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           ПРОЕКТ 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за 

организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална 

квалификация (обн. ДВ бр. 18 от 2020 г., изм. и доп. бр. 101 от 2021г.) 

 

 

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 след думите „Министерство на образованието и науката“ се поставя 

запетая и се добавят думите „като изпитът е анонимен“. 

2. В ал. 9 думите „чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3“ се заменят с „чл. 1, ал. 2“.   

3. Създава се нова ал. 11: 

„(11) Обучаемите подават заявление до директора/ръководителя на обучаващата  

институция, в която се обучават за избор на начина за явяване на изпита по чл. 1, ал. 2 – 

писмена работа по изпитна тема, писмен тест или защита на дипломен проект 

(приложение № 1) най-късно три месеца след началото на учебната година, в която ще 

се полага изпит или след започване на обучението от лица, навършили 16 години.“ 

4. Създава се нова ал. 12: 

„(12) Учениците и зрелостниците не могат да променят направения избор по ал. 

11 за начина за явяване на изпита по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 в изпитните сесии на една и съща 

учебна година.“  

5. Досегашната ал. 11 става ал. 13 и се изменя така: 

„(13) Обучаемите, които желаят да бъдат допуснати до изпит по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3 за 

придобиване на професионална квалификация подават заявление до 

директора/ръководителя на обучаващата институция, в която се обучават за всяка 

изпитна сесия/дата, когато желаят да се явят на изпит. Срокът за подаване на заявление 

за допускане до изпитите по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3 се определя със заповед на 

директора/ръководителя на обучаващата институция.“ 

6. Досегашната ал. 12 става ал. 14. 

 

§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1: 

а) в т. 1 след думата „изпита“ се поставя запетая и се добавят думите „която за 

допускане до задължителните държавни изпити за придобиване на професионална 
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квалификация е училищната зрелостна комисия по чл. 83, ал. 4, т. 3 от Наредба № 11 

от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (обн. ДВ, бр. 74 

от 2016 г.)“ 

б) в т. 5 думите „и защита на дипломния проект в практическата част“ се заличават; 

в) в т. 6 след думата „теоретичната“ се добавя „и практическата“.  

2. В ал. 5, в т. 6 след думата „засекретява“ се добавя „и разсекретява“. 

3. В ал. 9: 

а) т. 1 се изменя: 

„1. при заявено желание на обучаемите по чл. 3, ал. 11 изготвя изпитен билет по всяка 

тема от националната изпитна програма, включващ темата, кратко описание на 

учебното съдържание, дидактически материали, в случай че има такива и критериите 

за оценяване на изпита – част по теория на професията, в съответствие със 

съдържанието на националната изпитна програма;“ 

б) т. 2 се изменя: 

„2. въз основа на решение на педагогическия съвет в училището и при писмено 

заявено желание на обучаемите в заявлението по чл. 3, ал. 11 изготвя за изпита по чл. 

1, ал. 2, т. 1 и т. 2  база данни с въпроси за съставяне на изпитен тест по всяка изпитна 

тема в съответствие със съдържанието на националната изпитна програма и 

изискванията за броя, вида и тежестта на въпросите за теста, като осигурява избор на 

всеки един въпрос в теста от минимум два възможни варианта“; 

в) в т. 3 думите „националната изпитна програма“  се заменят с думите „учебните 

програми, по които е проведено професионалното обучение“; 

г ) т. 4 се изменя: 

„4. в деня преди изпита съставя чрез случаен избор от базата данни с въпроси изпитен 

тест по всяка тема от националната изпитна програма за провеждане на изпита по чл. 

1, ал. 2, т. 1 и 2“; 

д) в т. 6 думите „съставя и“ се заличават; 

4. В ал. 10 се правят следните изменения: 

а) в т. 1 думите „или защитата на дипломните проекти в практическата част“ се 

заличават; 

б) в т. 2 думите „или защитата на дипломните проекти в практическата част“ се 

заличават; 

в) в т. 4 думите „или в случаите по чл. 2, ал. 5 за защитата на дипломните проекти в 

практическата част,“ се заличават. 
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5. В ал. 11 се правят следните допълнения: 

а) в т. 3 след думата „теоретичната“ се добавя „и практическата“; 

б) в т. 4 след думата „теоретичната“ се добавя „и практическата“; 

6. В ал. 13, в т. 1 накрая след думата „професията“ се поставя запетая и се добавят 

думите „и окончателен брой точки от изпита.“. 

