
 

1 
 

Дефинира понятия, процеси и явления. 
 

до 10 точки 

 

2 
 

Прави характеристика на отделните процеси, етапи и операции. 
 

до 10 точки 

 
3 

Анализира  и  изяснява  процесите,   влияещи  върху  процесите  за 
изработване на облекло от текстил, както и  взаимодействието между 
тях 

 
до 10 точки 

 

4 
Точност  на  изложението  -  вярно  дефинирани  процеси,  явления  и 

символи. Изложението е изцяло подчинено на зададената тема 

 

до 10 точки 

 

 

5 
Логичност    и последователност на изложението – логично 

структурирано    и   обосновано.   Усвоените   знания   се   прилагат 

творчески при решаване на практически задачи 

 

 

до 20 точки 

 

НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ”ДИМИТЪР ТАЛЕВ” 
гр. Гоце Делчев, бул. “Гоце Делчев” №36, тел.: 0751/60151 e-mail: npgdt@mail.bg,www.npg-gd.com 

 
 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                      УТВЪРДИЛ:.................................. 

                                                                                                           Директор /Мария Георгиева/ 
 
 
 

 

ИЗПИТНА ПРОГРАМА 
за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка 
по ПРОЕКТИРАНЕ НА ФИРМИ ЗА КОНФЕКЦИОНИРАНЕ НА 

ОБЛЕКЛО за XII клас 
Специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил” 

 

 
 

I. Форма на обучение: самостоятелна 

II. Начин на провеждане на изпита: писмен 

III. Изпитни теми: 
1. Определяне на необходимото количество материали и полуфабрикати. 
2. Определяне на сериите за кроене. 
3. Определяне на броя на работниците за подготовка и кроене 
4. Определяне на необходимите производствени площи и съоръжения за подготовка и 

кроене. Съставяне на график за кроене. 
5. Разработване на техническа и технологична документация за произвеждания продукт. 
6. Такт на поточната линия и пресмятане на необходимия брой работници и оборудване за 

работните места. 
7. Балансиране на поточната линия. 
8. Избор на производствена система. 
9. Изчисляване на незавършеното производство и производствения цикъл. 
10.  Изчисляване  на  необходимата  площ  по  секции  и  проектиране  на  подов  план  на 

поточната линия. 

 
IV. Критерии за оценяване:

mailto:npgdt@mail.bg


V. Оформяне на оценка: 
 

 
 

Оценка Брой точки 

Отличен ( 6 ) От  55  до  60 

Много добър ( 5 ) От  45  до  54 

Добър ( 4 ) От  35  до  44 

Среден ( 3 ) От  30  до  34 

Слаб ( 2 ) До  29 

 
 
 
 

VI. Препоръчителна литература: 
 
1. Кънчев, Ц. и колектив. Технология на облеклото. II част.  2000. Техника 

 
 
 
 
 
 

                                                                                     Изготвил:  ст. учител по теория Соня Воденова 

 


