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ПЛАН 
на информационната кампания за организиране и провеждане на  

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – сесия: май-юни 2021/2022 учебна година 

  
Вид дейност Извършва и 

организира 

Утвърждава 

и 

контролира 

Срок  

1. Изготвяне на информационно табло съдържащо заповед № 

РД09-1807/31.08.2021 г. на МОН и  Заповед № РД09-

1809/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на 
държавни изпити част по теория на професията и 

специалността за придобиване на трета степен на 

професионална квалификация. 
 

 

Председател на 

УЗК 

 

Директор  

 

М. септември/октомври  

2021 г. 

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

обобщена информация за зрелостниците, съгласно Заповед 

на МОН РД09-1807/31.08.2021 г. и РД09-1809/31.08.2021 г.  

Председател УЗК Директор М. октомври 2021 г. 

3. Определяне състава на училищната зрелостна комисия за 

провеждане на държавните зрелостни изпити. 

 

Директор  Директор  до 07 февруари  2022 г. 

4. Провеждане на родителска среща 
 

Директор, класни 
р-ли 

Директор М. февруари  2022 г. 

5. Организация и подаване на заявления за допускане до 
държавни зрелостни изпити/ДИППК. 

 

Председател на 
УЗК, класни 

ръководители ХІІ 

клас 

Директор М. февруари 2022 г. 
03.02-18.02.2022 г. 

6. Въвеждане на предложения за оценители, за квестори, за 
учители консултанти и за учители по чужд език за четене на 

текст 

 

Председател УЗК Директор До 24.02.2022 г. 

7. Допускане до държавни зрелостни изпити/ДИППК и УЗК Директор  до 17.05.2022 г. 

http://www.supleven.bg/
https://www.mon.bg/upload/20515/zap_DI-POO_2020.pdf
https://www.mon.bg/upload/20515/zap_DI-POO_2020.pdf
https://www.mon.bg/upload/20515/zap_DI-POO_2020.pdf
https://www.mon.bg/upload/20515/zap_DI-POO_2020.pdf
https://www.mon.bg/upload/20515/zap_DI-POO_2020.pdf
http://supleven.bg/


издаване на служебни бележки за допускане. 
 

8. Инструктаж на зрелостниците  Председател  на 

УЗК, класни р-ли 

Директор  В периода 3-13  май 2022 г. 

9. Провеждане на ДЗИ  
 

Председате и 

членове на УЗК 

 
 

Директор  

18.05.2022 г. – сряда – 8.30ч. 
20.05.2022 г. – петък – 8.30ч. 

Изпити по ПРАКТИКА ДИ ППК 

 Футбол – 01  и 02 и 

03.06.2022 г.; 

 Волейбол – 01.06.2022 г.; 

 Лека атлетика – 01. и 

02.06.2022 г.; 

 Карате – 01.06.2022 г.; 

 Шотокан карате-до – 
03.06.2022 г. 

 Гребане – 01.06.2022 г.; 

 Бокс –  03.06.2022 г.; 

 Борба – 02.06.2022 г.; 

 

10. Обявяване на резултатите от държавни зрелостни изпити. 
 

Директор/Председа
тел УЗК 

Директор до 08.06.2022 г. 

11. Връчване на дипломите за средно образование Директор/ 

председател УЗК 

Директор До 22.06.2022 г. 

 

 

ПАВЛИН СТОЯНОВ 

Директор на СУ „Георги Бенковски“ – Плевен   