 

§ 3. В чл. 5 се създава ал. 6: 

„ (6) При провеждане на изпита по чл. 1, ал. 2, т. 1 не се оценява изпитна работа на 

ученик, за която е установено нарушаване на изискванията за анонимност. В този 

случай квесторите или членовете на съответната комисия, която е установила 

нарушението на анонимността, съставят протокол, описващ нарушението, и го 

подписват заедно с директора на училището или с председателя на съответната 

комисия.“. 

 

§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1: 

а) в основния текст след думите „професионалното образование“ се добавя „за 

всяка учебна година“, а  думата „три“ се заменя с „две“; 

б) т. 3 се отменя; 

2. В ал. 3  след думите „дипломен проект в“ се добавят думите „теоретичната и“; 

3. Алинея 4 се отменя. 

 

       § 5. В чл. 9, в ал. 1 думите „по чл. 3, ал. 11“ се заличават. 

 

§ 6. В чл. 9а се правят следните изменения и допълнения:  

1. Алинея 3 се изменя: 

„(3) Защитата на дипломния проект в практическата й част е изпълнение на 

практическо задание, свързано с темата на дипломния проект и неговото представяне 

пред комисията по чл. 4, ал. 1, т. 6.“ 

2. В ал. 4: 

а) в т. 2 второто изречение се изменя: 

„директорът може да определи за ръководител консултант на ученика учител по 

професионална подготовка, представител на работодателите, на висшите училища, а 

за учениците в обучение чрез работа (дуална система на обучение) – наставник от 
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предприятието, в което ученикът провежда практическото обучение в реална 

работна среда“; 

б) в т. 4 след думата „задачи“ се добавят думите „свързани с темата на дипломния 

проект и“; 

3.  В ал. 8 думите „чл. 7, ал. 4“ се заменят с „чл. 7, ал. 3“; 

§ 7. В чл. 9б се правят следните изменения: 

1. В ал. 1, във второто изречение думите „чл. 7, ал. 4“ се заменят с „чл. 7, ал. 3“; 

2. В ал. 2, в първото изречение и във второто изречение думите „чл. 7, ал. 4“ се 

заменят с „чл. 7, ал. 3“; 

3. В ал. 5, във второто изречение думите „чл. 7, ал. 4“ се заменят с „чл. 7, ал. 3“; 

 

§ 8. В чл. 9в се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думите „чл. 7, ал. 3 и 4“ се заменят с „чл. 7, ал. 3“; 

2. В ал. 2 в петото изречение след думата „Рецензентите“ се добавят думите 

„може да“. 

 

§ 9. В чл. 9г се правят следните изменения: 

1.  Алинея 1 се изменя: 

„ (1) Учениците, които не са допуснати до защита на дипломен проект или които не 

са защитили успешно за следващата изпитна сесия могат да представят нова разработка 

на същата тема или да разработят дипломен проект по ново индивидуално задание.“; 

2. Алинея 2 се изменя: 

„(2) Учениците, които са допуснати, но не са се явили на защита на дипломния 

проект, могат да го защитят на някоя от следващите  3 последователни изпитни сесии. 

В случай че ученикът не защити дипломния проект в периода на тези изпитни сесии, 

разработва дипломен проект по ново индивидуално задание.“ 

3. Алинея 3 се отменя; 

4. Алинея 4 се отменя; 

 

§ 10. В чл. 10, в ал. 3 думите „в сесиите и на датите по чл. 7“ се заменят с „на дати, 

определени от директора на училището, като първата от тях е не по-късно от 15 

работни дни след приключване на обучението.“; 

 

§ 11. В чл. 11, в ал. 2 думите „или професионалният колеж“ се заличават, а думите 
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„са закрити или преобразувани“ се заменят с „е закрито или преобразувано“;  

 

§ 12. В чл. 12 се правят следните изменения  и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя: 

„(1) Изпитът за придобиване на професионална квалификация по част от 

професията, както и за актуализиране или разширяване на професионалната 

квалификация, се полага след успешното приключване на професионалното 

обучение по рамкови програми Д и Е на дати, посочени на интернет страницата на 

училището, или в профила на ЦПО в информационната система на НАПОО.“; 

2. В ал. 2, в края на първото изречение след думата „професията“ се добавят 

думите „с максимален брой 100 точки за всяка част от изпита.“ 

 

§ 13. В чл. 14, в ал. 4 накрая на изречението след думите „по ал. 3“ се добавят 

думите „в брой точки“. 

