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                                                                                                   Утвърдил: П 

                                                                                                    Директор /Мария Георгиева/ 

 

ГРАФИК 

за 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 2015/2016 ГОДИНА 

СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ  2016г. 

№ 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 02.09.2016г. 
 

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 02.09.2016г. 

3. Провеждане на държавни изпити по практика на професията 
и специалността за придобиване на втора и трета  степен на 
професионална квалификация  

12.09.2016г. 
от 08.00ч. 

 

4. Провеждане на държавни изпити по теория на професията и 
специалността за придобиване на втора и трета  степен на 
професионална квалификация  

13.09.2016г. 
От 08.00ч. 

 

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

До 15.09.2016г. 

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

До 19.09.2016г. 

7. Обявяване на резултатите от държавните изпити по практика 
на професията и специалността за придобиване право на 
втора и трета степен на професионална квалификация. 

19.06.2016г. 

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

20.06.2016г. 

 

Забележка: 1.Завършилите преди учебната 2015/2016 год. 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.Изпити започват в 07.30 часа на посочената дата. 
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