
 

                                                                                          
 

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити, както следва: 
 

 

Сесия   май-юни 

 

Срок за подаване на заявления  05.03.2019г. - 18.03.2019г. 

Български език и литература  21.05.2019г., начало 08:00 ч. 

Втори държавен зрелостен изпит  23.05.2019г., начало 08:00 ч. 

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода  28.05.2019г. - 31.05.2019г. 

 

 

Сесия  август – септември 

 

Срок за подаване на заявления  01.07.2019г. - 12.07.2019г. 

Български език и литература 28.08.2019г., начало 08:00 ч. 

Втори държавен зрелостен изпит 29.08.2019г., начало 08:00 ч. 

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 30.08.2019г. - 04.09.2019г. 

 

 



ДЪРЖАВНИ  КВАЛИФИКАЦИОННИ  ИЗПИТИ 

 

        1. Дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална 

квалификация, както следва: 

1.1. За лица, придобили правото да положат държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на 

професионална квалификация преди учебната 2018-2019 година. 

 

         Сесия  януари 

         За първа, втора, трета и четвърта степен – 23.01.2019г. 

 

        1.2. За лица, придобили правото да положат държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на 

професионална квалификация преди и през учебната 2018-2019 година. 

        

        1.2.1.  Сесия юни-юли 

 

          а/ за втора, трета и четвърта степен – 06.06.2019г. 

          б/ за първа степен – 04.07.2019г. (в зависимост от учебния план, по който се осъществява обучението в отделните училища – ПУ, ПГ, 

помощни училища, ВУИ, СПИ). /м.г./ 

    

        1.2.2. Сесия  септември 

          За първа, втора, трета и четвърта степен – 11.09.2019г. 

     

        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 правото да положат държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на 

професионална квалификация преди учебната 2018-2019 година. 

      

      Сесия  януари 

      Срок за подаване на заявления – 21.12.2018г. 

        2.2. За лица, придобили правото да положат държавни 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 
            а/ Срок за подаване на заявления за  втора, трета и четвърта степен – 10.05.2019г. 

            б/  Срок за подаване на заявления за първа степен – 14.06.2019г.  

 

    2.2.2. Сесия  септември 

     Срок за подаване на заявления – 30.08.2019г. 

                                                                                                            



 

                                                                                                               Г Р А Ф И К 

 

 за провеждане на държавни изпити по практика на професията / специалността за придобиване степен на професионална квалификация 

през сесиите на учебната 2018/2019 година и срокове за подаване на заявления, както следва:    

  

Сесия Дати за провеждане Срок за подаване на заявления 

 Професия Шивач / спец. Шивачество - I СПК /м.г./  

Януари 24.01.2019г. до 21.12.2018г. 

Юни – юли 08.07.2019г. - Xб клас и  IX клас /м.г./ до 14.06.2019г.  

Септември 09.09.2019г. до 30.08.2019г. 

  

Сесия Дати за провеждане Срок за подаване на заявления 

 Професия Оператор в производството на облекло / 

спец. ПОТ -  II СПК /м.г./ 

 

Януари 24 и 25.01.2019г. до 21.12.2018г. 

Юни - юли 10 и 11.06.2019г. до 10.05.2019г. 

Септември 09 и 10.09.2019г. до 30.08.2019г. 

  

Сесия Дати за провеждане Срок за подаване на заявления 

 Професия Моделиер-технолог на облекло / спец. 

КМТОТ  -  III СПК  -  XIIа клас и /м.г./ 

 

Януари 24 и 25.01.2019г. до 21.12.2018г. 

Юни - юли 10 и 11.06.2019г. до 10.05.2019г. 

Септември 09 и 10.09.2019г. до 30.08.2019г. 

                       

   Учениците, успешно завършили Xб клас–СОП,  и IX  клас  с.ф.о. или з.ф.о. /м.г./, могат  да се явят на Държавни изпити по  

              теория и практика за придобиване на първа степен  на професионална квалификация. 

   Учениците, успешно завършили  XIIа клас, могат да се явят на Държавни изпити по теория и практика за придобиване на втора  

              и трета степен на  професионална квалификация. 


