
 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА 12. КЛАС  

И ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО  

НА ДЗИ ПРЕЗ 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА 

  

№ ДЕЙНОСТ СРОК 

1. 
Подаване на заявления от зрелостниците за допускане 

до ДЗИ и регистриране на заявленията в софтуерния 

продукт. 

05.03.2018 г. – 

16.03.2018 г. 

2. Подаване на заявления за допускане до изпити за 

промяна на оценката. 

23.04.2018 г. –

27.04.2018 г. 

3. 
Подаване на заявление за допускане до държавни 

зрелостни изпити за придобиване на професионална 

квалификация 

02.05.2018 г. – 

09.05.2018 г. 

4. Провеждане на изпити за промяна на оценката. 
16.05.2018 г. – 

18.05.2018 г. 

5. Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ. до 18.05.2018 г. 

6. Изнасяне на списъци с допуснатите кандидати и 

разпределението им по училища и зали. 
до 18.05.2018 г. 

7. Провеждане на ДЗИ по БЕЛ 21.05.2018 г. 

8. Провеждане на втори ДЗИ по учебен предмет по избор 23.05.2018 г. 

9. Държавни зрелостни изпити по желание на ученика 
29.05.2018 г. – 

01.06.2018 г. 

10. Обявяване на резултатите от ДЗИ до 13.06.2018 г. 

11. 
Провеждане на държавни изпити за придобиване на 

степен на професионална квалификация по теория на 

професията 

06.06.2018 г. 

12. 
Провеждане на държавни изпити за придобиване на 

степен на професионална квалификация по практика 

на професията 

от 30.05.2018 г. 

до 04.06.2018 г. 
 

   



1. Учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити по съответните 

учебни предмети са публично оповестени в сайта на МОН. 

2. Учениците, успешно завършили ХII клас през учебната 2017/2018 г., се допускат 

до държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация. 

3. Учениците, завършили ХII клас през учебната 2017/2018 г., придобиват трета 

степен на професионална квалификация и получават свидетелство за 

професионална квалификация след успешно полагане на задължителен 

държавен изпит за професионална квалификация. Изпитът за придобиване на 

професионална квалификация се провежда в две части: теория на професията и 

практика на професията.  

4. Държавните изпити за придобиване на професионална квалификация се 

провеждат по национални изпитни програмаи, утвърдени от министъра на 

културата. 

5. В съответствие с чл. 35, ал. 1и ал. 3 от Закона за професионалното образование и 

обучение в комисиите за провеждане на изпита с равни квоти се включват 

учители от съответното училище, представители на висши училища по 

изкуствата и/или на културни институти, както и на работодателите, 

притежаващи квалификация по съответната професионална област. Комисиите 

за провеждане на изпита се назначават със заповед от директора на съответното 

училище. 

6. Оценяването на учениците се извършва по ред, определен в Националните 

изпитни програми за съответните професии и специалности. 

 

 


