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                                ГРАФИК 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОФЕСИИ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА 

 
Състезания по професии 

Училищен 

кръг 

Регионален 

кръг 

Национален 

кръг 

(месец) 

Най-добра бизнес идея до 01.03.2023 г. - април 2023 г. 

Счетоводство до 01.03.2023 г. - април 2023 г. 

Международен панаир на учебно- 

тренировъчните фирми 

„ТФ ФЕСТ – Млад предприемач“ 

 
- 

 
- 

 
април 2023 г. 

Европейска олимпиада по 

статистика 
до 01.02.2023 г. до 01.03.2023 г. април 2023 г. 

Най-добър техник в 

машиностроенето 
до 23.01.2023 г. - март 2023 г. 

Най-добър млад заварчик до 15.02.2023 г. - март 2023 г. 

Най-добър млад керамик до 15.02.2023 г. - април 2023 г. 

Състезание по приложна 

електроника 

„Мога и зная как“ 

 
до 01.03.2023 г. 

 
до 31.03.2023 г. 

 
април 2023 г. 

Национален учебно-професионален 

конкурс „Най-добър млад 

инсталатор” 

 
до 18.02.2023 г. 

 
до 18.03.2022 г. 

 
април 2023 г. 

Национален преглед за млади 

изследователи „Енергетика, 

икономика и математическо 

моделиране“ 

 

до 11.03.2023 г. 

 

– 

 

април 2023 г. 

Състезание по електроенергетика 

„Енергия за бъдещето“ 
до 21.12.2022 г. 11 – 28.02.2023 г. март 2023 г. 

Най-добър млад строител до 28.02.2023 г. март 2023 г. април 2023 г. 

Най-добър млад автомонтьор и 

водач на МПС 
до 28.02.2023 г. март 2023 г. април 2023 г. 

Млади таланти в модата до 28.02.2023 г. - април 2023 г. 

Най-добър млад фризьор и гримьор до 28.02.2023 г. - април 2023 г. 

Най-добър млад хлебар – сладкар до 28.02.2023 г. - април 2023 г. 

Най-добър млад готвач до 28.02.2023 г. - април 2023 г. 

Най-добър млад сервитьор до 28.02.2023 г. - април 2023 г. 
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Състезания по професии 

Училищен 

кръг 

Регионален 

кръг 

Национален 

кръг 

(месец) 

Най-добър млад барман до 28.02.2023 г. - април 2023 г. 

Най-добър млад аниматор до 28.02.2023 г. - април 2023 г. 

Най-добър млад хотелиер до 28.02.2023 г. - април 2023 г. 

Озеленяване и цветарство до 28.02.2023 г. - април 2023 г. 

Млад фермер до 28.02.2023 г. до 13.04.2023 г. май 2023 г. 

Стилни мебели и дърворезба до 28.02.2023 г. - април 2023 г. 

Горски многобой до 28.02.2023 г. - май 2023 г. 

Млади таланти в интериорния 

дизайн 
до 28.02.2023 г. - април 2023 г. 
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