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З А П О В Е Д 
№ 261 

гр. Попово, 28.10.2021 година 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 

31, ал. 1 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти, и във връзка чл.33, ал.1, т.2 от Закона за 

професионалното обучение, чл.7, ал. 3 от Наредба № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и 

провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация и Заповед РД 09 - 

1809/31.08.2021 година на Министъра на образованието и науката 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

I. Дати за провеждане на държавни изпити по практика сесия януари 

2022 г. за придобиване на първа, втора и/или трета квалификационна 

степен. 

№ Професия  Начало на 

изпит по 

практика 

Начален 

час 

1.  За всяка професия 18.01-20.01 8:00 

II. Дати за провеждане на държавни изпити по практика сесия май-юни 

2022 г. за придобиване на втора и/или трета квалификационна степен 

и дати за защита на дипломен проект в частта практика на професията 

сесия май-юни 2022 г.. 

№ Професия Начало на 

изпит по 

практика 

Начален 

час 

1.  Готвач/Производство на кулинарни изделия и 

напитки 

30.05 – 31.05 8:00 

2.  Организатор на туристическа агентска 

дейност/Селски туризъм 

31.05 - 1.06 8:00 

3.  Техник-растениевъд/ Растителна защита и 

агрохимия 

1.06 – 2.06 8:00 

4.  Техник на селскостопанска 

техника/Механизация на селското стопанство 

2.06 – 3.06 8:00 

5.  Други професии 6.06 8:00 

III. Дати за провеждане на държавни изпити по практика сесия май-юни 

2022 г. за придобиване на първа квалификационна степен. 
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№ Професия/специалност Начало на 

изпит по 

практика 

Начален 

час 

1.  Работник в растениевъдството/Трайни 

насаждения 

15-18.07 8:00 

2.  Работник в заведенията за хранене и 

развлечения/ Работник в производството на 

кулинарни изделия в заведенията за хранене и 

развлечения 

15-18.07 8:00 

3.  Работник в горското стопанство / Дивечовъд 15-18.07 8:00 

4.  Касиер / Касиер 15-18.07 8:00 

IV. Дати за провеждане на държавни изпити по практика сесия август -

септември 2022 г. за придобиване на първа, втора и/или трета 

квалификационна степен и дати за защита на дипломен проект в 

частта практика на професията. 

№ Професия код Начало на 

изпит по 

практика 

Начален 

час 

1.  За всяка професия 23.08-25.08 8:00 

 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересовани 

страни за сведение и изпълнение.  

 

 

 

 
 

 

инж. агр. ТЕМЕНУГА ТОДОРОВА 

Директор на ПГСС „Никола Пушкаров”,  гр. Попово 
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