
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 
УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

НОРМАТИВНА УРЕДБА

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ

Чл. 132. (1) Учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават

зрелостници и придобиват право да се явят на държавни

зрелостни изпити и на държавен изпит за придобиване на

професионална квалификация.

(3) Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който

осигурява професионална подготовка, придобиват средно

образование след успешно полагане на задължителен

държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език

и литература и на задължителен държавен изпит за

придобиване на професионална квалификация - по теория и

практика на професията.

Чл. 134. (1) Задължителният държавен зрелостен изпит по

учебния предмет Български език и литература се полага

върху учебно съдържание, изучавано в задължителните

учебни часове във втория гимназиален етап на средно

образование.

(3) Държавният изпит за придобиване на професионална

квалификация по чл. 132, ал. 3 се полага при условията и

по реда на Закона за

професионалното образование и обучение.

НАРЕДБА № 11 от 1 септември 2016 г. 

за оценяване на резултатите от обучението на учениците

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.

ГРАФИК

НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ/ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПК

Сесия

май – юни

Сесия

август– септември

Задължителен ДЗИ по 

български език и 

литература

19 май 2023 г.

начало 08,30 ч.

24 август 2023 г.

начало 08,30 ч.

Втори задължителен 

ДЗИ/задължителен ДИ  за 

придобиване на ПК –

теория на  професията

23 май 2023 г.

начало 08,30 ч.

25 август 2023 г.

начало 08,30 ч.

Допълнителни ДЗИ по 

желание на ученика (на 

същите дати се провеждат 

и съответните  

задължителни ДЗИ, с 

изключение на изпита по  

български език и 

литература, за лица, 

завършили последния 

гимназиален клас  преди 

учебната 2021/2022 

година)

26 май – 31 май

2023 г.

28 август – 1 

септември

2023 г.

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ

Сесия

май – юни

Сесия

август–

септември

Подаване на 

заявления за 

допускане до 

ДЗИ/ДИППК

06.02.–21.02.

2023 г.

26.06.–07.07.

2023 г.

Издаване на 

служебни 

бележки за 

допускане  

до

18.05.2023 г.

до

23.08.2023 г.

Провеждане на 

задължителния 

ДИППК (в 

частта му по 

практика на 

професията)

до

07.06.2023 г.

до

07.09.2023 г.

Обявяване на 

резултатите от 

ДЗИ/ДИППК

до

09.06.2023 г.

до

08.09.2023 г

У С П Е Х Н А В С И Ч К И З Р Е Л О С Т Н И Ц И !


