесторите и директора на 
училището, в което се провежда изпитът, като в протокола задължително се посочват нарушителят, 
нарушението и кога е извършено. 



(7) Изпитната работа на зрелостник, отстранен от държавен зрелостен изпит при условията и по реда на ал. 
5 и 6, не се оценява. 
(8) Не се оценява и изпитна работа, за която е установено нарушаване на изискванията за анонимност. В 
този случай квесторите или членовете на съответната комисия, която е установила нарушението на 

анонимността, съставят протокол, описващ нарушението, и го подписват заедно с директора на училището 
или с председателя на съответната комисия. 
(9) В случаите по ал. 7 и 8 зрелостникът може да се яви отново на съответния държавен зрелостен изпит. 
 
Чл. 102. (1) Зрелостниците със СОП, които не могат да положат писмен изпит, полагат устни държавни 
зрелостни изпити след представяне на медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска 
комисия, определена в Закона за здравето. 

(2) Изпитните материали за зрелостници с нарушено зрение, които са обучавани на брайлов шрифт, се 
адаптират на брайлов шрифт, а за слабовиждащи зрелостници, за зрелостници с обучителни трудности при 
дислексия - на уголемен шрифт. Изпитните работи се адаптират на уголемен шрифт и при полагане на 
държавен зрелостен изпит по математика от зрелостник с обучителни трудности при дискалкулия. 
 
Чл. 103. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2017 г., в сила от 29.09.2017 г.) При провеждане на държавните зрелостни 

изпити имат право да присъстват като наблюдатели до трима представители на родители (попечители, 
представители на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на 
ученици от училището, в което се провежда държавният зрелостен изпит, като могат да присъстват при 

подготовката на изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на 
квесторите и на зрелостниците в сградата. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2017 г., в сила от 29.09.2017 г.) Представители на родителите (попечителите, 
представителите на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) по 

ал. 1 се определят до 30 дни преди изпитния ден по ред, определен в правилника за дейността на 
училището. 
(3) Представители на родителите не могат да бъдат: 
1. родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили 
международна закрила) на зрелостници; 
2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници; 
3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление 

съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, 
съответстващо на учебния предмет. 
(4) Липсата на обстоятелства по ал. 3 се удостоверява от представителите на родителите с декларацията по 
образец по чл. 83, ал. 9. 
(5) Представителите на родителите нямат право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по 
време на провеждане на държавния зрелостен изпит. 

 
Чл. 104. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2020 г., в сила от учебната 2020 - 2021 г.) Документацията, свързана с 
организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити, се съхранява в едногодишен срок. 

 


