
Държавни 

квалификационн

и изпити 
Държавните изпити за придобиване на степен на 

професионална квалификация са два: по теория на професията/ 

специалността и практика на професията / специалността. 

Изпитът по теория на професията/ специалността е на 05. 

06. 2020 г. за сега. Започва в 08.00 часа и е с продължителност 4 

/четири/ астрономически часа. Тегли се изпитна тема, една за 

всички явяващи се. Оценката се формира въз основа на получените 

точки, след проверка от комисия за оценка на писмените работи по 

критерии определени от МОН. 



 

Датите за изпитите по практика на професията/ 

специалността, ще бъдат обявени по- късно. Изпитът започва в 

08.00 часа и всеки ученик работи по индивидуално задание. 

Оценката се формира въз основа на получените точки, определени 

от комисия за оценка по критерии определени от МОН. 

 
Критериите за оценка са в сайт на МОН- Професионално 

образование- Национални изпитни програми според списък след 

2004 г.- от списъка се избира направление 

-214 ДИЗАЙН за специалности Моден дизайн и интериорен 

дизайн 

-542 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ- текстил, облекло, 

обувки и кожи за специалност Компютърно проектиране на тъкани 

площни изделия 



След заповедта на Министъра на образованието и науката са 

вариантите на изпитните теми с критерии за оценка и образец на 

индивидуално задание с критерии за оценка. 

За учениците, избрали втори ДЗИ

 изпита за професионална квалификация, в дипломата се вписва 

оценка получена като средноаритметична стойност от оценките по 

теория и практика на професията/ специалността. 

За ученици, които са подали заявление, че желаят 

оценката от изпита за професионална

 квалификация, средноаритметичната стойност се вписва в 

дипломата като трети ДЗИ. 



 



 



 



 



 



Свидетелство за професионална 

квалификация 

Включва  оценките от Държавните 

квалификационни изпити по теория и практика 

на професията и средноаритметичната оценка 

от всеки предмет от професионалната 

подготовка изучаван през годините. Не се 

изчислява среден успех. 



 

 

Държавни зрелостни изпити



Диплома за средно образование 

Вписват се:  

- оценките от Държавните зрелости изпити      

- средноаритметичната оценка от всеки 

предмет, включен в задължителната 

подготовка, професионалната подготовка и 

задължителноизбираема подготовка 



Общ успех от дипломата 

Изчисляват се три средноаритметични оценки: 

- от ДЗИ- а 

- от предметите от задължителна подготовка- в 

- от предметите по професионална подготовка и 

задължителноизбираема подготовка- с 



 



Общ успех от дипломата 

Общ успех от дипломата е 

средноаритметична стойност на горните 

три числа а, в, с. 

 

а + в + с 

3 



 



Министерството на образованието и 
науката (МОН) организира воденето на 
НЕИСПУО (национална
 електронноинформационна система
 за предучилищно и училищно 
образование) и поддържа електронен
 архив на информацията и
 документите в електронен формат в
 системата на предучилищното и
 училищното образование, който се 
организира чрез електронни
 информационни модули и регистри в 
НЕИСПУО. 

След регистрирането им дипломите и 
приложенията към тях, свидетелствата, 
удостоверенията и дубликатите, които 
са обект на Регистъра за документите за 
завършено образование и/или 
придобита степен на професионална 
квалификация, се въвеждат в него като  



основни данни и сканирани 
изображения.  

Национална диплома се издава на 

ученици в годината на завършване на 

средното образование на основание 

заповед за съответната година на министъра 

на образованието и науката за постигнат общ 

отличен успех 6,00 и значими постижения в 

областта на спорта, изкуството, науката, 

техниката и културата. Националната 

диплома е почетно отличие и има морална 

стойност. 

Снимките за документи, в които това е 
предвидено, са цветни в анфас, на 
матирана хартия и трябва да 
съответстват на възрастта на 
притежателя към момента на издаване 
на документа. 



Снимките следва да отговарят на 

изискванията на приложение № 5 към чл. 9, 

ал. 1 от Правилника за издаване на 

българските лични документи, приет с ПМС 

№ 13 от 2010 г. 

За въпроси се обръщайте към класните ръководители или към  

Инж. Тотка Величкова на тел. 089 345 8347 

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 


