
 

 

 

                                                

 

 

 

  I. Вид на изпита - Изпитът е писмен  

 IІ. Формат на изпита 

Държавният квалификационен изпит  по теория на специалността се 

провежда по национални изпитни програми, в които са определени 

изпитните теми и критериите за оценяване 

         ІІІ. Времетраене на изпита 

   Изпитът е с продължителност до 4/четири /астрономически часа.  

 

 



 

 

 

 

  I. Вид на изпита - Изпитът е практически 

 

          

      ІV. Формат на изпита             

 

Държавният квалификационен изпит  по практика на специалността се 

провежда по национални изпитни програми и се състои в изпълнение на 

индивидуално практическо задание 

 

   V. Времетраене на изпита 

 

Изпитът е с продължителност до три дни, но не повече от шест 

астрономически часа  дневно.  

 

 

 



ДЪРЖАВНИ 

КВАЛИФИКАЦИОННИ 

ИЗПИТИ 2023 

  

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
 ДЪРЖАВНИТЕ КВАЛИФИКАЦИОННИ 

ИЗПИТИ: 

СЕСИЯ ЯНУАРИ 

Теория на специалността : 

За втора и трета квалификационна степен 

20 януари 2023 г., начало 08.00 ч. 

 

Практика на специалността: 

Специалност „Експлоатация на  автомобилния транспорт”  

23 и 24 януари 2023 г начало 13.30 ч. 

 

Специалност “Бизнес-администрация“ „Оперативно 

счетоводство” и „Управление на транспортно предприятие”       

23 и 24 януари 2023 г начало 13.30 ч. 

 

Специалност „Автотранспортна техника”, „Електротехника на 

автомобилния транспорт” и „Автомобили и кари”                       

 23 и 24 януари 2023 г начало 13.30 ч. 

 

Специалност „Газова техника” и „Монтьор и водач на МПС”- 

23 и 24 януари 2023 г начало 13.30 ч. 

 

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ – 20.12.2022 г. 



СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ  
Теория на специалността : 

За трета квалификационна степен 

Задължителен държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация в частта по теория на 

професията чрез писмена работа по изпитна тема 

Специалност „Оперативно счетоводство” 

23 май 2023 г., начало 8.00 ч. 

 

Задължителен държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация в частта по теория на 

професията чрез защита на дипломен проект 

Специалност „Оперативно счетоводство” 

23 май 2023 г., начало 8.00 ч. 

 

Специалност „Експлоатация на  автомобилния транспорт”  

26 май 2023 г., начало 08.00 ч. 

Специалност „Автотранспортна техника” 

29 май 2023 г., начало 08.00 ч. 

Практика на специалността- практически или чрез 

защита на дипломен проект в практическа част 

Специалност „Оперативно счетоводство” 

30 и 31 май 2023 г., начало 13.30 ч. 

 

Специалност „Експлоатация на  автомобилния транспорт”  

01 и 02 юни 2023 г., начало 13.30 ч. 

Специалност „Автотранспортна техника“ 

30 и 31 май 2023 г., начало 13.30 ч. 

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ - 06.02 – 21.02.2023 г. 



 

СЕСИЯ АВГУСТ- СЕПТЕМВРИ 

 
Теория на специалността – писмен или  чрез защита на 

дипломен проект в теоретична част 

За втора и трета квалификационна степен                      

 25 август 2023 г., начало 08.00 ч. 

 

Практика на специалността- практически или чрез 

защита на дипломен проект в практическа част 

Специалност „Експлоатация на  автомобилния транспорт”  

28 и 29 август 2023 г., начало 08.30 ч. 

 
Специалност „Автотранспортна техника”, „Електротехника на 

автомобилния транспорт” и „Автомобили и кари”                       

 28 и 29 август 2023 г., начало 08.30 ч. 

 

Специалност “Бизнес-администрация“ „Оперативно 

счетоводство” и „Управление на транспортно предприятие  

28 и 29 август 2023 г., начало 08.30 ч. 

 

Специалност „Газова техника” и „Монтьор и водач на МПС”  

28 и 29 август 2023 г., начало 08.30 ч. 

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ                                      

от 26.06  до 07.07. 2023 г.  

    

 

 


