МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
и ОБУЧЕНИЕ
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На основание чл. 48, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение и във
19 февруари 2020 т. за организацията и
връзка с чл. 3, ап. 10 от Наредба на
1

т

провежяаието на изпитите аа придобиване иа професионална квалификация, иададеиаол
министъра на обршвдниио и науката, обн. дв. брш от 23 февруари 2020 г.
(Наредбата)
УТВЪРЖДАВАМ:
годишен график за 2021 г. за явяване иа държавен изпит за придобиване на
професионална квалификация от лицата. обучавани в Центровете за професионално
обучеине (ЦПО) и придобили право за полагане ттв итпит по ил. 1, ал. 2, т. 2 от Наредбата,
1.

ипкто слепва:

Месец

Църна итпктиа дата

м. Януари
м. Февруари

.

и. Март
м. Април
и. Мая
и. Юни
и. Юли

Август
Септември
и. Октомври
и. Ноември
и. декември
м.
м.

Втора птпитна дата

05.01.2021
10.02.2021
10.03.2021
07.04.2021
12.05.2021
09.06.2021
01.07.2021
04.00.2021
01.09.2021
06.10.2021
03.11.2021
01.12.2021

20.01.2021
24.02.2021
24.03.2021

21 .042021
26.05.2021
23.06.2021
21 .072021

18.08.2021
20.09.2021
20.10.2021
17.11.2021
15.12.2021

:.

На основание чл. 3. ап. 11 от Наредбата обучаемите. иоито желаят да бъдат
допуснати до шпит за придобиване на професионална квалификация. подават твявпение
до директора на
(Приложение ми от Наредбата). за веяиа иапнтиа дата от
по
т.
годишвн трафик.
утвърдения
:.
директорът иа цпо обяшвв публинао на общодостъпио иаето в офиса на
липентиранив център за професионално обунеиие, както и на неговата интернет страница
датата. началния час и мястото за провеждане иа иапита по чл. 1, ал. 1, т. 2 за чветта по
теория на професията и за част по практика на професията, как-ю и срока и мястош тв
оповествзив на ретултатите от дише части на изпита и на окончателната оценка наиквсно до 3 (три) работни дни преди датата иа промжпаме на изпит.
4.
Центрове за професионално обучение на основание ил. 4, ал. 2. 1. 6 от Наредбата
звдъпжиплно обявяват датата на провеждане на държавния итпит и в профила си в

ще

1

тнзсофиа буп .Царитапеко шосе на 125. ал 5 ет 57
тел 02 971 20 70, фаис д2 973 за 50
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
И ОБУЧЕНИЕ
иифармлцнонната еистеиа на Националната атеннии за професионално обршмпие и
обучение не по-Кьсно от на (десет) рабагии дни преди правьждвнт на държавния
изпит.

Центровете иа професионллио обучение са задтлжени да ортанизират
провеждането на шпнта по чл. 1. ала 2. т. 1 а сьотаетствне е изискванията иа Наредбата.
5.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички лицензирани Центрове за
профссионшно обучение за еведсние и изпълнение.
Контролът по изпълнение на заповедта възпатаи на

инж.

шъ

на дирекция

пкл.

ЕМШШЯНА димитРОВА
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