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                                       ГРАФИК 

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 през учебната 2020/2021 година 

СЕСИЯ ЮНИ-ЮЛИ 2021Г. 

№ ДЕЙНОСТ СРОК 

1. Подаване на заявления за явяване на държавни 
изпити по теория и практика на професията и 
специалността за придобиване на степен на 
професионална квалификация 
   1. Втора и трета степен 
   2. Първа степен 

 
 
 
 

До 17.03.2021г. 
До 14.06.2021г. 

2. Представяне на индивидуални задания за 
държавни изпити по практика на професията и 
специалността. 

1. За придобиване на втора и трета степен 
на професионална квалификация 

 

 
 
 
 

До 04.05.2021г. 

3. Провеждане на държавни изпити по практика на 
професията и специалността за придобиване на: 
1. Втора и трета степен на професионална 

квалификация и за лица, придобили право да 
положат държавен изпит преди и през 
учебната 2020/2021г. 
 

2. Първа степен на професионална 
квалификация 

 
 

01. и 02.06.2021г.до три дни 
съгл. Наредба 

№3/15.04.2003г., чл.47, 
ал.2   

 
 

15. и 16. 07.2021г. 

4. Провеждане на държавни изпити по теория на 
професията и специалността за придобиване на: 
  1. Втора и трета степен на професионална 
квалификация и за лица, придобили право да 
положат държавен изпит преди и през  
учебната 2020/2021г. 
  2. Първа степен на професионална 
квалификация 

 
 
 
 

04.06.2021г. 
 
 

19.07.2021г. 

5. Оценяване на изпитните работи по практика на 
професията и специалността за придобиване на: 

 
 
 

mailto:npgdt@mail.bg


   1. Втора и трета степен на професионална 
квалификация 
  2. Първа степен на професионална 
квалификация 

До 07.06.2021г. 
 

До 20.07.2021г. 

6. Оценяване на изпитните работи по теория на 
професията и специалността за придобиване на:             
1. Втора и трета степен на професионална    
квалификация 

2. Първа степен на професионална 
квалификация 

 
 

До 09.06.2021г. 
 

До 22.07.2021г. 

7. Обявяване на резултатите от държавните изпити 
по теория и практика на професията и 
специалността за придобиване на: 

1. Втора и трета квалификационна 
степен. 

2. Първа степен на професионална 
квалификация 

 
 
 

10.06.2021г. 
 

23.07.2021г. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 1.Завършилите преди учебната 2020/2021год. имат право да се явят на изпити за 

придобиване степен на професионална квалификация на посочените дати за съответната 

специалност. Ако специалността, която са завършили не е посочена в графика, ще се явяват на 

датите за специалност от съответното професионално направление. 

   2.Начален час на изпита по теория на професията – 8:00 часа, като  ученикът трябва да заеме 

мястото си половин час преди определеното по-горе време,   т.е. в 7:30 часа 

   3. Изпитът по практика на професията започва в 14:00 часа на посочените дати и 

започва на първата дата. За 12б и 12в класове ще се провежда на групи, разделени в два 

дни.  

4. Изпитът по практика на професията за 10. клас започва в 08:00 часа на посочените 

дати и започва на първата дата. 

 5.Списъците с разпределение по зали ще бъдат  обявени на информационното табло на северен 

ученически вход и  главен вход на училището три дни преди датата на явяване. 

 

ВАЖНО!!! 

Ако сме в условия на епидемично разпространение на COVID-19, тогава училището осигурява 

и задължително се спазват следните хигиенни и противоепидемични мерки: 

 Поетапно влизане на учениците през един вход, като не се допускат ученици с 

грипоподобни симптоми и повишена температура. 

 Чакащите да влязат ученици  спазват дистанция по между си на разстояние минимум 

1.5 – 2.0 метра. 

 Учениците дезинфекцират  ръцете преди влизане в класната стая, след ползване на 

санитарен възел и след приключване на изпита. 

 Всеки ученик собственоръчно поставя в прозрачен плик изключен мобилният си 

телефон. 

 Учениците сядат на обозначените за тях места. 

 Не се допуска струпване на ученици след приключване на изпита. 

      * Изпитът по практика на професията за 12б и 12в класове ще се провежда на групи, 

разделени в три дни през 15мин. всеки един.  


