
ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

 

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОПЪЛВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (бланки с 

фабрична номерация, образец 3-54, от тираж 2021 г.)  

 

 

 

Оценяването на резултатите от изпитите за придобиване на професионална квалификация се извършва при условията и по реда,  

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

професионална квалификация. 

 

 ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Оценяването на резултатите от държавния изпит за придобиване на ПЪРВА степен на професионална квалификация се извършва в 

точки за всяка част от изпита, както следва: 

- за частта по теория на професията – максимален брой 100 точки; 

- за частта по практика на професията – максимален брой 100 точки. 

Всяка част от държавния изпит е успешно положена при постигане на петдесет на сто от максималния брой точки. 

 

Формирането на окончателната оценка от изпита е в съотношение - 30 % за частта по теория на професията и 70 % за частта по практика 

на професията от общия брой точки. 

 

Окончателната оценка от брой точки се превръща в цифрова оценка с точност до 0,01 по формулата: 

Цифрова оценка = окончателната оценка в брой точки х 0,06. 

Окончателната оценката от държавния изпит за придобиване на квалификация по професията е с количествен и качествен показател, с 

точност до 0,01.                                                                            

 

Пример: 

Лицето е получило 50 точки на изпита по теория х 0,3 = 15 точки 

                                  50 точки на изпита по практика х 0,7 = 35 точки 

                                                                                         ОБЩО: 50 точки 

Окончателна оценка, която се вписва в Свидетелството за професионална квалификация, обр. 3-54:                         

                              50 точки х 0,06 = Среден 3,00  

 

Виж образеца по – долу! 

 

 

 

 

 

 



 

 ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Оценяването на резултатите от държавния изпит за придобиване на ВТОРА степен на професионална квалификация се извършва в точки 

за всяка част от изпита, както следва: 

- за частта по теория на професията – максимален брой 100 точки; 

- за частта по практика на професията - максимален брой 100 точки. 

Всяка част от държавния изпит е успешно положена при постигане на петдесет на сто от максималния брой точки. 

 

Формирането на окончателната оценка от изпита е в съотношение - 40 % за частта по теория на професията и 60 % за частта по практика 

на професията от общия брой точки. 

 

Окончателната оценка от брой точки се превръща в цифрова оценка с точност до 0,01 по формулата: 

Цифрова оценка = окончателната оценка в брой точки х 0,06. 

Окончателната оценката от държавния изпит за придобиване на квалификация по професията е с количествен и качествен показател, с 

точност до 0,01                                                                            

 

Пример: 

Лицето е получило 50 точки на изпита по теория х 0,4 = 20 точки 

                                  50 точки на изпита по практика х 0,6 = 30 точки 

                                                                                         ОБЩО: 50 точки 

Окончателна оценка, която се вписва в Свидетелството за професионална квалификация, обр. 3-54:  

                                  50 точки х 0,06 = Среден 3,00  

 

Виж образеца по – долу! 

 

 



 
 

 

 



Съгласно Преходни и Заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на 

изпитите за придобиване на професионална квалификация: 

 

§ 2. (1) До утвърждаване на националните изпитни програми по чл. 36, ал. 1 от ЗПОО изпитите по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 за учениците и 

лицата, навършили 16 години, се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени при условията и по реда на разпоредбите на 

ЗПОО, действащи до 1 август 2016 г. 

 

Актуална информация за утвърдени национални изпитни програми може да намерите на адрес: https://www.mon.bg/bg/100811 

 

 

Оценките от проведения държавен изпит част по теория на професията и част по практика на професията в Свидетелството за 

професионална квалификация, обр. 3-54 за ТРЕТА степен на професионална квалификация (до утвърждаване на националните 

изпитни програми по чл. 36, ал. 1 от ЗПОО) ще се изписват така: 

 

Виж образеца по – долу! 

 

 

https://www.mon.bg/bg/100811


 


