
(2) Изпитите за придобиване на професионална квалификация са:  

1. задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в 

професионалното образование; 

Изпитът за придобиване на трета степен на професионална квалификация при 

заявено желание от ученика може да се провежда чрез защита на дипломен 

проект.  

ДИПЛОМНИЯТ ПРОЕКТ Е ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКА 

РАЗРАБОТКА НА ТЕМА, ВЪЗЛОЖЕНА НА УЧЕНИКА С 

ИНДИВИДУАЛНО ЗАДАНИЕ. ИЗПИТЪТ ЧРЕЗ ЗАЩИТА НА 

ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ СЕ ПРОВЕЖДА В ДВЕ ЧАСТИ - ЗАЩИТА НА 

ДИПЛОМНИЯ ПРОЕКТ В ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИЯ 

ПРОЕКТ В ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ. 

ДИПЛОМНИЯТ ПРОЕКТ ЗА ИЗПИТА СЕ ИЗГОТВЯ ПО 

ИНДИВИДУАЛНО ЗАДАНИЕ. 

Изпитите за придобиване на професионална квалификация, с изключение на 

изпита чрез защита на дипломен проект се провеждат в две части:  

1. ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА;  

2. ЧАСТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯта 

ЧАСТТА ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА  е писмена работа по изпитна 

тема, изтеглена в деня на изпита, или писмен тест, съставен на случаен принцип от база 

данни с въпроси по същата изпитна тема в съответствие със съдържанието на 

националната изпитна програма по специалността от професията. Номерът на 

изпитната тема за изпита   с изключение на изпита чрез защита на дипломен проект се 

изтегля в деня на изпита в Министерството на образованието и науката. 

За всяка изпитна сесия/дата за изпит обучаваните по една и съща специалност от 

професия в училището или в обучаващата институция полагат изпита в частта теория 

на професията по една и съща изпитна тема или писмен тест по същата изпитна тема. 

ЧАСТТА ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА за изпит   се провежда по 

индивидуално задание по практика. 

Обучаемите, които желаят да бъдат допуснати до изпит за придобиване на 

професионална квалификация, подават заявление до директора/ръководителя на 

обучаващата институция, в която се обучават (приложение № 1), за всяка изпитна 

сесия/дата, когато желаят да се явят на изпит.  

Заявленията се подават най-късно ПЕТ МЕСЕЦА ПРЕДИ ВСЯКА 

ИЗПИТНА СЕСИЯ, в която учениците желаят да се явят на изпит. 

 

 

 

 

 

 

 



ДИРЕКТОРЪТ/РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА ОБУЧАВАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ: 

определя със заповед за всеки изпит и за всяка от комисиите поименния ѝ 

състав, задълженията на нейните членове, мястото и срока за изпълнението на задълженията им 

и утвърждава инструктаж за ученика/обучаемия и квестора; 

обявява публично на общодостъпно място в училището, както и на интернет 

страницата на училището ДАТАТА, НАЧАЛНИЯ ЧАС И МЯСТОТО НА ИЗПИТ 

за частта по теория на професията и за частта по практика на професията или 

обявява ДАТАТА, НАЧАЛНИЯ ЧАС И МЯСТОТО НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В 

СЛУЧАИТЕ ПО - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИЯ ПРОЕКТ в теоретичната част и 

защита на дипломния проект в практическата част, както и срока и мястото за 

оповестяване на резултатите от изпитите и на окончателната оценка най-късно до 3 

работни дни преди датата за провеждане на изпита; 

ОПРЕДЕЛЯ ТРИДНЕВЕН СРОК след получаване на копие от окончателния 

протокол с резултатите от изпит по чл. 1, ал. 2, в който обучаемият лично може да се запознае 

със своята оценена изпитна работа срещу документ за самоличност и в присъствието на 

представители на комисията за придобиване на професионална квалификация; 

ОРГАНИЗИРА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ВИДЕОЗАПИС в помещенията за 

размножаване на изпитните материали от началото до края на размножаването, както и във 

