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      УТВЪРДИЛ: 
       ДИРЕКТОР: ………………… 

    /АСЯ БОЯДЖИЕВА-ПЕНКОВА/  

 
Г Р А Ф И К 

на 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 

 през учебната 2020/2021 година 

 
Сесия юни-юли 2021 г. 

 

№ Дейност Срок 

 

1.  Подаване на заявления за явяване на държавни изпити по 

теория и практика на професията и специалността за 

придобиване на степен на професионална квалификация 

– за лица, придобили право да положат държавните 

изпити по теория и практика на професията и 

специалността преди и през учебната 2020/2021 година за 

втора и трета степен 

19.03.2021 г. 

2.  Представяне на индивидуални задания за държавни 

изпити по практика на професията и специалността за 

придобиване на втора и трета степен на професионална 

квалификация 

до 03.05.2021 г. 

3.  Провеждане на държавни изпити по практика на 

професията и специалността за придобиване на втора 

степен на професионална квалификация – за лица, 

придобили право да положат държавен изпит преди 

учебната 2020/2021 година 

31.05.2021 г. 

4.    Провеждане на държавни изпити по практика на 

професията и специалността за придобиване на трета 

степен на професионална квалификация: 

 

 

 

01.06.2021 г. 
- за специалност „Банково дело“ 

- за специалност „Оперативно счетоводство“  

с прием след VII клас 01.06.2021 г. 

- за специалност „Икономическа информатика“ 
    01.06.2021 г.   

и  02.06.2021 г. 

- за специалност „Икономика и мениджмънт“ 

 
02.06.2021 г. 

- за специалност „Бизнес администрация“ 

 
02.06.2021 г. 

- за лица, придобили право да положат държавен 

изпит преди учебната 2020/2021 година по други 

специалности 

 

01.06.2021 г. 

  



                         ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА “ИВАН ИЛИЕВ”  -  БЛАГОЕВГРАД  
 

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

№ Дейност Срок 

 

5.  Провеждане на държавни изпити  

по теория на професията и специалността за 

придобиване на втора и трета степен на професионална 

квалификация 

04.06.2021 г. 

6.  Оценяване на изпитните работи  

по практика на професията и специалността за 

придобиване на втора квалификационна степен 

до 02.06.2021 г. 

7.  Оценяване на изпитните работи  

по практика на професията и специалността за 

придобиване на трета квалификационна степен 

- 

- за специалност „Банково дело“ 

 

 
до 03.06.2021 г. 

- за специалност „Оперативно счетоводство“  

с прием след VII клас 

 

- за специалност „Икономика и мениджмънт“ 

 

 

до 04.06.2021 г. 

- за специалност „Икономическа информатика“ 

 

 

- за специалност „Бизнес администрация“  

с прием след VIII клас 

 

- за лица, придобили право да положат държавен 

изпит преди учебната 2020/2021 година по други 

специалности 

 

 

до 03.06.2021 г. 

8.  Оценяване на изпитните работи по теория на професията 

и специалността за придобиване на втора и трета 

квалификационна степен 

 

до 11.06.2021 г. 

9.  Обявяване на резултатите от държавните изпити по 

практика  на професията и специалността за 

придобиване на втора квалификационна степен 

 

до 02.06.2021 г. 

10.  Обявяване на резултатите от държавните изпити по 

практика  на професията и специалността за 

придобиване на трета квалификационна степен 

 

до 04.06.2021 г. 

11.  Обявяване на резултатите от държавните изпити по 

теория  на професията и специалността за придобиване 

на втора и трета квалификационна степен 

 

до 11.06.2021 г. 

 

 

 


