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I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛ НА ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА
Националната изпитна програма е предназначена за организиране и провеждане на
държавните изпити по теория и практика за придобиване на втора степен на професионална
квалификация по професия код 815020 Козметик, специалност код 8150201 Козметика от
Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за
професионалното образование и обучение.
Целта на настоящата изпитна програма е да определи единни критерии за оценка на
професионалните компетенции на обучаваните, изискващи се за придобиване на втора
степен на квалификация по изучаваната професия Козметик, специалност Козметика.
Националната изпитна програма е разработена във връзка с чл.36 от Закона за
професионалното образование и обучение (ЗПОО). До утвърждаване на ДОИ по
специалността настоящата Национална изпитна програма следва да се прилага само за
системата на народната просвета.
Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат в съответствие
с изискванията на ЗПОО и Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване.

ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИЗПИТНА ПРОГРАМА
Настоящата национална изпитна програма съдържа:
1. За държавния изпит по теория на професията/специалността:
a. Изпитните теми с план-тезиси на учебното съдържание.
б. Критерии за оценяване
2. За държавния изпит по практика на професията / специалността:
a. Указания за съдържанието на индивидуалните практически задания.
б. Критерии за оценяване.
3. Система за оценяване.
4. Препоръчителна литература.
5. Приложения:
a. Примерен билет за държавния изпит по теория на професията/специалността.
б. Примерно индивидуално практическо задание.

ІІІ. ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА/СПЕЦИАЛНОСТТА
1. Изпитни теми с план-тезис на учебното съдържание:
ИЗПИТНИ ТЕМИ
ТЕМА № 1. Козметични суровини и материали в козметиката
План – тезис :
• Материали от животински произход.
• Материали от растителен произход.
• Материали от минерален произход.
• Минерали от синтетичен произход.
• Полезни растения, използвани в козметиката.
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Критерии за оценяване
1. Предварителна подготовка и етика на обслужване
2. Необходими материали и инструменти
3. Подготовка на лицето
4. Задача: Да се посочат и обосноват предимствата на материалите от
животински произход
5. Трудови и хигиенни задачи
6. Техника на безопасност
7. Заключителни манипулации и ценообразуване
Общ брой точки:

Максимален
брой точки
5
10
5
25
5
5
5
60

ТЕМА № 2. Предмет на козметиката
План – тезис:
• Цел на козметиката.
• Консервативна и лечебна козметика
• Хирургическа козметика.
• Декоративна козметика.
• Грим – цел, пособия, техника
Критерии за оценяване
1. Предварителна подготовка и етика на обслужване
2. Необходими материали и инструменти
3. Подготовка на лицето
4. Най-обща характеристика на консервативната и хирургическата
козметика – Задача: Дайте пример на очаквани резултати от
декоративната козметика
5. Трудови и хигиенни задачи
6. Техника на безопасност
7. Заключителни манипулации и ценообразуване
Общ брой точки:

Максимален
брой точки
5
10
5
25
5
5
5
60

ТЕМА № 3. Видове маски
План – тезис:
• Подхранващи маски – цел, материали, начин на приготвяне и нанасяне.
• Стягащи маски– цел, материали, начин на приготвяне и нанасяне.
• Изсушаващи маски– цел, материали, начин на приготвяне и нанасяне.
• Витаминни маски– цел, материали, начин на приготвяне и нанасяне.
• Избелващи маски– цел, материали, начин на приготвяне и нанасяне.
• Тонизиращи маски– цел, материали, начин на приготвяне и нанасяне.
• Лечебни маски– цел, материали, начин на приготвяне и нанасяне.
Максимален
Критерии за оценяване
брой точки
1. Предварителна подготовка и етика на обслужване
5
2. Необходими материали и инструменти
10
3. Подготовка на лицето
5
4.Техника на изпълнение на процедурата - Задача: Да се опише
25
последователността на процедурата за тонизираща маска
5. Трудови и хигиенни задачи
5
6. Техника на безопасност
5
7. Заключителни манипулации и ценообразуване
5
Общ брой точки:
60
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ТЕМА № 4. Хигиенно - козметичен масаж на суха кожа
План – тезис:
• Предварителна подготовка и етика на обслужване.
• Определяне типа кожа – суха и почистване на лице.
• Парафинова маска – цел, суровини, приготовление, полагане.
• Хигиенно - козметичен масаж – цел, материали, начин на приложение.
• Маска – цел, суровини, приготовление, прилагане.
• Заключителна част и ценообразуване.
Максимален
Критерии за оценяване
брой точки
1. Предварителна подготовка и етика на обслужване
5
2. Необходими материали и инструменти
10
3. Подготовка на лицето
5
4. Техника на изпълнение на процедурата - Задача: Да се посочи
25
влиянието на хигиенно – козметичния масаж върху състоянието на
кожата
5. Трудови и хигиенни задачи
5
6. Техника на безопасност
5
7. Заключителни манипулации и ценообразуване
5
Общ брой точки:
60
ТЕМА № 5. Лечебен масаж при мазна кожа
План – тезис:
• Предварителна подготовка и етика на обслужване.
• Определяне типа кожа – мазна и почистване на лицето.
• Билкова маска – цел, суровини, приготовление, начин на работа и безопасност.
• Лечебен масаж на проф. Поспелов – цел, материали.
• Д`арсонвализация – цел, материали, апарат, начин на работа и безопасност.
• Стягаща маска – цел, материали, приготвяне и прилагане.
• Сваляне на маската, ценообразуване.
Максимален
Критерии за оценяване
брой точки
1. Предварителна подготовка и етика на обслужване
5
2. Необходими материали и инструменти
10
3. Подготовка на лицето
5
4. Техника на изпълнение на процедурата - Задача: Да се опише
25
последователността при нанасяне на билкова маска и извършване на
лечебен масаж
5. Трудови и хигиенни задачи
5
6. Техника на безопасност
5
7. Заключителни манипулации и ценообразуване
5
Общ брой точки:
60
ТЕМА № 6. Почистване на лице след прекарано акне
План – тезис:
• Предварителна подготовка и етика на обслужване.
• Определяне на заболяването и типа кожа.
• Парна баня – цел, суровини, апарат, начин на работа и безопасност.
• Частично почистване от комедони – цел, материали.
• Д`арсонвализация – цел, материали, начин на работа и безопасност.
• Маска – цел, материали, приготовление и нанасяне.
• Сваляне на маската, ценообразуване.
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Критерии за оценяване
1. Предварителна подготовка и етика на обслужване
2. Необходими материали и инструменти
3. Подготовка на лицето
4. Техника на изпълнение на процедурата - Задача: Да се опише
последователността на частично почистване от комедони
5. Трудови и хигиенни задачи
6. Техника на безопасност
7. Заключителни манипулации и ценообразуване
Общ брой точки:

Максимален
брой точки
5
10
5
25
5
5
5
60

ТЕМА № 7. Йонофореза при пигментни петна /хлоазма/ и лунички
План – тезис:
• Предварителна подготовка и етика на обслужване.
• Определяне на козметичните недостатъци по кожата и почистване на лицето
за съответните процедури.
• Фриматор /пилинг/ - цел, материали и продукти, начин на работа, апарати и
безопасност.
• Йонофореза – цел, материали, продукти, апарати, начин на работа и
безопасност.
• Нанасяне на подходяща маска.
• Заключителна част и ценообразуване.
Критерии за оценяване
1. Предварителна подготовка и етика на обслужване
2. Необходими материали и инструменти
3. Подготовка на лицето
4. Техника на изпълнение на процедурата - Задача: Да се опише
последователността за работа с фриматор и йонофореза
5. Трудови и хигиенни задачи
6. Техника на безопасност
7. Заключителни манипулации и ценообразуване
Общ брой точки:

Максимален
брой точки
5
10
5
25
5
5
5
60

ТЕМА № 8. Козметична процедура при комедони и милиуми /при мазна и
смесена кожа/
План – тезис:
• Предварителна подготовка и етично отношение.
• Характеристика.
• Парна баня – цел, материали, суровини, апарат, безопасност.
• Почистване – цел, материали, суровини.
• Лечебен масаж – цел, техника на изпълнение.
• Д`арсонвализация – цел, апарат, безопасност.
• Маска.
• Заключителна част и ценообразуване.
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Критерии за оценяване
1. Предварителна подготовка и етика на обслужване
2. Необходими материали и инструменти
3. Подготовка на лицето
4. Техника на изпълнение на процедурата - Задача: Да се посочи
последователността на операциите при парна баня на лицето
5. Трудови и хигиенни задачи
6.Техника на безопасност
7. Заключителни манипулации и ценообразуване
Общ брой точки:

Максимален
брой точки
5
10
5
25
5
5
5
60

ТЕМА № 9. Епилация
План – тезис:
• Предварителна подготовка и етично отношение.
• Характеристика на видовете окосмявания.
• Епилот – цел, материали, апарат, начин на работа, безопасност.
• Коло - маска – цел, материали, приложение, начин на работа, апарат,
безопасност.
• Заключителна част и ценообразуване.
Максимален
брой точки
1. Предварителна подготовка и етика на обслужване
5
2. Необходими материали и инструменти
10
3. Подготовка на лицето
5
4. Техника на изпълнение на процедурата - Задача: Да се опише начина на
25
работа с коло-маска.
5. Трудови и хигиенни задачи
5
6. Техника на безопасност
5
7. Заключителни манипулации и ценобразуване
5
Общ брой точки:
60
Критерии за оценяване

ТЕМА № 10. Вапоризация /процедури при старееща кожа и бръчки /
План – тезис:
• Предварителна подготовка и етични отношения.
• Определяне промените при старееща кожа и бръчки.
• Вапозон – цел, материали, апарат, начин на работа, безопасност.
• Хидрофилен масаж – цел, приложение, похвати, материали.
• Йонофореза – цел, суровини, апарат, начин на работа, безопасност.
• Заключителна част и ценообразуване.
Максимален
Критерии за оценяване
брой точки
1. Предварителна подготовка и етика на обслужване
5
2.Необходими материали и инструменти
10
3.Подготовка на лицето
5
4.Техника на изпълнение на процедурата - Задача: Да се посочат
25
предимствата на хидрофилния масаж
5. Трудови и хигиенни задачи
5
6. Техника на безопасност
5
7. Заключителни манипулации и ценобразуване
5
Общ брой точки:
60
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ТЕМА № 11. Коригиране на вежди, дневен грим
План – тезис:
• Предварителна подготовка и етика.
• Определяне желаната форма на веждите и лицето.
• Коригиране на вежди – цел, пособия, материали.
• Дневен грим – цел, пособия, средства, начин на работа.
• Заключителна част и ценообразуване.
Критерии за оценяване
1. Предварителна подготовка и етика на обслужване
2. Необходими материали и инструменти
3. Подготовка на лицето
4. Техника на изпълнение на процедурата - Задача: Да се опише
последователността при нанасяне на дневен грим
5. Трудови и хигиенни задачи
6. Техника на безопасност
7. Заключителни манипулации и ценобразуване
Общ брой точки:

Максимален
брой точки
5
10
5
25
5
5
5
60

ТЕМА № 12. Вечерен грим
План – тезис:
• Предварителна подготовка и етично отношение.
• Определяне типа кожа, овала на лицето.
• Хигиенно- козметичен масаж – цел, материали, приложение.
• Маска в зависимост от типа кожа – цел, материали, приготовление,
приложение.
• Вечерен грим – цел, пособия, козметични средства, техника.
• Заключителна част и ценообразуване.
•
Максимален
Критерии за оценяване
брой точки
1. Предварителна подготовка и етика на обслужване
5
2. Необходими материали и инструменти
10
3. Подготовка на лицето
5
4.Техника на изпълнение на процедурата – Задача: Да се опише
25
последователността при нанасяне на вечерен грим
5. Трудови и хигиенни задачи
5
6. Техника на безопасност
5
7. Заключителни манипулации и ценобразуване
5
Общ брой точки:
60
ТЕМА № 13. Пластичен масаж по схемата на Жаке
План – тезис:
• Предварителна подготовка и етика.
• Диагностициране типа кожа и почистване на лицето.
• Трайно боядисване на мигли и вежди – цел, материали, тест, начин на
работа.
• Лечебен масаж по схемата на Жаке – цел, материали, начин на работа.
• Поставяне на маска – цел, приготовление, прилагане.
• Заключителна част и ценообразуване.
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Критерии за оценяване
1. Предварителна подготовка и етика на обслужване
2. Необходими материали и инструменти
3. Подготовка на лицето
4. Техника на изпълнение на процедурата - Задача: Да се посочат
последователността и евентуалните опасности при боядисване на
мигли и вежди
5. Трудови и хигиенни задачи
6. Техника на безопасност
7. Заключителни манипулации и ценобразуване
Общ брой точки:

Максимален
брой точки
5
10
5
25
5
5
5
60

ТЕМА № 14. Почистване на лице при суха кожа
План – тезис:
• Предварителна подготовка и етика.
• Определяне на типа кожа и подготвяне на клиента за процедури.
• Маслена маска – цел, подготовка, прилагане, суровини
• Фриматор – пилинг – материали, апарат, начин на работа и безопасност.
• Частично почистване на дълбоките комедони и милиуми – цел, материали,
начин на работа.
• Д`арсонвализация – цел, материали, апарат, начин на работа и безопасност.
• Маска – суровини и материали, приготовление, полагане.
• Заключителна част и ценообразуване.
•
Максимален
Критерии за оценяване
брой точки
1. Предварителна подготовка и етика на обслужване
5
2. Необходими материали и инструменти
10
3. Подготовка на лицето
5
4.Техника на изпълнение на процедурата - Задача: Да се посочат
25
предимствата на маслена маска при суха кожа
5. Трудови и хигиенни задачи
5
6. Техника на безопасност
5
7. Заключителни манипулации и ценобразуване
5
Общ брой точки:
60

ТЕМА № 15. Ръчен пилинг при суха и чувствителна кожа
План – тезис:
• Предварителна подготовка и етично отношение.
• Характеризиране типа кожа и подготовка на лицето за съответните
процедури.
• Вапазон – цел, материали, апарат, начин на работа и безопасност.
• Пилинг /ръчен/ - цел, материали, начин на работа.
• Компрес – цел, суровини, приготовление и прилагане.
• Д`арсонвализация – цел, материали, апарат, начин на работа и безопасност.
• Маска – цел, суровини, приготовление, полагане.
• Заключителна част и ценообразуване.
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Критерии за оценяване
1. Предварителна подготовка и етика на обслужване
2. Необходими материали и инструменти
3. Подготовка на лицето
4. Техника на изпълнение на процедурата - Задача: Да се опише
последователността на Д`арсонвализацията
5. Трудови и хигиенни задачи
6. Техника на безопасност
7. Заключителни манипулации и ценобразуване
Общ брой точки:

Максимален
брой точки
5
10
5
25
5
5
5
60

Тема № 16. Точков масаж при акне, мазна кожа и прилагане на лазер
План – тезис:
• Предварителна подготовка и етика.
• Определяне типа кожа и подготовка на клиента.
• Точков масаж – цел, начин на работа.
• Лазер – цел, терапия, апарат, начин на работа и безопасност.
• Маска – цел, материали, приготовление, полагане.
• Заключителна част и ценообразуване.
Критерии за оценяване
1. Предварителна подготовка и етика на обслужване
2. Необходими материали и инструменти
3. Подготовка на лицето
4. Техника на изпълнение на процедурата - Задача: Да се опише
последователността на процедурата за точков масаж
5. Трудови и хигиенни задачи
6. Техника на безопасност
7. Заключителни манипулации и ценобразуване
Общ брой точки:

Максимален
брой точки
5
10
5
25
5
5
5
60

ТЕМА № 17. Ултразвук при суха кожа
План – тезис:
• Предварителна подготовка и етично отношение.
• Диагностициране вида кожа и определяне на процедурите.
• Парафинова маска – цел, материали, приготовление, прилагане.
• Д`арсонвализация – цел, апарат, начин на работа и безопасност, средства.
• Ултразвук – цел, материали, апарат, начин на работа и безопаснст.
• Заключителна част и ценообразуване.
Критерии за оценяване
1. . Предварителна подготовка и етика на обслужване
2. Необходими материали и инструменти
3. Подготовка на лицето
4. Техника на изпълнение на процедурата - Задача: Да се опише
последователността на процедурата за ултразвук при суха кожа
5. Трудови и хигиенни задачи
6. Техника на безопасност
7. Заключителни манипулации и ценобразуване
Общ брой точки:

Максимален
брой точки
5
10
5
25
5
5
5
60
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ТЕМА № 18. Маникюр и педикюр
План – тезис:
• Предварителна подготовка и етично отношение.
• Нокти – определение.
• Обработка на ноктите при маникюр – цел, материали, набор от
инструменти, начин на работа и аксесоари.
• Педикюр – цел, материали, набор от инструменти, начин на работа и
аксесоари.
• Заключителна част и ценообразуване.
Критерии за оценяване
1. Предварителна подготовка и етика на обслужване
2. Необходими материали и инструменти
3. Подготовка на лицето
4. Техника на изпълнение на процедурата – Задача: Да се опише
последователността на процедурата за обработка на ноктите при
маникюр
5. Трудови и хигиенни задачи
6. Техника на безопасност
7. Заключителни манипулации и ценобразуване
Общ брой точки:

Максимален
брой точки
5
10
5
25
5
5
5
60

ІV. ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА/СПЕЦИАЛНОСТТА
1. Указания за съдържанието на индивидуалните практически задания.
Чрез държавния изпит по практика на специалността се проверяват и оценяват
професионалните умения и компетенции на обучаваните, отговарящи на втора степен на
професионална квалификация.
Изпитът по практика се състои в извършване на конкретен вид практическа
дейност по зададена технология или последователност от операции за постигане на
определена крайна цел.Спецификата на професионалните дейности за професията Козметик
изисква стриктно спазване на изискванията за дейности и манипулации, в съответствие със
съдържанието на учебните програми по учебна практика по специалността.
Индивидуалното изпитно задание съдържа пълното наименование на училището,
празни редове за попълване имената на обучавания, квалификационната форма, началната
дата и началния час на изпита, краен срок на изпита – дата, час, темата на индивидуалното
практическо задание и изискванията към крайния резултат от изпълнението на заданието.
По решение на комисията могат да се дадат допълнителни указания, които да подпомогнат
обучавания при изпълнение на индивидуалното практическо задание.
Индивидуалните практически задания се съставят в училището. Броят на
изготвените задания трябва да бъде поне с едно повече от броя на явяващите се в деня на
изпита. Всеки обучаван изтегля индивидуалното си практическо задание, в което веднага
саморъчно написва трите си имена. Тъй като по тази специалност няма утвърдено ДОИ се
използва таблицата, посочена по-долу, с която се определят националните критерии. При
разработване на индивидуалното практическо задание комисията по провеждане и
оценяване на изпита по практика конкретизира показатели за оценяване на изпита на тези
критерии. Могат да се използват следните критерии:
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2. Критерии за оценяване.
За всяко индивидуално практическо задание комисията по провеждане и оценяване
на изпита по практика разработва критерии за оценяване и съответните показатели. Посочва
се максималният брой точки, които се поставят при пълно, вярно и точно изпълнение на
показателя. Те са в съответствие с посочените в Държавното образователно изискване за
придобиване квалификация по професията.
Макси
мален
КРИТЕРИИ
ПОКАЗАТЕЛИ
№
брой
точки
Спазване
на
правилата
за
правилно
употребява
предмети
и
да/не
1.
здравословни и безопасни
средства на труда по безопасен начин
условия на труд.
разпознава опасни ситуации, които
Забележка: Този критерий няма
биха могли да възникнат в процеса на
количествено изражение, а качествено. работа и дефинира
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).