 

§ 14. В чл. 15а се правят следните изменения: 

1. Алинея 2 се изменя: 

„(2) Председателят на комисията за подготовка, провеждане и оценяване на 

изпита чрез защита на дипломния проект формира оценката от защита на 

дипломния проект в теоретичната част в брой точки като средноаритметична от 

индивидуалните оценки на членовете на комисията с точност до 0,01 и я отразява 

в протокола за резултата от защита на дипломен проект съгласно приложение № 2 

към чл. 7, т. 2 от Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование. Оценката в брой точки 

се поставя въз основа на критериите и показателите, определени в националната 

изпитна програма.“ 

2. Алинея 3 се изменя: 

„(3) Председателят на комисията за подготовка, провеждане и оценяване на 

изпита чрез защита на дипломния проект формира оценката от защита на 

дипломния проект в практическата част в брой точки като средноаритметична от 

индивидуалните оценки на членовете на комисията с точност до 0,01 и я отразява 

в протокола за резултата от писмен, устен или практически изпит съгласно 

приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и 

документите за системата на предучилищното и училищното образование. 
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Оценката в брой точки се поставя въз основа на критериите и показателите, 

определени в националната изпитна програма.“ 

§ 15. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 11 се изменя: 

       

 

 

       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                 към чл. 3, ал. 11 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА/РЪКОВОДИТЕЛЯ 

НА ............................................. 

ГР./С. ......................................... 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от_____________________________________________________________________________________ 

(име, презиме и фамилия) 

живущ(а) в гр./с. __________________________________ , община _________________________, 

област _____________________ , ж.к./ул. __________________________________________ № ___, 

бл. ____ , вх. ____ , ет. _____ , ап. _____ , тел. за контакти _____ , завършил(а) _____ клас 

през учебната _____ година/курс по професионално обучение от дата _____ година до 

дата ______ година, 

в 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(пълно наименование на училището, професионалния колеж, центъра за 

професионално обучение) 

гр./с. ____________________________________ , община __________________________________ , 

област ____________________________ 

професия: ________________________________________________________________ 

специалност:_____________________________________________________________  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ, 

 

 

Заявявам желанието си да се явя на задължителен държавен изпит/държавен 

изпит/изпит за придобиване на професионална квалификация по следния начин:                                       
(видът на изпита се подчертава) 

 

- Изпитна тема  

- Писмен тест   

- Защита на дипломен проект (само за ученици) ; 

(отбележете избора си с Х) 
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   Запознат/а съм: 

- с целта и средствата на обработка на личните ми данни (три имена, данни за 

контакт и данни за завършен/о клас/средно образование/придобита степен на 

професионална квалификация), а именно организиране и провеждане на задължителен 

държавен изпит/държавен изпит/изпит за придобиване на професионална 

квалификация съгласно действащите ЗПУО, ЗПОО и актовете по прилагането им; 

- с правото ми на достъп и на коригиране на събраните данни, както и с правото ми 

на жалба до надзорен орган; 

- че личните ми данни ще бъдат обработвани и съхранявани при спазване на 

разпоредбите на нормативните актове в областта на защита на личните данни и 

приложимото българско законодателство. 

Прилагам копие от медицински документ № _____ за заболяване: ___________________ 

__________________________________________  и желая да бъда допуснат(а) до устен изпит 

и/или да ми бъде осигурена подкрепяща среда ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(удължено време, учител консултант, преподавател консултант, формат на 

изпита, самостоятелна зала) 

Гр./с. _______________________ 

Дата: _______________________ 

Заявител: 

_________________________ 

(име, фамилия и подпис) 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 16. Тази наредба влиза в сила от учебната 2023-2024 година, с изключение на § 

1, т. 1; § 2, т. 2 и т. 3, б. „б“ и „г“; § 3 и § 6, т. 2, б. „а“, които влизат в сила три дни след 

обнародването на наредбата в Държавен вестник. 

 

 

ПРОФ. САШО ПЕНОВ 

Министър на образованието и науката 


