
Национална гимназия за сценични и екранни изкуства 

гр. Пловдив, УЛ."П.Д.ПЕТКОВ" №8, 032/626-425,s_kadri@abv.bg  

 

 

ЗАПОВЕД 

№ РД 06-163 / 19.01.2022 г.  

 

          На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното, в изпълнение на чл. 

7, ал. 3 от Наредба № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за 

придобиване на професионална квалификация и във връзка със Заповед № РД 09-1807 / 31.08.2021 

г. на министъра на образованието и науката за определяне дати за провеждане на държавни 

зрелостни изпити/задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация  

ОПРЕДЕЛЯМ:  

 

І. Дати за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация – частта по практика на професията за сесия май- юни на 

учебната 2021/2022 година, както следва:  

 

1.Професия код 212070 , актьор  

Специалност код 2120702, Пантомима  

 

      - 03.06.2022 г. от 10.00 ч. в ателие № 3 

      - 06.06. 2022 г. от 18.30 ч. в Държавен куклен театър, гр. Пловдив 

 

II. Дати за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална 

квалификация – частта по практика на професията за сесия май- юни на учебната 2021/2022 

година, както следва:  

  

1. Професия код 214010, дизайнер  

Специалност код 2140101, Театрален, кино и телевизионен декор  

06.06.2022 г. от  10.30 ч. в практическа сграда 

2. Професия код 214010, дизайнер  

Специалност код 2140113, Сценичен костюм  

от 03.06.2022 г. от 14.00 ч. във ФС 

3. Професия код 214010, дизайнер  

Специалност код 2140102, Художествено осветление за театър, кино и телевизия  

от 03.06.2022 г. от 14.00 ч. във 2 ателие 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на лицата, отговорни за организацията и 

провеждането на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална 

квалификация – частта по практика на професията. 

Датите на изпитите да бъдат качени на сайта на НГСЕИ до 23.05.2022 г. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Паулина Нешова Алексиева, на 

длъжност: Заместник-директор, учебна дейност .  

 

Директор: Николай Томов 
 


