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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на образованието и науката 
 

 

З А П О В Е Д 

№ …………...............2021 г. 

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, § 7, във връзка с § 6, т. 1 от 

Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците и във връзка с чл. 45, ал. 5 от Наредба № 3 от 2003 г. 

за системата за оценяване за учениците от XII клас (за учениците завършили преди учебната 

2021 – 2022 година за сесията през януари) и с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 1 от 2020  г. за 

организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация, 

при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс и 

за провеждане на държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация 

през учебната 2021 – 2022 година  

 

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, както следва: 

1.1. 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 преди учебната 2021 – 2022 година: 

           Сесия януари 

За първа, втора, трета и четвърта степен - 21.01.2022 г. 

1.2. 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 преди и през учебната 2021 – 2022 година: 

1.2.1. Сесия май – юни – 20.05.2022 г. 

1.2.2. Сесия август - септември – 26.08.2022 г. 
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1.3. 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 2021 – 2022 година: 

1.3.1. Сесия май – юни – 19.07.2022 г.  

1.3.2. Сесия август – септември – 26.08.2022 г. 

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

професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както 

следва: 

2.1. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и 

специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 

2021 –  2022 година 

Сесия януари 

Срок за подаване на заявления – 21.12.2021 г. 

2.2. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и 

специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 

2021 – 2022 година: 

2.2.1. Сесия май – юни 

а)  Срок за подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен – 03.02. – 18.02.2022  г. 

б)  Срок за подаване на заявления за първа или втора степен за ученици съответно от X 

или XI клас – 01. – 18.02.2022 г. 

2.2.2. Сесия август - септември  

Срок за подаване на заявления за ученици от X или XI клас по т. 1.3. – 01. – 15.08.2022  г. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на началниците на регионалните управления 

на образованието за сведение и изпълнение. 

Началниците на регионалните управления на образованието се задължават да запознаят 

със съдържанието на заповедта директорите на училищата, провеждащи обучение за 

придобиване степен на професионална квалификация. 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Мария Гайдарова – заместник-

министър на образованието и науката.  

31.8.2021 г.

X  

Проф. Николай Денков

Министър на образованието и науката

Signed by: Nikolai Denkov Denkov  


