
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”                                                                  
СЕЛО ВЕТРИНО  ОБЩИНА ВЕТРИНО  ОБЛАСТ ВАРНА 

 Тел: 051612140; 0893450900    е-mail: s_vetrino@mail.bg    web: schoolvetrino.org 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-753 от 14.09.2022 г. 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл. 31 , ал. 1 от Наредба № 15 /22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти, във връзка с чл. 33, ал.1 и чл. 34, ал. 2 от Закона 

за професионалното образование и обучение и съгласно чл. 7, ал. 3 и ал.4 от 

Наредба №1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за 

придобиване на професионална квалификация във връзка с провеждането на 

държавните изпити за придобиване на професионална квалификация 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

Дати за провеждане на задължителния държавения изпит за 

придобиване на професионална квалификация в професионалното 

образование в СУ „Христо Ботев” с.Ветрино през учебната 2022/2023 година, 

както следва:  

За професията „Организатор интернет приложения”, 

специалност „Електронна търговия”, за придобиване на трета степен на 

професионална квалификация: 

 

Сесия май – юни 

- Задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на 

професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в 

теоретичната част – 23 май 2023 г., начало 09:00 часа 

- Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална 

квалификация – частта по практика на професията и задължителен 

държавен изпит чрез защита на дипломен проект в практическата 

част – 30 май 2023 г., начало 09:00 часа 

 

Сесия август - септември 

- Задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на 

професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в 

теоретичната част – 25 август 2023 г., начало 09:00 часа 

- Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална 

квалификация – частта по практика на професията и задължителен 

държавен изпит чрез защита на дипломен проект в практическата 

част – 28 август 2023 г., начало 09:00 часа 
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Срок за подаване на заявления за явяване: най-късно пет месеца 

преди датата, на която ученикът желае да се яви. 

 

За професията „Агроеколог“, специалност „Агроекология“ 

Сесия май – юни 

- Задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на 

професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в 

теоретичната част – 23 май 2023 г., начало 09:00 часа 

- Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална 

квалификация – частта по практика на професията и задължителен 

държавен изпит чрез защита на дипломен проект в практическата 

част – 30 май 2023 г., начало 09:00 часа 

 

Сесия август - септември 

- Задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на 

професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в 

теоретичната част – 25 август 2023 г., начало 09:00 часа 

- Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална 

квалификация – частта по практика на професията и задължителен 

държавен изпит чрез защита на дипломен проект в практическата 

част – 28 август 2023 г., начало 09:00 часа 

 

Срок за подаване на заявления за явяване: най-късно пет месеца 

преди датата, на която ученикът желае да се яви. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическия 

персонал чрез електронния дневник и учениците от 12 клас чрез класните 

ръководители. 

Да се публикува на сайта на училището от Люба Петрова. 

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично. 

  

 
 

 

Светлана Петрова 

Директор на СУ „Христо Ботев” 
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