
 
 
 

НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ”

 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-08-0872 / 31.01.2023 г. 

 

                         На основание  чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл. 35, ал.1 от ЗПОО и чл.4, ал. 1, т.1 – 7,  ал.2, 

т.4   от Наредба №1/19.02.2020г. на организацията и провеждането на изпитите за придобиване 

на професионална квалификация на МОН във връзка с подготовката, организирането и 

провеждането на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална 

квалификация, държавен изпит за придобиване на професионална квалификация за степен на 

професионална квалификация, през сесия май/юни 2023 г. 

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

комисии за подготовка, организиране и провеждане на изпитите за придобиване на степен 

на професионална квалификация, както следва: 

I. Комисия по допускане до изпити 

Председател: Елена Иванова – ЗДУПД 

Членове: Мария Москова – старши учител по химия и опазване на околната среда 

Димитър Самандов – старши учител по ФВС 

Инж. Атанас Савов - старши учител в направление „ техническо“ 

Соня Воденова - старши учител в направление „ Облекло“ 

Вангелия Гюдженова - старши учител по философски цикъл и ГО 

Задължения на комисията: 

- взема решение за допускане или недопускане на обучаваните до изпитите по чл. 1, ал. 2 

от Наредба № 1/2020г. за съответната изпитна сесия/дата за изпит;   

- изготвя протокол за допускане до изпит съгласно приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от 

Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и 

училищното образование ; 

        - уведомява допуснатите и недопуснатите до изпит за придобиване  на професионална 

квалификация, обучавани лично или чрез родителите, настойниците, попечителите им или 

лицата, които полагат грижи за тях. 

 

II. Комисия по подготовка и организиране на изпита 

Председател: Елена Иванова – ЗДУПД 

Членове: Светлана Узунова – главен учител, общообразователен учебен предмет 

Славена Рускова – старши учител по физика и астрономия 

Задължения на комисията: 

- взема решение за мястото на провеждане на изпита; 

- определя работното място на всеки обучаем; 

- организира провеждане на устен изпит за ученици със СОП и за лица с увреждания над 16 

години, които не могат да полагат писмен изпит, след представяне на медицински 

документ, издаден от съответната ЕЛК, определена в Закона за здравето; 
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- осигурява протоколи за дежурство при провеждане на изпита – част по теория на 

професията съгласно Приложение  №2 към чл. 7, т. 2 от Наредба №8 от 2016г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование и други необходими материали за провеждане на тази част от изпита; 

- засекретява и разсекретява писмената работа на всеки ученик за задължителния държавен 

изпит съгласно правилата за информационна сигурност, утвърдени със Заповед на МОН. 

 

III. Комисия за подготовка и оценяване на изпита – част по теория на професията 

1. Специалност „ Промишлена електроника“ 

Председател: инж. Иван Ласин - ст. учител направление „Техника“ 

Членове: Коце Кокошаров – старши учител направление „Техника “ 

инж. Атанас Мутафчиев –учител направление „Техника “   

Юли Вангелов - представител на бизнеса 

2. Специалност „ Организация на туризма и свободното време “ 

Председател: Надежда Илиева – учител направление „Икономика и туризъм “ 

Членове: Виолета Башова - учител направление „Икономика и туризъм “  

                Алейдин Тахир – старши учител по английски език 

Мариела Чапкънова – представител на работодателя 

3. Специалност „ Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил “ 

Председател: Соня Воденова – ст. учител направление „Облекло “; 

Членове:  Снежана Пачеджиева– ст. учител направление „Облекло “ 

   инж. Красимира Байракова – ст. учител направление „Облекло “ 

Емилия Богатинова – представител на работодателя 

4. Специалност „ Производство на облекло от текстил“ 

Председател: Калинка Белева – ст. учител направление „ Облекло“ 

Членове: Снежана Пачеджиева – ст. учител направление „ Облекло“ 

                 инж. Красимира Байракова – ст. учител направление „Облекло“ 

Емилия Богатинова – представител на работодателя 

5. Специалност „Електрически машини и апарати “ 

Председател: инж. Румен Шарланджиев – старши учител направление „Техника “  

Членове: Коце Кокошаров - ст. учител направление „Техника “ 

Спас Коршумов - представител на бизнеса 

Задължения на комисията: 

- изготвя изпитен билет по всяка тема от НИП, включващ темата, план-тезис на 

учебното съдържание, приложна задача и дидактически материали и критерии за 

оценяване на изпита; 

- съставя и размножава изпитните билети в деня на изпита в присъствието на директора 

на обучаващата институция; 
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- раздава изпитните билети на всеки обучаем в зависимост от заявеното му желание; 

- член от комисията написва на дъската изпитната тема, началото и края на изпита; 

- оценява резултатите от изпитите за придобиване на професионална квалификация в 

частта по теория на професията, изготвя рецензия за всяка писмена работа и съставя 

протокол за резултатите от изпита в частта по теория на професията. 

