
Учебна 2016/2017 г



• Сесия май-юни
• Български език и литература -19.05.2017, 

начало 8,00 ч.
• Втори задължителен зрелостен изпит по 

желание- 22 май 2017, начало 8,00 ч.
• Държавни изпити по желание на ученика – в 

периода 26 май до 02.06.2017 г



Български език и литература -28.08.2017, 
начало 8,00 ч.

Втори задължителен зрелостен изпит по 
желание- 29.08. 2017, начало 8,00 ч.

Държавни изпити по желание на ученика 
– в периода 30.08 до 05.09.2017 г



 (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.

 (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



06.03.2017 -17.03.2017 г. подаване на 
заявления за полагане на ДЗИ

Допускане до ДЗИ до 18.05.2017 г
Обявяване на списъците с 

разпределението на зрелостниците по 
зали до 18.05.2017 г.

Издаване на служебни бележки до 
18.05.2017 г.



03.07.2017 -14.07.2017 г. подаване на 
заявления за полагане на ДЗИ

Допускане до ДЗИ до 24.08.2017 г
Обявяване на списъците с 

разпределението на зрелостниците по 
зали  до 25.08.2017 г.

Издаване на служебни бележки до 
25.08.2017 г.



• Сесия юни- юли: 09.06.2017 г. теория
• август-септември: 08.09.2017 г. теория
• Изпитите по практика се определят по 

график, утвърден от Директора.
• Срок за подаване на заявленията за сесия 

юни-юли до 10.05.2017 г
• Август-септември до 01.09.2017 г.



• (6) Учениците по ал. 2, които се обучават за 
придобиване на професионално
образование, по тяхно желание може да не 
полагат втория държавен зрелостен изпит
по чл. 24, ал. 3 от отменения Закон за 
народната просвета, а вместо него в 
дипломата за средно образование в графата
за положен втори държавен зрелостен
изпит се вписва средноаритметичната
оценка от оценките от държавните изпити
за придобиване на професионална
квалификация. 



 Благодаря за вниманието


