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З А П О В Е Д  № РД - 08 - 1753/13.09.2021г. 

 
 На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.5 ,ал.5 и ал.7 от Наредба №1/ 19.02.2020г. за 

организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация и 

Заповед № РД09-1809/31.08.2021г.на МОН 

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

  Дати за провеждане на държавни изпити – част по  теория на професията и 

специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както следва: 

   1. Сесия януари 2022г.  - за лица придобили право да положат държавни изпити  на професията  

и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната  2021/2022г.  

  а/ втора и трета степен на професионална квалификация –  на 21.01.2022г. 

    2. Сесия май – юни  2022г.:  

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

придобиване степен на професионална квалификация преди  и през учебната 2021/2022г. - за втора и 

трета степен на професионална квалификация – на 20.05.2022г. 

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

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

през учебната 2021/2022г. – на 19.07.2022г. 

  3. Сесия август- септември 2022г. 

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

придобиване степен на професионална квалификация преди  и през учебната 20212022г.– на 

26.08.2022г. 

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

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

през учебната 2021/2022г. – на 26.08.2022г. 

 

 

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

придобиване степен на професионална квалификация, както следва: 

   1. Сесия януари 2022г.  за лица придобили право да положат държавни изпити  на професията  

и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2021/2022г.: 

  а/ за втора и трета степен на професионална квалификация –  начало 17.01.2022г. и е до три 

последователни дни и не повече от 6 астрономически часа дневно 
    2. Сесия май – юни  2022г.  

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

за придобиване степен на професионална квалификация преди  и през учебната 2021/2022г. -  за втора 

и трета степен на професионална квалификация – –  начало 16.05.2022г. и е до три последователни 

дни и не повече от 6 астрономически часа дневно 

            2.2. 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 2021/2022г. –начало 20.07.2022г. и е до три последователни дни и не повече от 6 

астрономически часа дневно 

 3. Сесия август- септември 2022г.  
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            3.1. за лица придобили право да положат държавни изпити  на професията  и специалността за 

придобиване степен на професионална квалификация преди  и през учебната 2021/2022г. – –  начало 

29.08.2022г. и е до три последователни дни и не повече от 6 астрономически часа дневно 

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

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

през учебната 2021/2022г.–  начало 29.08.2022г. и е до три последователни дни и не повече от 6 

астрономически часа дневно 

 

       

 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 2022г.  –  за придобилите право да положат държавни изпити за придобиване 

степен на професионална квалификация преди учебната 2021/2022г  - до 21.12.2021г. 

 2. Сесия май-юни 2022г. 

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

професионална квалификация преди и през учебната 2021/2022г. / втора и трета степен/ -от 03.02. до  

18.02.2022г. 

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

професионална квалификация през учебната 2021/2022г -  от 01.02. до  18.02.2022г. 

 3. Сесия август-септември 2022г.– за придобилите право да положат държавни изпити за 

придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2021/2022г -  от 01.08 до 

15.08.2022г. 

 

   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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