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З А П О В Е Д  № РД -08-…………… 

 
 На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.47 ,ал.5 от Наредба №3/ 15.04.2003г. за системата на 

оценяване и Заповед № РД09-2133/28.08.2020г.на МОН 

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

І. Дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за 

придобиване степен на професионална квалификация, както следва: 

   1. Сесия януари 2021г.  - за лица придобили право да положат държавни изпити  на професията  

и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната  2020/2021г.  

  а/ втора и трета степен на професионална квалификация –  21.01.2021г. 

    2. Сесия юни – юли  2021г.:  

            2.1. за лица придобили право да положат държавни изпити  на професията  и специалността за 

придобиване степен на професионална квалификация преди  и през учебната 2020/2021г. - за втора и 

трета степен на професионална квалификация – 04.06.2021г. 

            2.2. за лица придобили право да положат държавен изпит за придобиване на професионална 

квалификация - част по теория   на професията  за първа степен на професионална квалификация през 

учебната 2020/2021г. – 19.07.2021г. 

  3. Сесия септември 2021г. 

            3.1. за лица придобили право да положат държавни изпити  на професията  и специалността за 

придобиване степен на професионална квалификация преди  и през учебната 2020/2021г.– 

09.09.2021г. 

            3.2. за лица придобили право да положат държавен изпит за придобиване на професионална 

квалификация - част по теория   на професията  за първа степен на професионална квалификация през 

учебната 2020/2021г. – 09.09.2021г. 

 

 

IІ. Дати за провеждане на държавни изпити по практика на професията и специалността за 

придобиване степен на професионална квалификация, както следва: 

   1. Сесия януари 2021г.  за лица придобили право да положат държавни изпити  на професията  

и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2020/2021г.: 

  а/ за втора и трета степен на професионална квалификация –  19. и 20.01.2021г. 

    2. Сесия юни – юли  2021г.  

             2.1. за лица придобили право да положат държавни изпити  на професията  и специалността 

за придобиване степен на професионална квалификация преди  и през учебната 2020/2021г. -  за втора 

и трета степен на професионална квалификация – 01. и 02.06.2021г. 

            2.2. за лица придобили право да положат държавен изпит за придобиване на професионална 

квалификация - част по практика   на професията  за първа степен на професионална квалификация 

през учебната 2020/2021г. – 15. и 16. 07.2021г. 

 3. Сесия септември 2020г.  

            3.1. за лица придобили право да положат държавни изпити  на професията  и специалността за 

придобиване степен на професионална квалификация преди  и през учебната 2020/2021г. – 07. и 

08.09.2021г. 
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             3.2. за лица придобили право да положат държавен изпит за придобиване на професионална 

квалификация в частта по практика   на професията  за първа степен на професионална квалификация 

през учебната 2020/2021г. – 07. и 08.09.2021г. 

 

 

       

 IІІ. Срокове за подаване на заявления за полагане на държавни изпити по теория и по практика 

на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както 

следва: 

 1. Сесия януари 2021г.  –  за придобилите право да положат държавни изпити за придобиване 

степен на професионална квалификация преди учебната 2020/2021г до 21.12.2020г. 

 2. Сесия юни-юли 2021г. 

         2.1. За придобилите право да положат държавни изпити за придобиване степен на 

професионална квалификация преди и през учебната 2020/2021г. / втора и трета степен/ до 

17.03.2021г. 

         2.2. За придобилите право да положат държавни изпити за придобиване  на първа степен 

професионална квалификация през учебната 2020/2021г до 14.06.2021г. 

 3. Сесия септември 2021г.– за придобилите право да положат държавни изпити за 

придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2020/2021г до 

01.09.2021г. 

 

   IV. Утвърдени графици на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на 

държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на втора 

и трета степен на професионална квалификация 

Заповедта да се доведе до знанието на преподавателите по професионално обучение за сведение. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Соня Кюлева – ЗДУПД. 

 

 

                                                                                                   Директор: п 

                                                                                                     / Мария Георгиева / 
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Запознати със заповедта: 

 

1.  Соня Кюлева  

2.  Миглена Караякова  

3.  Катя Бойкова  

4.  Златка Пейчева  

5.  Мариана Попова  

6.  Кръстьо Станев  

7.  Дафинка Петакова  

8.  Мариана Керезиева  

9.  Георги Четрафилов  

10.  Надежда Илиева  

11.  Елена Иванова  

12.  Соня Воденова  

13.  Снежана Пачеджиева  

14.  Калинка Белева  

15.  Стоянка Мачкова  

16.  Красимира Байракова  

17.  Елена Каръкова  

18.  Атанас Савов  

19.  Румен Шарланджиев  

20.  Илия Вълчев  

21.  Иван Ласин  

22.  Коце Кокошаров  

23.  Виолета Башова  
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