
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОПУСКАНЕ, ЯВЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  OT  
 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 
В ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви” – гр. Хасково 

 
Сесия май- юни 2017  

Дейност Срок Заб.  

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити 06.03.2017 – 17.03.2017 г. ПГМЕТ 

Обявяване на списъци с разпределение на зрелостниците по 
училища, сгради и зали  

До 18.05.2017 г. ПГМЕТ 

Издаване на служебни бележи за допускане до държавни зрелостни 
изпити 

До 18.05.2017 г. ПГМЕТ 

Получаване на служебните бележки от зрелостниците, подали 
заявления в ПГМЕТ  

до 16:00 ч. на 18.05.2017 г. ПГМЕТ 

Провеждане на задължителен ДЗИ по БЕЛ   19.05.2017г. – начало 8:00ч.  

Провеждане на втори задължителен ДЗИ (по избор)  22.05.2017г. – начало 8:00ч.  

Провеждане на ДЗИ по желание на ученика (трети) 26.05.2017 до 02.06.2017 г  

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити До 09.06.2017 г. Уеб-сайт 
на МОН 

Връчване на дипломи за завършено средно образование в ПГМЕТ 26.06.2017 г. – 10:00 ч. ПГМЕТ 
 

Сесия август – септемрви 2017  

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити 03.07.2017г – 14.07.2017 г. ПГМЕТ  

Издаване на служебни бележи за допускане до държавни зрелостни 
изпити 

25.08.2017  

Получаване на служебните бележки от зрелостниците, подали 
заявления в ПГМЕТ  

До 16:00 на 25.08.2017г   ПГМЕТ 

Провеждане на ДЗИ по БЕЛ   28.08.2017г. - 8:00 ч.   

Провеждане на втори ДЗИ (по избор)  29.08.2017г. – 8:00 ч.   

Провеждане на ДЗИ по желание на ученика (трети) 30.08.2017 г –  05.09.2017г  

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити До 11.09.2017 г.  Уеб-сайт 
на МОН 



 

 
Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация  

 
в ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви” – гр. Хасково 

 
Сесия  юни- юли 2017  
 

Дейност Срок Заб.  

Подаване на заявления за явяване на ДКИ  10.05.2017 ПГМЕТ 

Провеждане на държавен изпит по практика на професията  07.06.2017 г. и  8.06.2017 г. 
(по график ) – начало 8:00ч. 

ПГМЕТ  

Провеждане на държаване изпит по теория на професията  09.06.2017 8:00 ч.   ПГМЕТ 

Обявяване на резултатите от ДКИ 15.06.2017 г ПГМЕТ 

Подаване на заявления за вписване на оценката от ДКИ като трети 
ДЗИ (по желание) 

16.06.2017  ПГМЕТ 

Връчване на свидетелства за професионална квалификация 26.06.2017г 10:00 ч.  ПГМЕТ  

 
Сесия септември 2017  
 

Дейност Срок Заб.  

Подаване на заявления за явяване на ДКИ  01.09.2017 ПГМЕТ 

Провеждане на държаване изпит по теория на професията  08.09.2017 8:00 ч.   ПГМЕТ 

Провеждане на държавен изпит по практика на професията  11.09.2017 г. и  12.09.2017 г. 
(по график ) – начало 8:00ч. 

ПГМЕТ  

Обявяване на резултатите от ДКИ 15.09.2017 г ПГМЕТ 

Връчване на свидетелства за професионална квалификация 20.09.2017г. 10:00 ч.  ПГМЕТ  

 


