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З А П О В Е Д 
№ 1014 

гр. Попово, 05.05.2021 година 

 

 

На основание чл. 258, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 

31, ал. 1, т. 2 и т.19 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти, и във връзка с чл. 43a, ал.2 и чл. 

44 от  Наредба № 3 /15.04.2003 год. за системата на оценяване и във връзка със Заповед № 

РД09-2133/ 28.08.2020 г. на Министърa на образованието и науката за определяне на датите и 

провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на 

степен на професионална квалификация за учебната 2020/2021 година и Заповед № 

1461/08.09.2020г. на Директора на ПГСС „Н. Пушкаров” 

 

НАЗНАЧАВАМ: 

 
 

Комисия по подготовка и организиране на държавните изпити по теория и по практика на 

професията за придобиване на професионална квалификация. 

Председател: Недялка Цонева – заместник-директор, учебна дейност 

Членове: 

1. Мариана Цанева – ст. учител по теория, ПН „Растениевъдство и животновъдство“ 

2. Явор Янков - учител по практика, ПН „Растениевъдство и животновъдство“ 

3. Йонка Господинова – ст. учител по теория, ПН „Администрация и управление“ 

4. Мая Илиева – ст. учител по теория, ПН „Администрация и управление“ 

5. Андрей Борисов – ст. учител по теория, ПН „Растениевъдство и животновъдство“ 

6. Найден Георгиев – ст. учител по практика, ПН „Растениевъдство и 

животновъдство“ 

7. Васка Белчовска  – заместник-директор, учебно-производствена дейност 

8. Елица Бойкова – учител по теория, ПН „Пътувания, туризъм и свободно време“ 

9. Стефка Колева – ст.учител по практика, ПН „Хотелиерство, ресторантьорство и 

кетъринг“ 

10. Светла Николаева – ст.учител по теория, ПН „Растениевъдство и 

животновъдство“ 

 

Задължения на комисията за организиране и провеждане: 

1. взема решение за мястото на провеждане на изпита по теория; 

2. определя работното място на всеки обучаем за изпита по практика;  

3. взема решение за осигуряване на самостоятелни зали за лица с увреждания над 16 години 

или за ученици със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано - 

по преценка на екипа за подкрепа за личностно развитие в училището;  

4. организира провеждане на устен изпит за ученици със специални образователни 

потребности и за лица с увреждания над 16 години, които не могат да полагат писмен изпит, 

след представяне на медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска 

комисия, определена в Закона за здравето;  

5. осигурява протоколи за дежурство при провеждане на изпита - частта по теория на 

професията съгласно приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от Наредба № 8 от 2016 г. за 

https://www.mon.bg/upload/16425/zapoved_dzi+profecia+2018-2019.pdf
https://www.mon.bg/upload/16425/zapoved_dzi+profecia+2018-2019.pdf
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информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование 

или приложение № 1 към чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2018 г. за документите за 

професионално обучение на лица, навършили 16 години, и други необходими материали за 

провеждане на тази част от изпита; 

6. Осигурява необходимата документация за работа на квесторите – списъци, бланки за 

протоколи; 

7. Осигурява на всеки ученик листи за писане и други материали според изискванията на 

изпита; 

8. Осигурява необходимите мерки във връзка с COVID-19.  

9. Залите да изпита по теория да се подготвят в предходния ден преди началото на изпита и да 

се запечатат. 

10. Работните места за изпита по практика да се подготвят в предходния ден преди началото на 

изпита.  

 

Всеки квестор, учител-консултант/преподавателконсултант или член на комисия 

удостоверява обстоятелството с декларация по образец, утвърден от министъра на 

образованието и науката 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на членовете на комисиите за сведение и 

изпълнение. 

 

 

 

 

 

инж. агр.ТЕМЕНУГА ТОДОРОВА 

Директор на ПГСС „Никола Пушкаров”  гр.Попово 

 

 

Запознати със заповедта : 

Недялка Цонева …………………….. 

Мариана Цанева …………………….. 

Явор Янков …………………….. 

Йонка Господинова …………………….. 

Мая Илиева …………………….. 

Андрей Борисов …………………….. 

Найден Георгиев …………………….. 

Васка Белчовска …………………….. 

Елица Бойкова …………………….. 

Стефка Колева …………………….. 

Светла Николаева …………………….. 

 

 


