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Приложение № 3А 
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНИ ИЗПИТИ/ТЕСТОВЕ ПРЕЗ 2023 Г. 

 

Дата 
Място за 

провеждане 
Изпит/тест за специалност: 

22 юни Присъствено 
ИЗПИТ  ПО  
БИОЛОГИЯ 

„Медицина”, „Ветеринарна медицина”, „Лекарски асистент”, „Кинезитерапия”, 
„Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Социални дейности”, „Рехабилитатор”, 
„Медицински лаборант”, „Помощник-фармацевт“, „Медицински козметик“, 
„Ортопедичен техник“, „Медицински оптик“, „Зооинженерство”, „Агрономство 
(Полевъдство)”, „Агрономство (Етерично-маслени култури)”, „ЕООС”, 
„Рибовъдство и аквакултура”, „Аграрно инженерство”. 

23 юни Присъствено ИЗПИТ ПО 
ХИМИЯ  

„Медицина”, „ЕООС”, „Технология на храните”. 

27 юни 

Присъствено – 
в Стара 
Загора – 
Ректорат или 
във ФТТ - гр. 
Ямбол 

ИЗПИТ ПО  
ОБЩА 
ЕЗИКОВА 
КУЛТУРА 

„Социални дейности”, „Социална педагогика”, „ПНУП”, „НУПЧЕ”, 
„Специална педагогика”, „Предучилищна педагогика“, „Педагогика на 
обучението по информационни технологии“,  „Педагогика на обучението по 
изобразително изкуство и графичен дизайн“, „Педагогика на обучението по 
физическо възпитание“ , „Аграрна икономика и търговия”, „Регионална 
икономика и управление”,  „Бизнес икономика”, „Местни финанси“, 
„Информационни технологии в икономиката и управлението“, 
„Зооинженерство”, „Агрономство (Полевъдство)”, „Агрономство (Етерично-
маслени култури)”, „ЕООС”, „Рибовъдство и аквакултура”, „Аграрно 
инженерство”, „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”, 
„Автотранспортна и земеделска техника”, „Автоматика и компютърни 
системи”, „Електротехника”, „Компютърни системи и комуникации“, ”Топло- 
и газоснабдяване”, „Индустриално инженерство”, „Технология на храните”. 

26 юни Присъствено ТЕСТ ПО  
БИОЛОГИЯ 

„Зооинженерство”, „Агрономство (Полевъдство)”, „Агрономство (Етерично-
маслени култури)”, „ЕООС”, „Рибовъдство и аквакултура”, „Аграрно 
инженерство”, „Лекарски асистент”, „Кинезитерапия“, „Медицинска сестра”, 
„Акушерка”, „Социални дейности”, „Рехабилитатор”, „Медицински лаборант”, 
„Помощник-фармацевт“, „Медицински козметик“, „Медицински оптик“, 
„Ортопедичен техник“. 

28 юни Присъствено ТЕСТ ПО  
ГЕОГРАФИЯ 

„Бизнес икономика”, „Аграрна икономика и търговия”, „Регионална 
икономика и управление”, „Местни финанси“, „Информационни технологии 
в икономиката и управлението“. 

28 юни 

Присъствено – 
в Стара 
Загора – 
Ректорат или 
във ФТТ - гр. 
Ямбол 

ТЕСТ ПО  
МАТЕМАТИКА 

„ЕООС”, „Аграрно инженерство”, „Педагогика на обучението по 
информационни технологии“, „Аграрна икономика и търговия”, „Регионална 
икономика и управление”, „Бизнес икономика”, „Местни финанси“, 
„Информационни технологии в икономиката и управлението“, „Дизайн, 
технологии и мениджмънт на модната индустрия”, „Автотранспортна и 
земеделска техника”, „Автоматика и компютърни системи”, 
„Електротехника”, „Компютърни системи и комуникации”, „Топло- и 
газоснабдяване”,„Индустриално инженерство”, „Технология на храните”,  
„Информационни технологии“, „Софтуерно инженерство“. 

ТЕСТ ПО 
ОБЩО- 
ТЕХНИЧЕСКА 
ПОДГОТОВКА  

„Аграрно инженерство”, „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната 
индустрия”, „Автотранспортна и земеделска техника”, „Автоматика и 
компютърни системи”, „Електротехника”,  „Компютърни системи и 
комуникации“, „Топло- и газоснабдяване”, „Индустриално инженерство” , 
„Технология на храните”. 

 
  




