ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ
град Русе, пл. „Левски” 1А, тел. 082/834 282, е-mail: trkskp@abv.bg

ГРАФИК
За държавни изпити по теория и практика на професията и специалността
за придобиване степен на професионална квалификация
през сесия юни-юли 2020 година
І. Писмен държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на
втора степен на професионална квалификация за професия Куриер, специалност Логистика на
товари и услуги и професия Корабен монтьор, специалност Корабни машини и механизми да се
проведе, както следва:
Дата/
ден/час
05.06.2020 г.
/петък/
9.00 часа

Клас

Стая №

ХІІа клас – ЛТУ – 7 бр.

104

ХІІа клас – ЛТУ – 7 бр.

106

ХІІа клас – ЛТУ – 7 бр.

109

ХІІб клас – КММ – 7 бр.
ХІІб клас – КММ – 7 бр.
ХІІб клас – КММ – 7 бр.

303
306
309

II. Писмен държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на
трета степен на професионална квалификация за професия Корабоводител, специалност
Корабоводене – речно и професия Организатор по експлоатация на пристанищата и флота,
специалност Експлоатация на пристанищата и флота да се проведе, както следва:
Дата/
ден/час
05.06.2020 г.
/петък/
9.00 часа

Клас

Стая №

ХІІв клас – РК – 6 бр.

110

ХІІв клас – РК – 5 бр.

111

ХІІв клас – ЕПФ – 9 бр.

302

III. Държавен изпит по практика на професията и специалността за придобиване на втора
степен на професионална квалификация за професия Куриер, специалност Логистика на товари
и услуги и професия Корабен монтьор, специалност Корабни машини и механизми да се проведе,
както следва:
1. специалност Логистика на товари
Дата
/ден/час
08.06.2020 г.
/понеделник/
9.00 часа
08.06.2020 г.
/понеделник/
9.00 часа

Клас

08.06.2020 г.
/понеделник/
9.00 часа

Стая №

ХІІа клас – ЛТУ – 7 бр.

104

ХІІа клас – ЛТУ – 7 бр.

106

ХІІа клас – ЛТУ – 7 бр.

109

1

2. специалност Корабни машини и механизми
Дата/
ден/час
08.06.2020 г.
/понеделник/
8.00 часа
08.06.2020 г.
/понеделник/
14.00 часа
09.06.2020 г.
/вторник/
8.00 часа

Клас

Място на провеждане

ХІІб клас – КММ – 7 бр.
ХІІб клас – КММ – 7 бр.

Учебни работилници
в сградата на ПГРКК

ХІІб клас – КММ – 7 бр.

IV. Държавен изпит по практика на професията и специалността за придобиване на трета
степен на професионална квалификация за професия Корабоводител, специалност Корабоводене
– речно и професия Организатор по експлоатация на пристанищата и флота, специалност
Експлоатация на пристанищата и флота да се проведе, както следва:
1. специалност Корабоводене – речно
Дата/
ден/час
09.06.2020 г.
/вторник/
9.00 часа

Клас

Място на провеждане

ХІІв клас – 10 бр.

На моторен кораб, собственост
на Параходство “БРП”

2. специалност Експлоатация на пристанищата и флота
Дата/
ден/час
08.06.2020 г.
/понеделник/
9.00 часа

Клас
ХІІв клас – 9 бр.

Стая №
111

ИНЖ. ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
Директор на ПГРКК – Русе

2

