
 

ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ” – СВИЩОВ 

 

З А П О В Е Д 

№ 101 /05 октомври 2020 г. 

 

 На основание чл.258, ал.1 от ЗПУО, чл.31, ал.1 т.1 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти и във връзка с чл.47/5/ от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване и 

решение на ПС, протокол № 1 /05.10.2020 г. 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

Дати за провеждане на държавни изпити по практика на професията /специалността за 

придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2020/2021 година и срокове 

за подаване на заявления от обучаваните за съответните сесии, както следва: 
 

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

придобиване степен на професионална квалификация:  

1.1. За лица, придобили право да положат държавните изпити по практика на 

професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди 

учебната 2020/2021 година 

Сесия януари 

За втора и трета степен - 22.01.2021 г. 

1.2. 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: 

1.2.1. Сесия юни-юли 

а) За втора и трета степен – 01.06.2021 г., 02.06.2021 г., 07.06.2021 г. 

1.2.2. Сесия септември 

За  втора и трета степен – 10.09.2021 г. 

1.3. За лица, придобили право да положат държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация - част по практика на професията за втора степен на 

професионална квалификация преди и през учебната 2020/2021 година: 

1.3.1. Сесия юни-юли – 20.07.2021 г. 

1.3.2. Сесия септември – 10.09.2021 г. 

 2. Срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити по практика  на 

професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както 

следва: 

2.1. За лица, придобили право да положат държавните изпити по 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. 

Срок за подаване на разработен бизнес проект/бизнес план – 21.12.2020 г. /за професии и 

специалности с държавен изпит по практика на професията и специалността  - защита на 

бизнес проект/бизнес план/. 

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 

Срок за подаване на заявления за втора и трета степен – 17.03.2021 г. 

Срок за подаване на разработен бизнес проект/бизнес план – 30.04.2021 г. /за професии и 

специалности с държавен изпит по практика на професията и специалността  - защита на 

бизнес проект/бизнес план/. 

 

2.2.2. Сесия септември 

Срок за подаване на заявления за втора и трета степен – 01.09.2021 г. 

Срок за подаване на разработен бизнес проект/бизнес план – 09.08.2021 г. /за професии и 

специалности с държавен изпит по практика на професията и специалността  - защита на 

бизнес проект/бизнес план/. 

 

Класните ръководители се задължават да запознаят учениците със съдържанието на 

заповедта. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Юлия Величкова  – ЗДУД. 

 

Копие от заповедта да се постави на информационното табло и в сайта в рубрика „ДИ за 

ПК” на ПДТГ „Димитър Хадживасилев”, заедно със Заповедта на Министъра на образованието 

и науката за датите за провеждане на държавни изпити по теория на професията. 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти от ПДТГ 

„Димитър Хадживасилев” – Свищов за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

 

       ДИРЕКТОР: 

РИ/МН         /Р.Иванова/ 

 

    

           


