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ЗАПОВЕД 

№ 260 /03.12.2020 г. 
 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и 
училищното образование,  Заповед № РД09-2133/ 28.08.2020 г. на 
министъра на образованието и науката и във връзка с  провеждане на 
държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация 
през учебната 2020 – 2021 година  
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 
 

1. Дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията 
и специалността за: 

 XII клас за придобиване трета степен на професионална 
квалификация,  

  за XI клас за придобиване втора степен на професионална 
квалификация, както следва: 

 

1.1. За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория на 
професията за придобиване степен на професионална 
квалификация преди учебната 2020 – 2021 година.  
Сесия януари – 21.01.2021 г.  
 

1.2.  За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория 
на професията и специалността за придобиване степен на 
професионална квалификация преди и през учебната 2020 – 2021 

година:  
1.2.1. Сесия юни-юли – 04.06.2021 г. – XII клас 

  -  19.07.2021 г. – XI клас 

1.2.2. Сесия септември – 09.09.2021 г. - XI и XII клас 

 

2. Дати за провеждане на държавните изпити по практика на 
професията и специалността за: 

 XII клас за придобиване трета степен на професионална 
квалификация,  

  за XI клас за придобиване втора степен на професионална 
квалификация, както следва:  



 

2.1. За лица, придобили право да положат държавен изпит по практика 

на професията за придобиване степен на професионална 
квалификация преди учебната 2020 – 2021 година.  
Сесия януари – 19 и 20.01.2021 г. 

 

2.2.  За лица, придобили право да положат държавните изпити по 
практика  на професията и специалността за придобиване степен на 
професионална квалификация преди и през учебната 2020 – 2021 

година:  
2.2.1. Сесия юни-юли – 31.05. – 03.06. 2021 – XII клас 

  -  13.07. – 16.07.2021 г. – XI клас 

  2.2.2.  Сесия септември – 07 и 08.09.2021 г. - XI и XII клас 

 

3.  Срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити 
по теория и практика на професията и специалността за придобиване 
степен на професионална квалификация, както следва:  

3.1. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория 
и практика на професията и специалността за придобиване степен 
на професионална квалификация преди учебната 2020 – 2021 

година  
Сесия януари  
 Срок за подаване на заявления – 21.12.2020 г.  
 

3.2.  За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория 

и практика на професията и специалността за придобиване степен 
на професионална квалификация преди и през учебната 2020 – 2021 

година: 
 Сесия юни-юли  
 Срок за подаване на заявления за втора и трета  степен – 17.03.2021 

г. 
 Сесия септември  
Срок за подаване на заявления – 01.09.2021 г. 

 

В срок до 04.12.2020 г. настоящата заповед да се сведе от класните 
ръководители до знанието на учениците от ХI и XII клас за сведение и 
изпълнение.  

В срок до 7.12.2020 г. да бъде публикувана в сайта на училището и в 
платформата Школо от инж. Ц. Милушева – ЗДУПД. 

  Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на инж. В. Томова - 

ЗДУД. 

 

 

Директор:..............  
(Маргарита Янакиева) 
 
 



Запознати със заповедта: 
№ Име, фамилия длъжност подпис 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 


