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Информация за организиране и провеждане на 

ДЗИ/ЗДИППК за учебната 2022/2023 г. 
 

I. Дати за провеждане на ДЗИ/ЗДИППК, утвърдени със Заповед № РД 09–4063 от 

30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката, както следва: 

 

Сесия май – юни 

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 19 май 2023 

год., начало 08:30 ч. 

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за 

придобиване на професионална квалификация (в частта теория на професията) – 23 май 

2023 г., начало 08:30 ч. 

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 – 31 

май 2023 г. 

Сесия август – септември 

 

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 24 август 

2023 г., начало 08:30 ч. 

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за 

придобиване на професионална квалификация (в частта теория на професията) – 25 

август 2023 г., начало 08:30 ч. 

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 

август 2023 г. – 01 септември 2023 г. 

II. График на дейностите за организацията и провеждането на държавните 

зрелостни изпити през учебната 2022/2023 г.: 

Сесия май – юни 

Дейности Срок 

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, 

регистриране на заявленията в единната 

информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) и 

издаване на служебни бележки 

06.02.2023 – 21.02.2023 г. 

Допускане до ДЗИ/ЗДИППК и издаване на служебни 

бележки за допускане 
до 18.05.2023 г. 

Обявяване на списъци с разпределението на 

зрелостниците по училища, сгради и зали 
до 18.05.2023 г. 

Оценяване на изпитните работи от ДЗИ/ЗДИППК 22.05.2023 – 07.06.2023 г. 
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Провеждане на задължителния държавен изпит за 

придобиване на професионална квалификация (в 

частта практика на професията) 

до 07.06.2023 г. 

Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК до 09.06.2023 г. 

Сесия август – септември 

Дейности Срок 

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, 

регистриране на заявленията в единната 

информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) и 

издаване на служебни бележки 

26.06.2023 – 07.07.2023 г. 

Допускане до ДЗИ/ЗДИППК и издаване на служебни 

бележки за допускане 
до 23.08.2023 г. 

Обявяване на списъци с разпределението на 

зрелостниците по училища, сгради и зали 
до 23.08.2023 г. 

Оценяване на изпитните работи от ДЗИ/ЗДИППК 26.08.2023 – 07.09.2023 г. 

Провеждане на задължителния държавен изпит за 

придобиване на професионална квалификация (в 

частта практика на професията) 

до 07.09.2023 г. 

Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК до 08.09.2023 г. 

 

III. На сайта  https://www.mon.bg/bg/100963 могат да се видят изтеглените до този 

момент варианти на ДЗИ по БЕЛ. 
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