
 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И 

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ «ПРОФ. АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ» 
Монтана, ул. “Панайот Хитов”, тел.- факс 303 260,  303 261, 303 262 e-mail: pgsakn@abv.bg 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

№ РД 01 - 458/ 

13.09.2021 г., гр. Монтана 

 

 На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО в изпълнение на чл. 7, ал.3 от НАРЕДБА № 1 от 

19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална 

квалификация, 

, 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

І. Дати за провеждане на държавните изпити – част по практика на професията и 

специалността за ХІІ клас за придобиване на трета степен на професионална 

квалификация и за ХІ клас по практика на професията и специалността за придобиване 

на втора степен на професионална квалификация: 

 

1.За лица, придобили право да положат държавен изпит по практика/държавен изпит - 

част по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална 

квалификация преди учебната 2021 – 2022 година. 

1.1 Сесия януари 

За втора степен – 24 и 25.01.2022 г. начало 08, 30 часа на 15.07.2022 г. 

За трета степен – 24,  25 и 26.01.2022 г. начало 08, 30 часа на 15.07.2022 г. 

 

2. За лица, придобили право да положат държавен изпит по практика/държавен изпит – 

част по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална 

квалификация преди и през учебната 2021 – 2022 година: 

 

2.1 Сесия май –юни – 30,31.05 и 01.06.2022 г., начало 08, 30 часа на 30.05.2022 г. 

2.2 Сесия август – септември – 29,30 и 31.08.2022 г., начало 08, 30 часа на 29.08.2022 г. 

 

3. За ученици от ХІ клас, придобили право да положат държавен изпит за придобиване 

на втора степен на професионална квалификация – част по практика на професията и 

специалността през учебната 2021-2022 година 

3.1 Сесия май –юни – 15 и 18.07.2022 г., начало 08, 30 часа на 15.07.2022 г. 

3.2 Сесия август – септември – 29 и 30.08.2022 г., начало 08, 30 часа на 29.08.2022 г. 

 

ІІ. Срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити по 

практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална 

квалификация, както следва: 

 

1.За лица, придобили право да положат държавните  изпити по практика на професията 

и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 

2021– 2022 година. 

1.1 Сесия януари 

mailto:pgsakn@abv.bg


Срок за подаване на заявления – до 21.12.2021 г. 

 

2. За лица, придобили право да положат държавните изпити по практика на професията 

и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през 

учебната 2021 – 2022 година: 

2.1. Сесия май-юни 2022 г. 

Срок за подаване на заявления за трета степен – 03.02. – 18.02.2022 г. 

 

2.2. Сесия август - септември 2021 г. 

Срок за подаване на заявления за трета степен – 26.06. – 08.07.2022 г. 

 

2.3 Срок за подаване на заявления за ученици, завършващи ХІ клас през учебната 2021-

2022 г. за придобиване на втора степен на професионална квалификация – 01. – 15.08.2022 г. 

 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на г-жа Ваня Алексова – ЗДУПД за 

организация и изпълнение. 

 

Г-жа Ваня Алексова се задължава да запознае със съдържанието на заповедта всички 

учители по теоретично и практическо обучение, както и класните ръководители на ХІІ-ти и  

ХІ – клас, специалност „Строителство и архитектура“ за учебната 2021/2022 г. за уведомяване 

на учениците и техните родители/настойници. 

 

Заповедта да се връчи и на Г-жа Йонка Маркова за публикуване на интернет-

страницата на училището. 

 

инж. Красимира Каменова: 

Директор на ПГСАКН – Монтана 

 

 

№ по 

ред 
Запознат/Име и фамилия Дата  Подпис на лицето 

1.  Ваня Алексова   

2.  Йонка Маркова   

3.  Инж. Росалена Йовкова Петрова   

4.  Инж. Наташа Владимирова 

Иванова 

  

5.  Инж. Милка Кръстева Дакова    

6.  Инж. Тихомир Русимов Петков   

7.  Йонка Иванова Маркова   

8.  Инж. Даниела Тихомирова 

Макавеева 

  

9.  Инж. Тихомир Василев Макавеев   

10.  Димитър Симеонов Гоцак     

11.  Илиана Младенова   

12.  Биляна Луканова   

13.  Николай Николов   



 

 