 

IV. Комисия за подготовка и оценяване на изпита – част по практика на професията и 

защита на дипломния проект в практическата част 

1. Специалност „Икономическа информатика “ 

Председател: д-р Георги Четрафилов – РНИКТ 

Членове: Трендафилка Джонгова – ЗДУД; 

                Елена Каръкова – ст. учител направление „Икономика и туризъм “ 

Наташа Заранкова - представител на бизнеса 

2. Специалност „Оперативно счетоводство “ 

Председател: Кръстьо Станев –  учител направление „Икономика и туризъм “ 

Членове:  Марияна Попова – ст.  учител направление „Икономика и туризъм “ 

                 Марияна Керезиева - ст.  учител направление „Икономика и туризъм “   

Тома Мачев - представител на бизнеса                

3. Специалност „Компютърна техника и технологии “ 

Председател: Илия Вълчев - ст. учител направление „Техника “; 

Членове:  инж. Румен Шарланджиев – ст. учител направление „Техника “; 

                 инж. Атанас Савов – старши учител направление „Техника “ 

Костадин Златанов - представител на бизнеса               

4. Специалност „ Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ 

Председател: инж. Красимира Байракова – ст. учител направление „Облекло“  

Членове:  Соня Воденова – ст. учител направление „Облекло “; 

          Снежана Пачеджиева– ст. учител направление „Облекло “ 

          Калинка Белева – ст. учител направление „Облекло “  

Емилия Богатинова – представител на работодателя           

5. Специалност „ Организация на туризма и свободното време “ 

Председател: Елена Иванова - ЗДУПД 

Членове: Надежда Илиева – учител направление „Икономика и туризъм “ 

                Виолета Башова - учител направление „Икономика и туризъм “ 

Мариела Чапкънова – представител на работодателя 

6. Специалност „ Промишлена електроника“ 

Председател: инж. Иван Ласин - ст. учител направление „Техника“ 

Членове: Коце Кокошаров – старши учител направление „Техника “ 

инж. Атанас Мутафчиев –учител направление „Техника “ 

Юли Вангелов - представител на бизнеса 
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7. Специалност „ Производство на облекло от текстил“ 

Председател: Калинка Белева – ст. учител направление „ Облекло“ 

Членове: Снежана Пачеджиева – ст. учител направление „ Облекло“ 

                 инж. Красимира Байракова – ст. учител направление „Облекло“ 

Емилия Богатинова – представител на работодателя 

8. Специалност „Електрически машини и апарати “ 

Председател: инж. Румен Шарланджиев – старши учител направление „Техника “  

Членове: Коце Кокошаров - ст. учител направление „Техника “ 

Спас Коршумов - представител на бизнеса 

Задължения на комисията: 

- изготвя индивидуалните задания, които включват темата, насоките, критериите и 

показателите за оценяване на изпита – част по практика на професията, в съответствие на 

всяка тема от НИП или за защита на дипломните проекти в практическата част; 

- предоставя изпитни задания на обучаемите, при необходимост да изготвят макети, изделия 

и други материали в зависимост от спецификата на професията, не по-късно от три месеца 

преди датата на провеждане на изпита - частта по практика на професията или за защитата 

на дипломните проекти в практическата част; 

- прави инструктаж на задълженията на явилите се обучаеми преди изпита; 

- оценява резултатите от изпитите за придобиване на професионална квалификация съгласно 

чл.15 и чл.15а от Наредба №1/19.02.2020г.за организацията и провеждането на изпитите за 

придобиване на професионална квалификация, съставя протокол за резултатите от изпита в 

частта по практика на професията. 
 