всички изпитни зали от началото до края на изпита; 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПИТА - ЧАСТ ПО 

ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА:  

1. изготвя изпитен билет по всяка тема от националната изпитна 

програма, включващ темата, план-тезис на учебното съдържание, 

приложна задача и дидактически материали и критериите за оценяване 

на изпита - част по теория на професията, в съответствие със 

съдържанието на националната изпитна програма; 

2.  ВЪЗ ОСНОВА НА РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ В 

УЧИЛИЩЕТО И ПИСМЕНО ЗАЯВЕНО ЖЕЛАНИЕ НА 

ОБУЧАЕМИТЕ  МОЖЕ ДА ИЗГОТВИ ЗА ИЗПИТА  ПИСМЕН ТЕСТ 

ПО ВСЯКА ИЗПИТНА ТЕМА В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС 

СЪДЪРЖАНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ИЗПИТНА ПРОГРАМА; 

3. изготвя база данни с въпроси за съставяне на изпитен тест по всяка 

тема от националната изпитна програма за провеждане на изпита  

в съответствие със съдържанието на националната изпитна 

програма и изискванията за броя, вида и тежестта на въпросите за 

теста, посочени в нея; 

4. съставя и размножава изпитните билети и/или изпитния тест в деня на 

изпита в присъствието на директора/ръководителя на обучаващата 

институция; 

5. раздава изпитния билет или писмения тест по същата изпитна тема на 

всеки обучаем в зависимост от заявеното му желание; член от 

комисията написва на дъската изпитната тема, датата, началото и края 

на изпита; 



6. оценява резултатите от изпитите за придобиване на професионална 

квалификация  в частта по теория на професията, изготвя рецензия 

(писмена обосновка на поставената оценка) за всяка писмена работа и 

съставя протокол за резултатите от изпита в частта по теория на 

професията. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПИТА - ЧАСТ ПО           

ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИЯ 

ПРОЕКТ В ПРАКТИЧЕСКАТА ЧАСТ: 

1. изготвя индивидуалните задания, които включват темата, насоките, 

критериите и показателите за оценяването на изпита - част по практика на 

професията, в съответствие със съдържанието на всяка тема от националната 

изпитна програма или за защитата на дипломните проекти в практическата 

част; 

2. предоставя изпитни задания на обучаемите, при необходимост да изготвят 

макети, изделия и други материали в зависимост от спецификата на професията, 

не по-късно от три месеца преди датата на провеждане на изпита - частта по 

практика на професията или за защитата на дипломните проекти в 

практическата част; 

3. прави инструктаж за задълженията на явилите се обучаеми преди изпит; 

4. оценява резултатите от изпитите за придобиване на професионална 

квалификация    в частта по практика на професията или в случаите  за защитата 

на дипломните проекти в практическата част, съставя протокол за резултатите от 

изпита в частта по практика на професията. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПОДГОТОВКА, ПРОВЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА 

ИЗПИТА ЧРЕЗ ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИЯ ПРОЕКТ В 

ТЕОРЕТИЧНАТА ЧАСТ: 

1. изготвя темите на индивидуалните задания за разработване на дипломни 

проекти и ги предлага за утвърждаване от директора на училището; 

2. приема рецензиите на дипломните проекти;  

3. провежда защитата на дипломните проекти в теоретичната част, като 

формулира въпроси към ученика във връзка с индивидуалното задание, въз 

основа на което е изготвен дипломният проект;  

4. оценява защитата на дипломните проекти в теоретичната част за придобиване 

на професионална квалификация и съставя протокол за резултатите от изпита. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА  

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

1. вписва в протокола за придобиване на професионална квалификация брой 

точки от изпита - частта по теория на професията, и брой точки от изпита - 

частта по практика на професията;  

2. вписва окончателната оценка от изпита с качествен и количествен показател, а 

за учениците със специални образователни потребности (СОП) и за лицата с 



увреждания, навършили 16 години, които не са постигнали единиците резултати 

от ученето (ЕРУ) и резултатите от ученето (РУ), посочени в държавния 

образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по съответната 

професия - окончателната оценка с качествен показател. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯТ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ПРОВЕЖДА В ТРИ СЕСИИ:  

1. през май - юни;  

2. през август - септември;  

3. през януари. 