2. Ефективна организация на

- подрежда инструментите /пособията и
материалите, като осигурява удобство
- целесъобразно употребява материалите
- работи с равномерен темп за определено
време
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3. Правилен подбор на материали и

- преценява
типа
и
вида
на
необходимите материали и инструменти
- правилно подбира количеството и
качеството на необходимите материали
- спазва
технологичната
последователност в процеса на работа

10.

- всяка
завършена
манипулация
съответства на изискванията на съответната
технология
- изпълнява задачата в поставения
срок
- осъществява операционен контрол –
при избора на материали, пособия и
инструменти
- оценява резултатите, взема решение
и отстранява грешките
- демонстрира добра техника на
работа
Общ брой точки:
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работното място.

инструменти съобразно
конкретното задание.

4. Спазване на технологичната
последователност на
манипулациите
5. Качество на изпълнение на
практическото изпитно задание.
Изчерпателност.

6. Самоконтрол и самопроверка на
изпълнението на практическото
изпитно задание.

7. Защита на извършения монтаж
на уреда (апарата).

20

5

5
60
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V. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Системата за оценяване, приложена в изпитната програма е точкова. Сумата от
точките за всички критерии от изпитната тема и едно задание е 60 точки. За всеки критерий
точките са определени съобразно неговата тежест и са максимални. В зависимост от
показаните знания и умения, могат да се получат точки от 0 до максималния брой за всеки
критерий. Точките, получени за всеки критерий се сумират за заданието. Общият брой точки
се приравнява към цифровата оценка по формулата:
Цифрова оценка = общ брой точки от всички критерии :10
(записва се с качествен и количествен показател)

Получената цифрова оценка се изчислява с точност до 0,01.
Оценяването на писмените работи от държавния изпит по теория е в съответствие с
чл. 46 от Наредба № 3 за системата за оценяване.
Изпълнението на практическото задание от държавния изпит по практика се оценява в
съответствие с чл. 48 от Наредба № 3 за системата на оценяване.

VІ. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
1. “Приложна козметика” –д-р Папазова
2. “Козметика” – д-р Вецова
3. “Козметика” – Комплексни услуги
4. Национално сдружение на козметиците „ Здраве и красота”
5. „ Козметика” - А. Атанасова

VІІ. АВТОР
1. Цветелина Дойчева – Професионална гимназия по фризьорство и козметика
“Княгиня Евдокия”, гр. София
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VІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ
а ) Примерен изпитен билет по теория
…………………………………………………………………………………………………….
(пълно наименование на училището)

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА/СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА
ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
по професия: код 815020

Козметик

специалност: код 8150201 Козметика
Изпитен билет №…………………..
Изпитна тема: ………………………………………………………………….
(изписва се точното наименование на темата)

План-тезис: ....…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Приложна задача: …………………………………………………………….
(по преценка на комисията)

Описание на дидактическите материали: ……………………………………......
Председател на изпитната комисия: …………………….

…………........

(име,фамилия)

(подпис)

Директор:……………..: ………………. …………………………………………….
(име,фамилия)

(подпис)

(печат на училището)
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б) Примерно индивидуално практическо задание
……………………………………………………………………………………….……………….
(пълно наименование на училището)

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА/СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА
ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
по професия: код 815020

Козметик

специалност: код 8150201 Козметика

Индивидуално практическо

з а д а н и е №. . . . . .

На ученика ……………………………..……………………………………………
(трите имена на ученика)

от ХІІ клас
начална дата на изпита: …………..

начален час: ………………

крайна дата на изпита: ……………

час на приключване на изпита:…….

1. ……………………………………………………………………………………
(вписва се темата на изпитното задание)

……………………………………………………………………………………….
2. Указания (инструкции/изисквания) за изпълнение на практическото задание:
…………………………………………………………………………………………
3. Оценка на работата от практическото задание: ……………………………….
УЧЕНИК: …………………………………..

…………………………………

(име,фамилия)

(подпис)

Председател на изпитната комисия: ………………………
(име,фамилия)

………………….
(подпис)

Директор: …………………………………………………………………………..…..
(име, фамилия)

(подпис)
(печат на училището)
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