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ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА     

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

1. Пълният курс  на обучение за  ІХ - ХІІ  клас  дава възможност за: 

 полагане на държавни зрелостни изпити за придобиване на средно 

образование;  

 полагане на държавни изпити за придобиване втора степен на  

професионална  квалификация; 

2. Втора степен на професионална квалификация се придобива след полагане 

на държавни изпити  по: 

 теория на професията;  

 практика на професията.  

3. Държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация  

се провеждат  по националнa изпитнa програмa, утвърденa от министъра на 

образованието и науката. 

4. След успешно завършен ХІІ клас учениците могат да положат държавни 

изпити за придобиване втора степен на професионална квалификация по 

професията Финансов отчетник, специалност:  Финансова отчетност.  

5. Организацията на държавните изпити за придобиване степен на 

професионална квалификация  се определя съгласно Наредбата  за системата 

на оценяване, утвърдена от министъра на образованието  и науката. 

6. Придобитото средно образование се удостоверява с диплома за средно 

образование, придобита степен на професионална квалификация се 

удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.  

7. Съдържанието на документите, удостоверяващи завършено професионално 

образование, се  определя с    Наредбата за документите за системата на 

народната просвета, утвърдена от министъра на образованието и науката, 

утвърдена от министъра на образованието  и науката.  

 

 

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
 

1. Учебният план е разработен на основание Закона за народната просвета, 

Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния 

план, Закона за професионалното образование и обучение, рамкова програма 

В – вариант В2 и Наредбата за държавното образователно изискване за 

придобиване на квалификация по професията. 

2. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІІ клас като чужд език по 

професията.  

3. Производствената практика в ХІ и ХІІ клас се провежда по график, утвърден 

от директора на училището, съобразно определените в учебния план часове. 

В ХІІ клас тя може да се групира по 6 учебни часа на ден в рамките на 

учебните седмици. 

4. Учебните часове, предоставени за  задължителноизбираема подготовка, се 

разпределят  в училищния план за общообразователна и  професионална 

подготовка, като се вземат предвид желанията на учениците и 

възможностите на училището.  

5. Учебните часове за свободноизбираема подготовка  могат да се използват по 

желание на учениците  за  изучаване  на   един или два учебни предмета. 


