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ПЛАН 
на информационната кампания за организиране и провеждане на ДЗИ –  

 

сесия: август – септември  2020/2021 учебна година 

  
Вид дейност Извършва и 

организира 

Утвърждава и 

контролира 

Срок 

1. При необходимост актуализиране на информацията 

качена на информационно табло, съдържащо заповед 

РД09-2119/28.08.2020 г. на МОН и  Заповед № РД09-

2133/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане 

на държавни изпити по теория на професията и 

специалността за придобиване на степен на 

професионална квалификация. 

 

Председател на УЗК 

 

Директор  

 

До края на месец юни  

2021 г. 

2. Определяне състава на училищната зрелостна комисия 

за провеждане на държавните зрелостни изпити сесия 

август-септември 2020-2021 година. 

 

Директор  Директор  до 07.06. 2021 г. 

3. Публикуване на сайта на училището http://supleven.bg/ 

обобщена информация за зрелостниците, съгласно 

Заповед на МОН РД09-2119/28.08.2020 г. и Заповед № 

РД09-2133/28.08.2020 г.  

 

Председател УЗК Директор Месец февруари 2021 г. 

4. Напомняне на учениците, неуспешно положили ДЗИ 

сесия май-юни за предстоящо подаване на заявления за 

явяване на ДЗС през сесия август-септември. 

 

Председател УЗК и 

Класни 

ръководители 

Директор До 30. 06. 2021 г. 

5. Организация и подаване на заявления за допускане до 

държавни зрелостни изпити. 

 

Председател на 

УЗК, класни 

ръководители 

Директор  В периода: 

01.07-16.07.2021 г. 
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6. Допускане до държавни зрелостни изпити. 

 

УЗК Директор  до 18 август 2021 г. 

7. Инструктаж на зрелостниците  Председател УЗК, 

класни р-ли 

Директор  до 23  август 2021 г. 

8. Връчване на служебни бележки за допускане до ДЗИ – 

сесия август-септември 2020-2021 година. 

 

Председател УЗК Директор  до 23  август 2021 г. 

9. Провеждане на ДЗИ  

 

УЗК 

 

 

Директор  

26.08.2021 г. БЕЛ 

27.08.2021 г. ІІ-ри ДЗИ 

09.09.2021 г.  – теория –  

ДИ  за СПК 

Изпит по практика ДИ 

СПК 

Борба – класически стил – 

08.09.2021 г.; 

10. Обявяване на резултатите от държавни зрелостни 

изпити. 

 

Директор/Председат

ел УЗК 

Директор до 08.09.2021 г. 

11. Връчване на дипломите за средно образование и 

Свидетелства за професионална квалификация 

Директор/ 

председател УЗК 

 

Директор До 14.09.2021 г. 

 

 

 

ПАВЛИН СТОЯНОВ 

Директор на СУ „Георги Бенковски“ – Плевен   

 


