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I.  ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ И 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ, КАКТО СЛЕДВА: 

• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература –  18  май 2022 

г., начало 08,30 ч.  

• Втори задължителен държавен изпит за придобиване степен на професионална 

квалификация (в частта му по теория на професията чрез писмена работа по изпитна 

тема)  – 20 май 2022 г., начало 08,30 ч.  

• Втори задължителен държавен изпит за придобиване III-та степен на  професионална 

квалификация (в частта му по теория на професията чрез защита на дипломен проект): 

  – 26 май 2022 г. – I-ва група, начало 08,30 ч.    

  – 27 май 2022 г. – II-ра група, начало 08,30 ч.  

• Втори задължителен държавен изпит за придобиване  II-ра или III-та степен на  

професионална квалификация в частта му по практика на професията  - по график на 

училището. 

• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика  –  в периода  26   

май –  3 юни  2022  г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни  

държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература,  

за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година). 

 

II. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И 

ОЦЕНЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ  

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА  - СЕСИЯ МАЙ- ЮНИ 

№ Дейност Срок 

1. 

Подаване на заявления за допускане до 

ДЗИ/ДИППК, регистриране на заявленията в 

софтуерния продукт и издаване на служебни 

бележки 

03.02.2022  г. – 18.02.2022 г. 

2.  
Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на 

служебни  бележки за допускане 
до 17.05.2022 г. 

3.  
Обявяване  на  списъци  с  разпределението  на  

зрелостниците по училища, сгради и зали 
до 17.05.2022 г. 

4. Оценяване на изпитните работи от ДЗИ/ДИППК 20.05.2022 г. – 06.06.2022 г. 

5. 

Провеждане  на  задължителния  държавен  изпит  

за придобиване  на  професионална квалификация  

(в частта му по практика на професията) 

до 06.06.2022 г. 

6. Обявяване на резултатите от ДЗИ/ДИППК до 08.06.2022 г. 

 

ІІІ. НА СПЕЦИАЛНИЯТ САЙТ  www.zamaturite.bg ЩЕ НАМЕРИТЕ РАЗЯСНЕНИЯ ЗА 

УЧЕБНО-ИЗПИТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО ВСИЧКИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. 

http://www.zamaturite.bg/

