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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 2018/2019 година 

СЕСИЯ ЮНИ-ЮЛИ 2019Г. 

№ 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 

До 10.05.2019г. 

2. Представяне на индивидуални задания за 
държавни изпити по практика на професията и 
специалността за придобиване на втора и трета 
степен на професионална квалификация 

До 03.05.2019г. 

3. Провеждане на държавни изпити по 

практика на професията и специалността за 

придобиване на втора и трета степен на 
професионална квалификация и за лица, 
придобили право да положат държавен изпит 
преди учебната 2018/2019г. 

ВТОРА  СТЕПЕН СПЕЦИАЛНОСТИ: 
03. и 04.06.2019г. 

“ Малък и среден бизнес“;  и 
„Промишлена електроника“ 

30. и 31.05.2019г. 
„Производство на облекло от 

текстил“ 
И 

ТРЕТА СТЕПЕН СПЕЦИАЛНОСТИ: 
03. и 04.06.2019г. 

 „Организация на туризма и 
свободното време“; 

„Оперативно счетоводство“; 
„Конструиране, моделиране и 

технология на облекло от 
текстил“ и „Компютърна 

техника и технологии“  

4. Провеждане на държавни изпити по теория 

на професията и специалността за придобиване 
на втора и трета степен на професионална 
квалификация и за лица, придобили право да 
положат държавен изпит преди учебната 
2018/2019г. 

06.06.2019г 
втора  степен специалности: 

“ Малък и среден бизнес“; 
„Производство на облекло от 

текстил“ и „Промишлена 
електроника“ 

и 
трета степен специалности: 

mailto:npgdt@mail.bg


„Организация на туризма и 
свободното време“; 

„Оперативно счетоводство“; 
„Конструиране, моделиране и 

технология на облекло от 
текстил“ и „Компютърна 

техника и технологии“ 

5. Оценяване на изпитните работи по практика на 
професията и специалността за придобиване на 
втора и трета степен на професионална 
квалификация 

до 07.06.2019г.- втора  степен 
до 05.06.2019г -„Производство 

на облекло от текстил“- втора  
степен 

и 
 до 07.06.2019г. - трета степен 

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

До 11.06.2019г. 
втора  степен 

и 
трета степен 

7. Обявяване на резултатите от държавните изпити 
по теория и практика на професията и 
специалността за придобиване на втора и 
трета квалификационна степен. 

12.06.2019г. 
втора  степен 

и 
трета степен 

ВАЖНО 1.Завършилите преди учебната 2018/2019год. 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.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. 


