
 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------                            

         6600 гр. Кърджали,                                                                                                                    тел./факс: 0361/6-24-79; тел:6-23-12,   6-23-11         

                      кв. “Веселчане”                                                                                                    e-mail: pgi_2004@abv.bg; pgikj.com 

 

З А П О В Е Д   

№ 1040 – 1498/22.05.2018 г. 

 

На основание чл. 259, ал.1от ЗПУО,  чл.43а, ал.2 и чл.44, ал.3, ал.6 и ал. 9 от Наредба № 3 

от 15.04.2003 г. за системата на оценяване, във връзка с §7 от преходните и заключителни 

разпоредби на Наредба №11 от 01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците, и подадени от учениците заявления за явяване на държавни изпити за придобиване 

на ІІ-ра   и ІІІ-та степен на професионална квалификация през учебната 2017/2018г. 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

График за провеждане на държавния изпит по практика на професията и 

специалността -  ІІ-ра и ІІІ-та ПКС – 30 и 31. 05.2018 г. 

№ 

по 

ред 

Професия, специалност 
Зала, 

кабинет 
Дата и час 

1 ХІІ а клас  

Професия: Оперативен счетоводител,  

Специалност: Оперативно счетоводство,  

ІІІ степен на професионална квалификация: 

38 

кабинет 

30 05.2018 г.; 14:00 ч. 

/от №1 –до №15/  

31. 05.2018 г. 14:00 ч. 

/от №16 – до №24/ 

2 ХІІ б клас  

 Професия:  Икономист-информатик,  

Специалност:  Икономическа информатика, 

ІІІ степен на професионална квалификация 

43 

кабинет 

30 05.2018 г.; 14:00 ч. 

/от №1 – до №12/  

31. 05.2018 г. 14:00 ч. 

/№13–№24 / 

3 ХІІ в клас  

 Професия:  Сътрудник в малък и среден 

бизнес, специалност:  Малък и среден бизнес,  

ІІ степен на професионална квалификация 

53 

кабинет 

30 05.2018 г.; 14:00 ч. 

/от №3 – до №15/  

31. 05.2018 г. 14:00 ч. 

/№16–№24 / 

4 ХІІ г клас  

Професия: Финансов отчетник,  

Специалност:  Финансова отчетност,  

ІІ степен на професионална квалификация 

52 

кабинет 

30. 05.2018 г. 14:00 ч. 

/№1 – №13/ 

31. 05.2018 г. 14:00 ч. 

/№14 – №26/ 

5 ХІІ д клас  

 Професия:  Икономист, 

 Специалност: Земеделско стопанство, 

 ІІІ степен на професионална квалификация 

53 

кабинет 
31. 05.2018 г. 14:00 ч. 

6 ХІІ е клас  

 Професия: Оперативен счетоводител,  

Специалност: Оперативно счетоводство,  

ІІІ степен на професионална квалификация 

38 

кабинет 
31. 05.2018 г. 14:00 ч. 

Изпитите  са презентации  по определена  изпитна тема и са с  продължителност до 

3 дни – 6 астрономически часа на ден. 

Начало на изпитите – 14:00  часа 


