МОТИВИ
към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2020 г. за
организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална
квалификация

Настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2020 г. e
изготвен връзка с измененията и допълненията в Закона за професионално образование и
обучение (обн., ДВ, бр. 17 от 2020 г.) и необходимостта от синхронизиране на Наредба № 1 от
2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална
квалификация, с чл. 34, ал. 3 и чл. 36, ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение
(ЗПОО).
В наредбата са определени организацията и провеждането на задължителния държавен изпит
за придобиване на трета степен на професионална квалификация, който при заявено желание от
ученика може да се провежда чрез защита на дипломен проект.
Определени са:
• редът за изтегляне на номера на изпитната тема за изпита в деня на изпита в МОН;
• комисията за подготовка, провеждане и оценяване на изпита чрез защита на дипломен
проект в теоретичната част и се определят нейните задължения;
• условията и редът за организиране и провеждане на задължителния държавен изпит за
придобиване на трета степен на професионална квалификация в професионалното образование
чрез защита на дипломен проект;
• формата на дипломния проект като теоретико-практическа разработка на тема, възложена
на ученика с индивидуално задание, което включва теоретична част и практическа част;
• начинът за провеждане на държавен изпит –устно изложение на ученика за представяне на
разработения дипломен проект и отговор на поставените от комисията въпроси, както и
изпълнение на практическо задание, което може да бъде демонстрация на определена практическа
задача от дипломния проект;
• изискванията за разработката на дипломния проект, съдържанието и оформянето на
проекта, както и срок за предаването му, представянето и защитата му, както и ролята на
ръководителя-консултант;

• условията и реда за рецензиране на дипломните проекти от трима рецензенти – учители по
професионална подготовка, представители на работодатели, на висши училища, а за учениците в
обучение чрез работа (дуална система на обучение) наставници от предприятието, в което
ученикът провежда практическото обучение в реална работна среда.
Целите, които се преследват с приемането на наредбата за изменение и допълнение на Наредба
№1 от 2020 г., са свързани с въвеждане на еднакви изисквания във всички институции в системата
на училищното професионално образование при организацията, провеждането и оценяването на
задължителния държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация.
Резултатите от прилагането на акта се изразяват в създаването на изисквания и на
необходимите предпоставки за организирането и провеждането на практика на държавния изпит
за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект.
Предложеният проект на наредба не води до въздействие върху държавния бюджет.
С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2020 г. за организацията
и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация не се въвеждат
разпоредби от европейското право, поради което не се налага изготвяне на справка за
съответствие с европейското законодателство.