 

ДАТИТЕ за провеждане на задължителния държавен изпит за 

придобиване на професионална квалификация - ЧАСТТА ПО ПРАКТИКА НА 

ПРОФЕСИЯТА и на задължителния държавен изпит чрез защита на дипломен 

проект в практическата част, се определят със заповед на директора на 

училището за всяка изпитна сесия. 

Датите за провеждане на задължителния държавен изпит за 

придобиване на трета степен на професионална квалификация чрез ЗАЩИТА 

НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ в теоретичната част се определят със заповед на 

директора на училището за всяка изпитна сесия. 

 

Държавният изпит за придобиване на трета степен на професионална 

квалификация в професионалното образование МОЖЕ ДА СЕ ПРОВЕЖДА 

ЧРЕЗ ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ ПРИ ЗАЯВЕНО ЖЕЛАНИЕ ОТ 

УЧЕНИКА 

ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИЯ ПРОЕКТ в теоретичната ѝ част се 

състои в устно изложение на ученика за представяне на разработения дипломен 

проект и отговор на поставените от комисия за подготовка, провеждане и 

оценяване на изпита чрез защита на дипломния проект в теоретичната 

част. Изложението може да се съпътства от демонстрация на елемент/и от 

дипломния проект. 

ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИЯ ПРОЕКТ В ПРАКТИЧЕСКАТА ѝ 

ЧАСТ е изпълнение на практическо задание и неговото представяне пред 

комисия за провеждане и оценяване на изпита - част по практика на 

професията и защита на дипломния проект в практическата част и може да 

бъде демонстрация на определена практическа задача от дипломния проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИПЛОМНИТЕ ПРОЕКТИ СЕ РАЗРАБОТВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ 

НА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ: 

1. темите за индивидуалните задания СЕ ИЗГОТВЯТ И ПРЕДЛАГАТ 

ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯ ЗА ПОДГОТОВКА, ПРОВЕЖДАНЕ И 

ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПИТА ЧРЕЗ ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИЯ ПРОЕКТ В 

ТЕОРЕТИЧНАТА ЧАСТ и се утвърждават от директора на училището НАЙ-

КЪСНО ПЕТ МЕСЕЦА ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ; 

броят на темите за индивидуалните задания е по-голям от броя на 

учениците, заявили желание за провеждане на изпит, чрез защита на 

дипломен проект; 

2. индивидуалното задание по конкретна тема за всеки ученик, заявил 

желание за защита на дипломен проект, се възлага от РЪКОВОДИТЕЛ 

КОНСУЛТАНТ; директорът определя учители по професионална подготовка за 

ръководители консултанти на учениците; 

3. индивидуалните задания по конкретните теми за разработване на 

дипломните проекти се изготвят от ръководителите консултанти и се 

възлагат на учениците най-късно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ПРЕДИ НАЧАЛОТО 

НА ИЗПИТНАТА СЕСИя; всяко задание се изготвя в два екземпляра - един за 

ученика и един за ръководителя консултант и се подписват от директора, 

ръководителя консултант и ученика; 

4. индивидуалните задания за изготвяне на дипломните проекти в 

теоретичната част включват изисквания към разработката на дипломния проект, 

съдържанието и оформянето на проекта, както и срок за предаването му, а в 

практическата част - подходящи практически задачи, демонстриращи умения и 

компетентности по специалността от професията; 

5. учениците разработват дипломните проекти под ръководството и 

контрола на ръководителите консултанти, като мястото и времето за 

разработване и консултации се уточняват с всеки ученик при възлагането на 

индивидуалното задание за дипломния проект. 

РЪКОВОДИТЕЛЯТ КОНСУЛТАНТ:  

1. предоставя информация за необходимата литература, материали, 

каталози, справочници, технически и други данни;  

2. контролира поетапното и самостоятелно изпълнение на 

индивидуалното задание и ДАВА ПРЕПОРЪКИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ.  