V. Комисия за подготовка, провеждане и оценяване на изпита чрез защита на 

дипломния проект в теоретичната част 
 

1. Специалност „Икономическа информатика “ 

Председател: д-р Георги Четрафилов – РНИКТ 

Членове: Трендафилка Джонгова – ЗДУД; 

                Елена Каръкова – ст. учител направление „Икономика и туризъм “ 

Наташа Заранкова - представител на бизнеса 

2. Специалност „Оперативно счетоводство “ 

Председател: Кръстьо Станев –  учител направление „Икономика и туризъм “ 

Членове:  Марияна Попова – ст.  учител направление „Икономика и туризъм “ 

                 Марияна Керезиева - ст.  учител направление „Икономика и туризъм “   

Тома Мачев - представител на бизнеса                

3. Специалност „Компютърна техника и технологии “ 

Председател: Илия Вълчев - ст. учител направление „Техника “; 

Членове:  инж. Румен Шарланджиев – ст. учител направление „Техника “; 

                 инж. Атанас Савов – старши учител направление „Техника “ 
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Костадин Златанов - представител на бизнеса               

4. Специалност „ Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил “ 

Председател: инж. Красимира Байракова – ст. учител направление „Облекло“  

Членове:  Соня Воденова – ст. учител направление „Облекло “; 

          Снежана Пачеджиева– ст. учител направление „Облекло “ 

          Калинка Белева – ст. учител направление „Облекло “  

Емилия Богатинова – представител на работодателя           

5. Специалност „ Организация на туризма и свободното време “ 

Председател: Елена Иванова - ЗДУПД 

Членове: Надежда Илиева – учител направление „Икономика и туризъм “ 

                Виолета Башова - учител направление „Икономика и туризъм “ 

Мариела Чапкънова – представител на работодателя 

Задължения на комисията: 

-  изготвя темите на индивидуалните задания за разработване на дипломни проекти и ги 

предлага за утвърждаване от директора на училището; 

-    приема рецензиите на дипломните проекти; 

-   провежда защитата на дипломните проекти в теоретичната част в случаите по чл. 2, ал. 5, от 

Наредба № 1, като формулира въпроси към ученика във връзка с индивидуалното задание, 

въз основа на което е изготвен дипломният проект; 

- оценява защитата на дипломните проекти в теоретичната част за придобиване на 

професионална квалификация и съставя протокол за резултатите от изпита. 

-   оценяването да се извърши в съответствие с глава Трета „Оценяване на резултатите от 

изпитите за придобиване на професионална квалификация на Наредба № 1/19.02.2020г. 

 

VI. Комисия за придобиване на професионална квалификация 

Председател: Елена Иванова – ЗДУПД 

Членове: инж. Иван Ласин - ст. учител направление „Техника“ 

Надежда Илиева – учител направление „Икономика и туризъм “ 

Соня Воденова – ст. учител направление „Облекло “ 

Калинка Белева – ст. учител направление „Облекло “ 

инж. Румен Шарланджиев – старши учител направление „Техника “ 

д-р Георги Четрафилов – РНИКТ 

Кръстьо Станев –  учител направление „Икономика и туризъм “ 

Илия Вълчев - ст. учител направление „Техника “ 

инж. Красимира Байракова – ст. учител направление „Облекло“ 

Задължения на комисията: 

- вписва в протокола за придобиване на професионална квалификация брой точки от изпита – 

частта по теория на професията и брой точки от изпита – частта по практика на професията; 

- вписва окончателната оценка от изпита с качествен и количествен показател, а за ученици 

със СОП и за лица с увреждания, навършили 16 години, които не са постигнали единиците 
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резултати от учене и резултатите от учене, посочени в ДОС за придобиване на квалификация 

по съответната професия – окончателната оценка с  качествен показател. 

 

VIІ. Писмените работи от изпита по теория на професията да се проверяват в НПГ „Д. Талев“ в 

срок до 3 / три / дни от датата на провеждане на изпита. Резултатите могат да се 

проверяват лично, след представяне на документ за самоличност, при Сашка Терзиева – 

завеждащ административна служба в срок до 1 /един/ ден от представяне на протоколите. 

 

VIII. Изпитите се провеждат по предварително изготвен и утвърден график. 

 

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на посочените лица за сведение и 

изпълнение от Катерина Цирова. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  Елена Иванова – ЗДУПД. 

 

 

 

 

                                                                                                   Директор: /П/ 

                                                                                                                     / Мария Георгиева / 
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