ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА
ПРОМИШЛЕНОСТ ГР. ПОПОВО
ул. „Аспарух“ № 1 тел.: 0879956305, 0878596326
e-mail: pgtlp@abv.bg
www.pgtlp-popovo.info

ЗАПОВЕД
№ 55 / 15.09.2017 г.
На основание: чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното
образование във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 33, ал. 1, т. 2 от
Закона за професионалното образование и обучение, чл. 43, ал. 1 и ал. 2 и чл. 47,
ал. 5 от Наредба № 3 за система на оценяване

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията/специалността за
придобиване на степен на професионална квалификация и срокове за подаване на
заявления за учебната 2017/2018 г./съгласно Заповед № РД 09 – 4134 от 29.08.2017 г.
на министъра на образованието и науката/:
Сесия

Срок за подаване на заявления

Дата на изпита

Януари

22.12.2017 г.

25.01.2018 г.

Юни – юли

за ІІ и ІІІ степен – 09.05.2018 г. за ІІ и ІІІ степен – 06.06.2018 г.
за І степен – 14.07.2018 г.
за І степен – 25.07.2018 г.
31.08.2018 г.

Септември

11.09.2018 г.

2. Дати за провеждане на държавни изпити по практика на професията/
специалността за придобиване на степен на професионална квалификация и срокове
за подаване на заявления.

Сесия

Срок за
подаване на
заявления

Дати на изпита

Януари

22.12.2017 г.

за I, ІІ и ІІІ степен – 23.01.2018 г. и 24.01.2018 г.
№

Професия

Специалност

Дати на
изпита

1

Икономист –
информатик
ІІІ степен

Икономическа
информатика

04.06.2018 г.
05.06.2018 г.

2

Моделиер –
технолог на
облекло
ІІІ степен

Конструиране,
моделиране и
технология на облекло
от текстил

04.06.2018 г.
05.06.2018 г.

3

Електротехник

Електрообзавеждане на

04.06.2018 г.

Юни – юли 09.05.2018 г.
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ІІІ степен

транспортна техника

05.06.2018 г.

№

Професия

Специалност

Дати на
изпита

1

Шивач
І степен

Шивачество

24.07.2018 г.

Юни – юли 14.07.2018 г.

Септември 31.08.2018 г.

І, ІІ и ІІІ степен на ПК – 07.09.2018 г. и 08.09.2018 г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на отговорните лица за сведение и
изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Александър Атанасов –
заместник – директор по УПД.

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА
ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО

