
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА,  

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ „ХРИСТО БОТЕВ” 

  
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 

 ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА III СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ,  

ЮНСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 
 

Държавните изпити за придобиване на III степен на професионална квалификация се 

полагат след успешно завършен XII клас и подадено заявление от учениците от дневна, 

задочна и самостоятелна  форма на обучение. 

Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация се 

провеждат по Националните изпитни програми на професиите и специалностите. 

Успешно положилите изпитите по теория и практика на професията и специалността за III 

степен получават Свидетелство за III степен на професионална квалификация; 

1. ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА – на 05.06.2020 г. 

Държавният изпит по теория е писмена разработка по изпитна тема от Националната 

изпитна програма за професията и специалността върху учебното съдържание от ЗПП и е с 

продължителност до 4 астрономически часа. 

 Място на провеждане – УЧЕБНА СГРАДА на ПГМЕТТ „Христо Ботев“ – Шумен. 

 Начало на изпита 09:00 ч. 

 Настаняване в изпитните зали – от 08.00 до 08:45 часа. 

 След 08:45 ч. закъснелите зрелостници не се допускат в  изпитните зали. 

2. ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА  

Държавният изпит по практика е изпълнение на практическо задание и е с 

продължителност 6 астрономически часа дневно, по следния график:  

 

КЛАС ПРОФЕСИЯ СПЕЦИАЛНОСТ 

ДАТИ 

за провеждане на ДИ за 

придобиване на СПК по 

практика 

Място на 

провеждане 

XIIа Електротехник Електрообзавеждане на 

транспортна техника 
08 и 09.06.2020 г. 

Учебни 

работилници ЕТТ 

XIIб Техник на 

компютърни 

системи 

Компютърна техника и 

технологии 08, 09, 10.06.2020 г. 
Лаборатория по 

схемотехника 

XIIв Техник по 

транспортна 

техника 

Автотранспортна 

техника 10 и 11.06.2020 г. 
Учебни 

работилници АТТ 

 

 Начало на изпита 09:00 ч. 

 Настаняване в учебната работилница/лаборатория – от 08:30 до 08:45 часа. 

 След 08:45 ч. закъснелите зрелостници не се допускат. 

Всички зрелостници се явяват задължително с работно облекло в деня на изпита. 

Оповестяване на резултатите от изпитите: до 12.06.2020 г. 

 

ИНЖ. ГАЛИНА  МЛАДЕНОВА 

Директор на ПГМЕТТ „Христо Ботев” 


