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ЗАПОВЕД     

№ РД 11-249/19.12.2022 г.  

 

На основание чл. 258 (1), чл. 259 (1) от ЗПУО, чл. 33 (1) чл. 35 (1),(2) и (3) от ЗПОО, 

чл. 95, т. 2, чл. 96 от Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците и 

във връзка със Заповед РД 09 – 4063/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката 

за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните 

държавни изпити за придобиване на професионална квалификация и на график на 

дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити 

и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2022/ 

2023 година, както и във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1 и ал 5, чл. 4, ал. 1, т. 2, т. 5, т. 6 и т. 7, ал. 2, 

т. 4 и т. 5, чл. 7 ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 9а) ал. 4, т. 2 от Наредба № 1 от 19.02.2020 г. за 

организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация 

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

I. Комисия за подготовка и организиране на задължителните държавни изпити за 

придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в две части - 

защита на дипломния проект в теоретичната част и защита на дипломния проект в 

практическата част за сесия май - юни на 2022/2023 в състав: 

Председател: Славейка Будинова, ЗДУД и членове: Елка Кнакчийска, главен учител и 

Нели Димитрова – Чалъкова, ЗДАСД 

Кмисията да вземе решение за мястото на провеждане на изпита чрез защита на 

дипломния проект в теоретичната част и защита на дипломния проект в практическата част; 

да определи работното място за защита на двете части на дипломния проект на всеки 

обучаем; да вземе решение за осигуряване на самостоятелна зала за ученикът със специални 

образователни потребности или да се явява на защита заедно с останалите ученици, като му 

се осигури предимство по реда на явяване на защита. 

II. Комисия за придобиване на професионална квалификация за сесия май - юни 

на 2022/2023 г. в състав: Председател: Славейка Будинова, ЗДУД и членове: Елка 

Кнакчийска, главен учител и Нели Димитрова – Чалъкова, ЗДАСД 

Кмисията да вписва в протокола за придобиване на професионална квалификация 

брой точки от изпита - частта по теория на професията, и брой точки от изпита - частта по 

практика на професията, и окончателен брой точки от изпита. 

 

III. Kомисии за подготовка, провеждане и оценяване на изпита чрез защита на 

дипломен проект в теоретичната част за сесия май - юни на 2022/2023 в следните състави за 

следните професии: 

1. По професия „Организатор на интернрт приложения“: Председател: Славейка 

Будинова, ЗДУД и членове: Георги Кацарски и Йорданка Николова. 

2. По професия „Спедитор – логистик“: Председател: Нели Димитрова Чалъкова, 

ЗДАСД и членове: Валентина Тасева и Емил Адирков. 

I. Комисиите по т. III. 1. и т. III. 2. имат следните задължения: Изготвят темите на 

индивидуалните задания за разработване на дипломни проекти, както и самите индивидуали 

задания и ги предлагат за утвърждаване от директора на училището. Индивидуалните 

задания за изготвяне на дипломните проекти в теоретичната част включват изисквания към 

разработката на дипломния проект, съдържанието и оформянето на проекта, както и срок за 
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предаването му – не по – късно от 03.05.2023 г.;  Приемат рецензиите на дипломните 

проекти; Изготвят списък на учениците с разработените от тях дипломни проекти, които се 

допускат или не се допускат до защита в срок до 18.05.2023 г. (3 дни преди първата дата за 

ЗДИППК) и предават списъка на директора на училището за утвърждаване. 

провеждат защитата на дипломните проекти в теоретичната част, като формулират 

въпроси (минимум три) към ученика във връзка с индивидуалното задание, въз основа на което е 

изготвен дипломният проект; Допускат изложението на ученика да се съпътства от демонстрация 

на елемент/и от дипломния проект; Оценяват защитата на дипломните проекти в теоретичната 

част за придобиване на професионална квалификация и съставят протокол за резултатите от 

защитата на дипломните проекти в теоретичната част. 

3. Място и срок за изпълнение на задълженията на комисиите по т. III. 1. и т. III. 

2.: Място – първа компютърна зала (за специалност „Електронна търговия“) и кабинет по 

Спедиция и логистика (за професия „Спедитор – логистик“) в СУ „Отец Паисий“ гр. 

Самоков. Срок за изпълнение на задълженията: от 19.12.2022 г. до 17,00 ч. на 23.05.2023 г.  

 

IV. Комисии за провеждане и оценяване на изпита – защита на дипломен проект в 

практическата част за сесия май - юни на 2022/2023 в следните състави за следните 

професии: 

1. По професия „Организатор на интернрт приложения“: Председател: Славейка 

Будинова, ЗДУД и членове: Георги Кацарски и Йорданка Николова. 

2. По професия „Спедитор – логистик“: Председател: Нели Димитрова Чалъкова, 

ЗДАСД и членове: Валентина Тасева и Емил Адирков. 

