
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

ПО ИКОНОМИКА, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ - ЛОВЕЧ 

 
УТВЪРЖДАВАМ: . . . . . . . . . . . . . . . . 

ДИРЕКТОР: (П. ДРАГАНСКА) 

 
 

Г Р А Ф И К 
за дейностите и сроковете  за организиране и провеждане  

на задължителен държавен изпит за придобиване  

на професионална квалификация  

през учебната 2021/2022 година 
 

Сесия май-юни 2022 година 

 

 

№ Дейност Срок 

1. Попълване на заявления от учениците за избор на вида на 

изпита (заявленията се подават най-късно пет месеца 

преди всяка изпитна сесия, в която учениците желаят да 

се явят на изпит). 

 
до 17.12.2021 г. 

2. Учениците, заявили желание да се явят на защита на 

дипломен проект, изтеглят тема на дипломния проект. 

Изготвя се протокол. 

 

до 20.01.2022 г. 

3. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИ, които 

се регистрират в информационната система и се издават 

служебни бележки. 

 

03.02. - 18.02.2022 г. 

4. Възлагане на индивидуалните задания – част по практика 

на професията  

 

до 20.02.2022 г. 

5. Провеждане на консултации по разработването на 

дипломен проект по график, утвърден в индивидуалното 

задание за разработване на дипломен проект. 

 

мес.01 – мес. 04.2022 г. 

6. Предаване на изготвените дипломни проекти за 

държавни изпити за придобиване на трета степен на 

професионална  квалификация  –  част  по  практика  

на професията. 

 
до 29.04.2022 г. 

7. Провеждане на втория задължителен държавен изпит за 

придобиване на професионална квалификация – част по 
теория на професията. 

20.05.2022 г. 

 

8. Оценяване на изпитните работи от ДИППК 20.05. – 06.06.2022 г. 

9. Провеждане на задължителен държавен изпит за 

придобиване на професионална квалификация – част по 

практика на професията: 

 
до 03.06.2022 г. 

9.1. Специалност „Икономика и мениджмънт“ - 1 група 
Специалност „Производство и обслужване в заведенията за 
хранене и развлечения“ - 1 група 

31.05.2022 г. 

9.2. Специалност „Икономика и мениджмънт“ - 2 група 
Специалност „Производство и обслужване в заведенията за 
хранене и развлечения“ - 2 група 

01.06.2022 г. 

10. Обявяване на резултатите от ДИППК до 03.06.2022 г. 

 


