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ЗАПОВЕД 

№ 78 / 15.09.2022 г. 

 
На основание: чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 34 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. 

за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 33,  

ал. 1, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение и чл. 7, ал. 2 и ал. 

3 от Наредба № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за 

придобиване на професионална квалификация 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. Дати за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и 

специалността, за X, XI или XII клас за придобиване първа, втора или трета степен на 

професионална квалификация и срокове за подаване на заявления за учебната 

2022/2023 г. (съгласно Заповед № РД 09–4060 от 30.08.2022 г. на министъра на 

образованието и науката): 

Сесия Срок за подаване на заявления Дата на изпита 

януари 

за лица, придобили право да положат държавен 

изпит по теория/държавен изпит – част по теория на 

професията и специалността за придобиване степен 

на професионална квалификация. 

20.12.2022 г. 

20.01.2023 г. 

май – юни  

за лица, придобили право да положат държавен 

изпит по теория/държавен изпит – част по теория на 

професията и специалността за придобиване степен 

на професионална квалификация. 

06.02. – 21.02.2023 г. 

23.05.2023 г. 

май – юни  

за ученици от X или XI клас, придобили право да 

положат държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация – част по теория на 

професията, съответно за първа или втора степен на 

професионална квалификация през учебната 2022 – 

2023 г.:              06.02. – 21.02.2023 г. 

17.07.2023 г. 

август – 

септември 

за лица, придобили право да положат държавен 

изпит по теория/държавен изпит – част по теория на 

професията и специалността за придобиване степен 

на професионална квалификация. 

26.06. – 07.07.2023 г. 

25.08.2023 г. 
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август – 

септември 

за ученици от X или XI клас, придобили право да 

положат държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация – част по теория на 

професията, съответно за първа или втора степен на 

професионална квалификация през учебната 2022 – 

2023 г.:                26.06. – 07.07.2023 г. 

25.08.2023 г. 

 

2. Дати за провеждане на държавните изпити – част по практика на професията и 

специалността, за X, XI или XII клас за придобиване първа, втора или трета степен на 

професионална квалификация и срокове за подаване на заявления за учебната 

2022/2023 г. 

 

Сесия Срок за подаване на заявления Дата на изпита 

януари 

за лица, придобили право да положат държавен 

изпит по теория/държавен изпит – част по практика 

на професията и специалността за придобиване 

степен на професионална квалификация. 

20.12.2022 г. 

23.01.2023 г. 

май – юни  

за лица, придобили право да положат държавен 

изпит по теория/държавен изпит – част по практика 

на професията и специалността за придобиване 

степен на професионална квалификация. 

06.02. – 21.02.2023 г. 

29.05.2023 г. 

30.05.2023 г. 

май – юни  

за ученици от X или XI клас, придобили право да 

положат държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация – част по практика на 

професията, съответно за първа или втора степен на 

професионална квалификация през учебната 2022 – 

2023 г.:               06.02. – 21.02.2023 г. 

20.07.2022 г. 

21.07.2022 г. 

август – 

септември 

за лица, придобили право да положат държавен 

изпит по теория/държавен изпит – част по практика 

на професията и специалността за придобиване 

степен на професионална квалификация. 

26.06. – 07.07.2023 г. 

28.08.2023 г. 

август – 

септември 

за ученици от X или XI клас, придобили право да 

положат държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация – част по теория на 

професията, съответно за първа или втора степен на 

професионална квалификация през учебната 2022 – 

2023 г.:              26.06. – 07.07.2023 г. 

28.08.2023 г. 
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      Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Полина Начева, на длъжност 

заместник – директор по УПД.  

      Настоящата заповед да се доведе до знанието на отговорните лица за сведение и 

изпълнение.  

      Копие от заповедта да се връчи на инж. П. Начева от ЗАС.  

      Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ПГТЛП от инж. 

Християн Иванов. 

 

 

 

 

 

 

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА 

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО 
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