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  ЗАПОВЕД № РД 08-1425/03.09.2018 г. 
 

На основание чл. 33, ал. 1, т. 2 от Закона за професионалното 

образование и обучение, чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 43а, ал. 2 от  

Наредба № 3 от 2003 г.  за системата за оценяване и  

Заповед № РД-09-1711/29.08.2018 г. на министъра на образованието и науката 

за провеждането на държавните изпити за придобиване степен на 

професионална квалификация в ПГИ „Иван Илиев” през учебната 2018/2019 

година 

     І. О П Р Е Д Е Л Я М 

 

1. Дати за провеждане на държавни изпити по практика на професията 

и специалността за придобиване степен на професионална 

квалификация, както следва: 

 

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

на професията и специалността за придобиване степен на професионална 

квалификация преди учебната 2018/2019 година: 

 

1.1.1.Сесия януари 2019 година 

За втора и трета степен на професионална квалификация: 21.01.2019 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 2018/2019 година: 

 

1.2.1. Сесия юни-юли 2019 година 

За втора и трета степен на професионална квалификация съответно: 

Практика втора СПК  -  05.06.2019 г.             

  

Практика трета СПК  -  03.06.2019 г., както следва: 

- За специалност „Банково дело“;      

- За специалност „Икономика и мениджмънт“;    

- За специалност „Оперативно счетоводство“;  

- За специалност „Икономическа информатика“.          

 

Практика трета СПК -  04.06.2019 г., както следва: 

- За специалност „Икономическа информатика“;  

- За специалност „Застрахователно и осигурително дело“; 

- За специалност „Бизнес администрация“; 

 

Практика трета СПК -  05.06.2019 г. 

- За други специалности от минали години.  
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1.2.2. Сесия септември 2019 г. 

За втора и трета степен на професионална квалификация 10.09.2019 г.     

 

             

2. Начални часове за провеждане на държавните изпити по теория на 

професията, 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 2018/2019 година: 

 

Сесия януари 2019 година 

За втора и трета степен на професионална квалификация - 23.01.2019 г. – 

08,00 часа    

  

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 2018/2019 година: 

 

2.2.1. Сесия юни-юли 2019 година 

За втора и трета степен на професионална квалификация -  06.06.2019 г. – 

08,00 часа   

 

2.2.2. Сесия септември 2019 г. 

За втора и трета степен на професионална квалификация - 11.09.2019 г. – 

08,00 часа    

    

  

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 на 

професията и специалността за придобиване степен на професионална 

квалификация преди учебната 2018/2019 година: 

 

Сесия януари 2019 г. 

Срок за подаване на заявления за втора и трета степен – 21.12.2018 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 2018/2019 година: 

 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА “ИВАН ИЛИЕВ” 

БЛАГОЕВГРАД 
 

2700 Благоевград, ж.к. “Ален мак”, тел. 885288, 885289, www.pgiblg.com 

3 
 

3.2.1. Сесия юни-юли 2019 г. 

Срок за подаване на заявления за втора и трета степен – 10.05.2019 г. 

 

3.2.2. Сесия септември 2019 г. 

Срок за подаване на заявления за втора и трета степен – 30.08.2019 г. 

 

 

II. УТВЪРЖДАВАМ: 

 

Графици за дейностите за организацията, провеждането и 

оценяването на държавните изпити по теория и практика на 

професията и специалността за придобиване на втора и трета степен 

на професионална квалификация, както следва: 

 

1. График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на 

държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за 

придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация – 

сесия януари 2019 г. 

2.  График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването 

на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността 

за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация – 

сесия юни-юли 2019 г. 

3. График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на 

държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за 

придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация – 

сесия септември 2019 г. 

 

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички учители на 

заседание на Педагогическия съвет и до всички ученици от XII клас чрез 

класните ръководители за сведение и изпълнение. 

 Заповедта да се постави на информационното табло във фоайето на 

първият етаж в училището и да се публикува на сайта на ПГИ за информация 

на учителите, учениците и техните родители. 

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на  г-жа Гергана 

Деренцева – заместник-директор по учебната дейност в ПГИ. 

 

      ДИРЕКТОР: 

       /Ася Бояджиева - Пенкова/ 