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ КОНСУЛТАНТИ провеждат до четири 

консултации с всеки ученик. Проведените консултации се отразяват в дневника 

на класа непосредствено след провеждане на консултацията. 

Ученикът предава дипломния си проект в срока определен от 

ръководителя консултант, но не по-късно от двадесет дни преди първата от 

определените  със заповед на директора  дати за изпита на лице. 

Дипломният проект се рецензира от един рецензент. Рецензенти може да бъдат 

учители по професионална подготовка, представители на работодатели, на висши 

училища. 



Директорът на училището определя рецензентите най-късно двадесет дни 

преди първата от определените   дати за изпита. ЗА РЕЦЕНЗЕНТ НА 

ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАЗНАЧЕН 

РЪКОВОДИТЕЛЯТ КОНСУЛТАНТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА ИЗГОТВЯНЕТО 

НА СЪЩИЯ ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. 

РЕЦЕНЗЕНТЪТ изготвя рецензия в два екземпляра, които се прилагат 

към дипломния проект и се предават на комисия за подготовка, провеждане и 

оценяване на изпита чрез защита на дипломния проект в теоретичната част най- 

късно десет дни преди първата от определените   дати за изпита. 

Рецензията съдържа преценка за качеството на изпълнение от ученика на 

всяка част от дипломния проект с оглед на нейната пълнота, достоверност, 

прегледност и прецизност, оригиналност в подхода при решаването на 

проблема, практическа приложимост и икономическа целесъобразност на 

разработката, както и заключение с мнение за допускане или недопускане до 

защита. 

Когато заключението в рецензията е с мнение за недопускане до защита, 

дипломният проект задължително се преглежда и оценява от комисията за 

подготовка, провеждане и оценяване на изпита чрез защита на дипломния 

проект в теоретичната част, която ще провежда изпита. Становището на 

комисията е окончателно, отразява се в рецензията на отделен ред и под него се 

подписват председателят и членовете на комисията, след което рецензията се 

предоставя на ученика в определения срок....... 

КОМИСИЯТА ЗА ПОДГОТОВКА, ПРОВЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ 

НА ИЗПИТА ЧРЕЗ ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИЯ ПРОЕКТ В 

ТЕОРЕТИЧНАТА ЧАСТ изготвя списък на учениците с разработените от тях 

дипломни проекти, които се допускат или не се допускат до защита. Списъкът се 

утвърждава от директора на училището и се обявява най-късно три работни дни 

преди първата определена дата за изпит на учениците, заявили желание за 

провеждането му чрез защита на дипломен проект. 

Допуснатите до защита ученици защитават дипломните си проекти на 

определените съответно по реда на чл. 7, ал. 3 и 4 и чл. 4, ал. 2, т. 5 дати, начален 

час и място. 

КОМИСИЯТА ЗА ПОДГОТОВКА, ПРОВЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ 

НА ИЗПИТА ЧРЕЗ ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИЯ ПРОЕКТ В 

ТЕОРЕТИЧНАТА ЧАСТ  се определя от директора на училището най-

късно пет месеца преди определените дати за изпита. В състава на 

комисията се включват ръководителите консултанти на дипломни проекти за 

съответната специалност. За председател на комисията се определя учител по 

професионална подготовка или заместникдиректор от училището, който не е участвал 

във възлагането, разработването или рецензирането на допуснатите до защита 

дипломни проекти в качеството на ръководител консултант или рецензент. 

Рецензентите се включват в състава на комисията при защита на дипломните 

проекти, за които са изготвили рецензии. 



Дипломните проекти, индивидуалните задания и рецензиите се пазят в 

архива на училището една година след провеждане на последната изпитна сесия 

за учебната година. Комисия, назначена със заповед на директора на училището 

след изтичане на срока за съхранение, унищожава индивидуалните задания и 

дипломните проекти на обучаемите. 