Комисиите по т. IV. 1. и т. IV. 2. имат следните задължения: изготвят и предоставят на 

обучаемите индивидуалните задания за защита на дипломните им проекти в практическата част, 

които съдържат подходящи практически задачи, свързани със съдържанието на темата на 

дипломния проект и демонстриращи умения и компетентности по специалността от 

професията;  Указват в предоставените изпитни задания на обучаемите, при необходимост да 

изготвят макети, изделия и други материали по професиите „Организатор на интернрт 

приложения“ и „Спедитор – логистик“, не по-късно от три месеца преди датата на провеждане 

на изпита за защитата на дипломните проекти в практическата част; Правят инструктаж за 

задълженията на явилите се обучаеми преди защитата; Оценяват резултатите от изпитите за 

придобиване на професионална квалификация за защитата на дипломните проекти в 

практическата част и в хода на защитата  наблюдават изпълнението на практическото задание, 

което може да бъде и демонстрация на определена практическа задача от дипломния проект; 

Съставят протокол за резултатите от изпита.  

3. Място и срок за изпълнение на задълженията на комисиите по т. IV. 1. и т. IV. 

2. е първа компютърна зала на СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков за професия „Организатор на 

интернет приложения“ и партньорска работодателска организация и/или кабинет по 

Спедиция и логистика в СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков за  професия „Спедитор – логистик“. 

Срокът е от 30.01.2023 г. до 19,30 ч. на 26.05.2023 г.  

 

V. Определям дата за защита на дипломните им проекти в практическата част - 

26.05.2023 г. oт 08,30 часа. Защитата на дипломните проекти в теоретичната част е на 

23.05.2023 г. от oт 08,30 часа, в съответствие с т. 1 на Заповед РД 09-4063/30.08.2022 г. на 

министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на държавните 

зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална 

квалификация. Място – първа компютърна зала (за специалност „Електронна търговия“) и 
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кабинет по Спедиция и логистика (за професия „Спедитор – логистик“) в СУ „Отец Паисий“ 

гр. Самоков. 

VI. Определям за ръководители консултанти на учениците, които ще полагат 

задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация  чрез защита 

на дипломни проекти, както следва:  

1. По професия „Организатор на интернрт приложения“, специалност 

„Електорнна търговия: Георги Кацарски и Йорданка Николова. 

2. По професия „Спедитор – логистик“: Валентина Тасева. 

3. Определям следните задължения на ръководителите консултанти по т. VI. 1. и 

т. VI. 2.:  Ръководят и контролират учениците при разработването на дипломните проекти, 

като мястото и времето за разработване и консултации уточняват с всеки ученик и записват 

при възлагането на индивидуалното задание за дипломния проект; Предоставят на 

съответния обучаем информация за необходимата литература, материали, каталози, 

справочници, технически и други данни; контролират поетапното и самостоятелно 

изпълнение на индивидуалното задание и дават препоръки при необходимост; 

Ръководителите консултанти провеждат до четири консултации с всеки ученик. Проведените 

консултации се отразяват в дневника на класа непосредствено след провеждане на 

консултацията; За целите на консултациите използват предоставените от директора на 

училището учебни кабинети, лаборатории, работилници и машини, уреди, апарати, 

технически средства, учебни пособия и др.; Получават от съответния ученик готовия 

дипломен проект в срок до 02.05.2023 г. и не по-късно от двадесет дни преди първата 

определените дата за изпита, тоест – от 03.05.2023 г. го предават на определените за целта 

резензенти. 

Със заповедта да се запознаят посочените членовете на комисиите и ръководителите 

консултанти, за сведeние и изпълнение от ЗАС Веселина Машова.  

Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично. 

Заповедта да се публикува на интернет страницата на училището за информиране на 

заинтересованите ученици и родители от Г. Кацарски. 

Прилагам:  

1. Приложение № 1 – списък на учениците и техния ръководител консултант, 

заявили желание за явяване на изпит за придобиване на трета степен на професионална 

квалификаия през учебната 2022/2023 г. чрез защита на дипломен проект от професия 

„Организатор на интернрт приложения“, специалност „Електорнна търговия“; 

2. Приложение № 2 – списък на учениците и техния ръководител консултант, 

заявили желание за явяване на изпит за придобиване на трета степен на професионална 

квалификаия през учебната 2022/2023 г. чрез защита на дипломен проект от професия 

„Спедитор - логистик“, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“. 

 

ЛИЛЯНА МИНКОВА 

Директор на СУ „Отец Паисий” 

гр. Самоков                                                           

                                                               Запознати:  

Славейка Буднова, ЗДУД  ....................... 

Нели Димиторва - Чалъкова, ЗДАСД ...... 

Елка Кнакчийска, гл. учител .......................... 

Георги Кацарски, учител по ИТ ...................... 

Валентина Тасева, учител практ. обуч. ........... 

Емил Адирков, ст. учит. техн. и предпр. ........ 

Йорданка Николова, учител по теоретично 

обучение ..................... 


