
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ XII КЛАС 
ВИПУСК 2022/2023 г. И ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ 

МИНАЛИ ГОДИНИ 

 
График  за  провеждане  на  държавните  зрелостни  

изпити/задължителните държавни  изпити за придобиване на 
професионална квалификация, съгласно заповед № РД 09-
4063/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката. 

 

1. Дати за провеждане на държавните зрелостни 
изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на 
професионална квалификация, както следва:  
 



Сесия май-юни 
 

•  Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 19 

май 2023 г., начало 8:30 ч. 

•  Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен 

изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория 

на професията) - 23 май 2023 г., начало 8:30 ч. 

•  Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в 

периода 26 – 31 май 2023 г.  

•  На датите на задължителния държавен зрелостен изпит по български език и 

литература се провежда и задължителният държавен изпит по български език 

и литература за лица, завършили последния гимазиален клас преди учебната 

2021-2022 година. 



•  На датите на допълнителните държавни зрелостни изпити се провеждат и 

съответните задължителни държавни зрелостни изпити за лица, завършили 

последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година.  

2. График на дейностите за организацията, провеждането и 
оценяването на държавните зрелостни изпити и на 
задължителните държавни изпити за придобиване на 
професионална квалификация през учебната 2022-2023 година: 
 

•  Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК, регистриране на 

заявленията в единната информационна система за изпити и издаване на 

служебни бележки – 06.02.2023 г. – 21.02.2023 г. 

•  Допускане до ДЗИ/ЗДИППК и издаване на служебни бележки за допускане  - 

до 18.05.2023 г. 



•  Провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация ЗДИППК /в частта му по практика на 

професията/ - до 07.06.2023 г. 

•  Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК – до 09.06.2023 г. 

3. Дати за явяване на ДЗИ и срокове за подаване на заявления на лица, 
завършили  последния гимназиален  клас  преди  учебната  2021/2022 г.  
/от минали години/ съгласно заповед № РД09-4063/30.08.2022 г. на 
министъра на образованието и науката: 
 

•  БЕЛ – 19 май 2023 г., начало 08:30 ч. – срок за подаване на заявления 06.02. – 
21.02.2023 г. 

•  Математика, чужд език, БЗО, ГИ и т.н. в периода 26 – 31 май 2022 г. по реда 
на допълнителните държавни зрелостни изпити по желание – срок за 
подаване на заявления 06.02. – 21.02.2023 г. 
 



 
•  Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – ДИППК  

/в частта му по теория на професията/ - 23 май 2023 г., начало 08:30 ч. – срок 
за подаване на заявления 06.02 – 21.02.2023 г. 
 
Забележка: Лицата се явяват по теми от новите Национални изпитни 
програми. 
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