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Мотиви 

 

към проект на Наредба за изменение и допълнение Наредба № 1 от 2020 г. за 

организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална 

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

 

Причини, които налагат приемането на проекта на Наредбата  

 

Във връзка с проведените задължителни държавни изпити за придобиване на 

професионална квалификация (ЗДИППК) въз основа на направените промени в Наредба 

№ 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване 

на професионална квалификация (обн., ДВ, бр. 101 от 2021 г.) и след извършен анализ на 

постъпилата информация от регионалните управления на образованието се 

идентифицира необходимостта от приемането на проекта на Наредба за изменение и 

допълнение на горепосочената Наредба. Причините, обуславящи промените, са свързани 

с необходимост от: 

1. Регламентиране на образец на заявление за избор на начин за явяване на ЗДИППК, 

ДИППК и изпит за придобиване на професионална квалификация; 

2. Синхронизиране на броя на изпитните сесии  за ЗДИППК с тези за провеждане на 

ДЗИ; 

3. Оптимизиране на функциите на комисиите, ангажирани с подготовката, 

организирането и провеждането на изпитите; 

4. Ясно дефиниране на съдържанието на базата данни с въпроси за изпитния тест и 

начин за съставянето му; 

5. Детайлизиране на нормативната уредба по отношение на разработването на  

дипломен проект и осигуряване провеждането на защитата на дипломния проект 

като единна теоретико-практическа разработка. 

 

Цели на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от  

19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване 

на професионална квалификация 

 

1. Уеднаквяване на подхода при ЗДИППК с ДЗИ чрез подаване на единен образец 

на заявление за допускане до изпит в срок, определен със заповед на министъра 
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на образованието и науката, и внасяне на яснота при практическото прилагане на 

отделни разпоредби чрез въвеждане на заявление за избор на начина за явяване 

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

проект (по образец –  приложение № 1 към Наредбата) и определяне срока на 

подаването му; 

2. Синхронизиране на броя на изпитните сесии за провеждане на ЗДИППК с 

изпитните сесии за провеждане на ДЗИ чрез премахване на изпитната сесия през 

януари; 

3. Намаляване на административната тежест в училищата чрез оптимизиране и 

прецизиране дейностите на комисиите, ангажирани с подготовката, 

организирането и провеждането на изпитите – функциите на комисията по 

допускане до изпита се осъществяват от училищната зрелостна комисия при 

организирането и провеждането на ЗДИППК;  

4. Прецизиране на съдържанието на базата данни с въпроси за съставяне на 

изпитния тест от комисията за подготовка и оценяване на изпита - част по теория 

на професията, която следва да осигури избор на всеки един въпрос в теста от 

минимум два възможни варианта; 

5. Въвеждане на яснота за начина на съставяне на изпитния тест - чрез случаен избор 

от базата данни с въпроси; 

6. Осигуряване провеждането на защитата на дипломния проект – единна теоретико-

практическа разработка въз основа на индивидуално задание, като се: 

 предвижда защитата да се извършва пред една комисия - комисията за подготовка, 

провеждане и оценяване на изпита чрез защита на дипломния проект в 

теоретичната и в практическата част; 

 подчертава връзката на практическата задача на дипломния проект с темата му; 

 премахва се преценката на комисията за подготовка, провеждане и оценяване на 

изпита чрез защита на дипломния проект, като се регламентират еднакви 

възможности за явяване на учениците, които не са допуснати до защита на 

дипломния проект или не са го защитили успешно. 
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Очаквани резултати от прилагането на проекта на Наредба за изменение и 

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

провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация 

 

В резултат на приемането на проекта на Наредба за изменение и допълнение на  

Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за 

придобиване на професионална квалификация се внася конкретика в сроковете за 

подаване на заявление за допускане до изпит и в сроковете за подаване на  заявление за 

избор на начина за явяване на изпит - писмена работа по изпитна тема, писмен тест или 

защита на дипломен проект. Подобряват се процесите, свързани със съставянето на 

изпитния тест. Постига се яснота по отношение на организирането и провеждането на 

държавния изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на 

дипломен проект като единна теоретико-практическа разработка. 

Предложените изменения и допълнения на Наредба № 1 от 2020 г. за организацията 

и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация влизат в 

сила от учебната 2023-2024 г, с изключение на разпоредбите, регламентиращи 

анонимността на  ЗДИППК, начина на съставяне на изпитния тест,  възможността да бъде 

разширен кръгът на лицата, които могат да бъдат ръководители консултанти. 

Предприетият поход за частично отлагане на влизането в сила на Наредбата осигурява 

предвидимост при организирането и провеждането на изпитите за придобиване на 

професионална квалификация за учебната 2022-2023 г. 

 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба 

 

За прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 19 

февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на 

професионална квалификация  не са необходими допълнителни финансови средства. 
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Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз  

 

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 19 февруари 

2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална 

квалификация не се въвеждат разпоредби от европейското право, поради което не се 

налага изготвяне на справка за съответствие е европейското законодателство. 

 

 

 

 

 


