
  

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИТО И НАУКАТА 

     ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "АКАД.СЕРГЕЙ П.КОРОЛЬОВ" ГР.ДУПНИЦА 

2600 гр.Дупница, обл.Кюстендил, „Орлинска" 70, тел.0701/51835, 

                               e-mail: pg_ koroljov@abv.bg 
 

                                                          ЗАПОВЕД  

 

                                                              № 024 

                                                  гр.Дупница, 21.09.2020г. 

 

 

 На основание чл. 259, ал.1,  от ЗПУО, чл.33, ал.1, т.2 , чл. 35 от ЗАКОНА ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, във връзка с чл. 45, ал.5, чл. 43 

а, ал. 1 от Наредба № 3/15.04.2003г. за системата на оценяване на МОН  и Заповед №  РД 

09-2133/28.08.2020г. на Министъра на образованието и науката 

  
УТВЪРЖДАВАМ: 

 

 
               График за провеждане на държавните изпити  по практика за 

придобиване на степен на професионална квалификация през сесии 

януари, юни-юли и  септември на учебната 2020/2021 година 

  

             Срок за подаване  на заявленията  за държавни изпити – до 21.12.2020г, 

17.03.2021г. и 01.09.2021г. 

 

              Всички класни ръководители да запознаят учениците с графика, който ще  

бъде  поставен на информационното табло на гимназията. 

             Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Красимир Петров 

Иванов – ЗДУПД. 

              Приложение: график – 4 листа 

 

 

 

инж.ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА 

Директор на ПГ”Акад.Сергей П.Корольов” 

гр.Дупница 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИТО И НАУКАТА 

     ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "АКАД.СЕРГЕЙ П.КОРОЛЬОВ" ГР.ДУПНИЦА 

2600 гр.Дупница, обл.Кюстендил, „Орлинска" 70, тел.0701/51835, 

                               e-mail: pg_ koroljov@abv.bg 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: 

инж.ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА 

Директор на ПГ”Акад.Сергей П.Корольов” 

гр.Дупница 
 

 

Г Р А Ф И К 

 
        За провеждане на държавните изпити по практика за придобиване 

на степен на професиална квалификация през сесии – януари, юни-юли 

и септември  на учебната 2020/2021 година 

 

       Изпити по практика на професията и специалността: 

 

 

 

Сесия януари 

Топлотехника 

      - дневна и самостоятелна форма на обучение – 20.01.2021г. от 14,30ч. 

Електрообзавеждане на производството 

      - дневна и самостоятелна форма на обучение – 20.01.2021г. от 14,30ч. 

Икономическа информатика 

     - дневна и самостоятелна форма на обучение – 20.01.2021г. от 14,30ч.. 
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Сесия юни-юли 

 
Топлотехника 

     

   

  - дневна  форма на обучение I-ва  гр. -       31.05.2021г. от 14,30ч. 

                                                   II- ра гр. -      01.06.2021г. от 14,30ч. 

      -самостоятелна форма на обучение -      01.06.2021г. от 14,30ч. 

 

Електрообзавеждане на производството 

  - дневна  форма на обучение I-ва  гр. -       31.05.2021г. от 14,30ч. 

                                                   II- ра гр. -      01.06.2021г. от 14,30ч. 

      -самостоятелна форма на обучение -      01.06.2021г. от 14,30ч. 

 

Икономическа информатика 

  - дневна  форма на обучение I-ва  гр. -       31.05.2021г. от 14,30ч. 

                                                   II- ра гр. -      01.06.2021г. от 14,30ч. 

      -самостоятелна форма на обучение -      01.06.2021г. от 14,30ч. 

 

 

Сесия септември 
 

Топлотехника 
     

  -  дневна  форма на обучение и самостоятелна форма на обучение  

           08.09.2021г. от 09,00ч. 

 

Електрообзавеждане на производството 

  -  дневна  форма на обучение и самостоятелна форма на обучение  

           08.09.2021г. от 09,00ч. 

 

Икономическа информатика 

  -  дневна  форма на обучение и самостоятелна форма на обучение  

           08.09.2021г. от 09,00ч. 

                                                        

 

 

 

 



 

 ДАТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЪРЖАВНИТЕ 

ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И 

СПЕЦИАЛНОСТТА СА : 

         СЕСИЯ ЯНУАРИ         -   21.01.2021г.  от 8,00ч.  

         СЕСИЯ ЮНИ-ЮЛИ    -   04.06.2021г.  от 8,00ч.  

СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ  - 09.09.2021г.  от 8,00ч.  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ ПО 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  СЕ 

ПОДАВАТ ЗА СЕСИИТЕ 

СЪОТВЕТНО ДО : 

21.12.2020г. 

 

17.03.2021г. 

 

01.09.2021г. 

 
 

 


