
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ - МОНТАНА 

 Бул. „Александър Стамболийски”  №37, тел. 096/ 305 197 096/305 178 

e-mail: pglpmontana@abv.bg 

 

ЗАПОВЕД № 810/03.09.2021г. 

 
      На основание чл. 259 ал.1 т.1 от ЗПУО,  чл.25,ал.4 от Закона за 

администрацията,§7, във връзка с §6,т.1 от Преходните е заключителните 

разпоредби на Наредба №11 от 01.09.2016г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците, чл. 45, ал. 5 от Наредба№3 за системата за оценяване на 

учениците от XII клас , чл.7, ал.2 от Наредба№1 от 2020г. за организацията и 

провеждането на изпитите за придобеване на професионална квалификация и във 

връзка със Заповед РД 09 –1809/31.08.2021г. на Министъра на образованието и 

науката за провеждане на ДИ за придобиване на СПК  и във връзка с изпълнение 

на разпоредбите на Министерството на здравеопазването относно спазване на 

изискванията  при епидимична обстановка  

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 
     Дати за провеждане на държавни изпити- част по теория и практика на професията и 

специалността за придобиване на първа, втора и трета  степен на професионална 

квалификация 

Сесия януари: 

1. 21.01.2022г.ДИ по теория – първа, втора и трета степен 

2. 19.01.2022г. и 20.01.2022 ДИ по практика  на професията и специалността за 

придобиване на втора степен на ПК 

3. 18.01.2022г.,  19.01.2022г. и 20.01.2022г.  ДИ по практика  на професията и 

специалността за придобиване на трета степен на ПК. 

 

Срок за подаване на заявленията  за ДИ е  21.12.2021г. 

 

Сесия май-юни: 

4. 20.05.2022г. ДИ по теория – втора степен и трета степен 

5. 01.06.2022г., 02.06.2022г.  ДИ по практика  на професията и специалността за 

придобиване на втора степен на ПК. 

6. 01.06.2022г., 02.05.2022г., 03.05.2022г.  ДИ по практика  на професията и 

специалността за придобиване на трета степен на ПК. 

 

Срок за подаване на заявленията  за ДИ е  03  - 18.02.2022г.  

 

Сесия май-юни за ученици Х или ХI клас: 

7. 19.07.2022г. ДИ по теория –първа степен и втора степен 

8. 20.07.2021г., 21.07.2021г.  ДИ по практика  на професията и специалността за 

придобиване на първа степен на ПК. 

9. 20.07.2021г., 21.07.2021г.  ДИ по практика  на професията и специалността за 

придобиване на втора  степен на ПК. 

 

Срок за подаване на заявленията  за ДИ е  01 - 18.02.2022г.   

 

Сесия август-септември: 

10. 26.08.2022г.ДИ по теория –   втора  и трета степен 

mailto:soy_vapcarov_plovdiv@abv.bg


11. 29.08.2022г., 30.08.2022г.  ДИ по практика  на професията и специалността за 

придобиване на втора степен на ПК. 

12. 29.08.2022г., 30.08.2022г., 31.08.2022г.  ДИ по практика  на професията и 

специалността за придобиване на трета степен на ПК. 

 

Срок за подаване на заявленията  за ДИ е  27.06.2022г. - 08.07.2022г 

 

 

 

 

Сесия  август- септември за ученици Х или ХI клас:: 

13. 26.08.2022г.ДИ по теория – първа  и втора  степен 

14. 29.08.2022г., 30.08.2022г. ДИ по практика  на професията и специалността за 

придобиване на първа степен на ПК. 

15. 29.08.2022г., 30.08.2022г . ДИ по практика  на професията и специалността за 

придобиване на втора  степен на ПК. 

 

Срок за подаване на заявленията  за ДИ 01-15.08.2022г. 

 

     Възлагам на ЗДУД и комисията за подготовка и организация  на държавните изпити 

за придобиване на първа,втора и трета степен на  професионална квалификация да 

организират провеждането им. 

      Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнява Директора. 

      Настоящата заповед да се сведе  до знанието на комисията и ЗДУД за изпълнение. 

 

Запознати: 

Емилия Венелинова Георгиева                                    ………………… 

инж.Корнелия Георгиева Йовкова                               ………………… 

Маринела  Иванова Младенова                                     ………………... 

Лилия Каменова Орешкова- Дилова                            ……………….. 

Даниела Боянова Колчева                                             ……………….. 

Камелия Цветанова Дилова-Ананиева                       ………………… 

                                 

Директор: ……………..  

 /Мариана Стоянова / 


