
СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА „ДЖОН АТАНАСОВ“- СОФИЯ  

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ ЧРЕЗ ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ – ЧАСТ ПО ПРАКТИКА НА 

ПРОФЕСИЯТА 

Критерии и показатели за оценяване на индивидуално задание по практика 

Критерии и показатели за оценяване 
Максимален 

брой точки 
Точки 

1. Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд и 

опазване на околната среда 
да/не да/не 

1.1. Изпълнява дейностите при спазване на необходимите мерки за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

1.2. Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд на работното място 

1.3. Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа  

  

2. Ефективна организация на работното място 5  

2.1. Планира ефективно работния процес 2  

2.2. Разпределя трудовите дейности в работния процес съобразно поставената задача 

и времето за нейното изпълнение 2 

 

2.3. Познава и прилага установените стандарти за осъществяване на дейността 1 
 

3. Спазване изискванията на правилниците, наредбите и предписанията 5  

3.1. Познава и прилага нормативните изисквания в съответната професионална област 3  

3.2. Спазва изискванията на правилниците, наредбите и предписанията, свързани с 

индивидуалното задание 
2 

 

4. Правилен подбор на детайли, материали и инструменти съобразно 

конкретното задание 
20  

4.1. Целесъобразно използва материали, детайли и инструменти според изпитното 

задание 
10  

4.2. Правилно подбира количеството и качеството на материали, детайли и 

инструменти 
10 

 

5. Спазване на технологичната последователност на операциите според 

индивидуалното задание 
20  

5.1. Самостоятелно определя технологичната последователност на операциите 10  

5.2. Организира дейността си при спазване на технологичната последователност на 

операциите в процеса на работа 10 

 

6. Качество на изпълнението на индивидуалното задание 50  

6.1. Всяка завършена дейност съответства на изискванията на съответната технология 20  

6.2. Крайният резултат съответства на зададените параметри и отговаря на 

изискванията в стандартите 20 

 

6.3. Изпълнява задачата в поставения срок 10 
 

Общ брой точки: 
Максимален 

бр. точки 100 
 

Забележка: Критерий 1 няма количествено изражение, а качествено. Ако обучаваният по време на изпита създава 

опасна ситуация, застрашаваща собствения му живот или живота на други лица, изпитът се прекратява и на 

обучавания се поставя оценка слаб(2). 

 

 
УЧЕНИК/ОБУЧАВАН: …………………….................…………………………...………...........................................  

  (име, фамилия)     (подпис)  

дата...............................................2023 г. 

 

№ Длъжност Име, презиме, фамилия Подпис 
Общ брой 

точки 

1. Председател    

2. Член    

3. Член    

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:  

 


