
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на образованието и науката 
 

 

З А П О В Е Д 

№ РД09-1039/ 07.05.2021 г. 

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, § 7, във връзка с § 6, т. 2 от 

Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяването 

на резултатите от обучението на учениците и чл. 14, т. 2 от Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за 

организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (отм.) при спазване на 

изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по желание през 

сесия май – юни на учебната 2020 – 2021 година, както следва: 

 

Дата Учебен предмет 

26 май 2021 г. 

8,00 часа 

Английски език  

Руски език 

26 май 2021 г. 

14,00 часа 

Физика и астрономия 

27 май 2021 г. 

8,00 часа 

География и икономика 

Цикъл „Философия“ 

27 май 2021 г. 

14,00 часа 

Биология и здравно образование  

28 май 2021 г. 

8,00 часа 

Математика 

28 май 2021 г. 

14,00 часа 

Немски език 

Испански език 

Италиански език 

Френски език 



 
 

 
 

31 май 2021 г. 

8,00 часа 

История и цивилизация 

31 май 2021 г. 

14,00 часа 

Химия и опазване на околната среда 

 

До 01.06.2021 г. вкл. изпитните работи от държавните зрелостни изпити по желание 

да бъдат предадени от регионалните комисии за организиране и провеждане на ДЗИ на 

комисиите за засекретяване и разсекретяване. 

Заповедта да се връчи за изпълнение на началниците на регионалните управления на 

образованието. 

Началниците на регионалните управления на образованието да връчат копие на 

заповедта за изпълнение на директорите на училищата от съответния регион, в които се 

осъществява обучение в XII клас. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Таня Михайлова –заместник-

министър  на образованието и науката. 

 

 

 

5/7/2021

X  

Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

Signed by: Karina Lubomirova Anguelieva  


