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

ЗАПОВЕД
№666/14.05.2018 г.
На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 258, ал. 1 от ЗПУО, чл. 19, ал. 1
и ал. 2 на Наредба №12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти; т. III. 1 и т. V. 1 и 2 от длъжностна
характеристика за длъжността „Директор” на държавно училище; заповед №РД 094134/29.08.2017 г. на МОН; §7 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба
№11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците; глава ІV, раздел І
от отменената Наредба №3/15.04.2003 г. на МОН за системата за оценяване, чл. 40, ал. 2 и чл.
44, ал. 2 и ал. 3 на същия раздел, утвърдени национални изпитни програми и подадени
заявления – от вх. №480-1 до вх. №480-22 от 09.05.2018 г.
А./ Н А Р Е Ж Д А М:
І. Писменият държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на
трета степен на професионална квалификация да се проведе, както следва:
Дата/ден/час

06.06.2018 г.
/сряда/
14.00 часа

Специалност/клас

Стая

Квестори

Експлоатация на пристанищата и
флота – ХІІв клас

223

Корабоводене – речно – ХІІв
клас

222

Мартин Максимов – старши учител по
физическо възпитание и спорт
инж. Даниела Колева – старши учител по
английски език
Татяна Колева – старши учител по физика
и астрономия и по химия и опазване на
околната среда
Стелияна Русева – учител по математика

Продължителността на изпита е 4 (четири) астрономични часа.
Дежурни в коридор: Венелин Манушков – ел.техник/поддръжка сгради и Валентин Великов –
работник по поддръжка на сграден фонд
IІ. Държавният изпит по практика на професията и специалността за придобиване на
трета степен на професионална квалификация да се проведе, както следва:
Специалност
Експлоатация на пристанищата и флота –
ХІІв клас
Корабоводене-речно – ХІІв клас

Дата/ден
07.06.2018 г.
/четвъртък/
07.06.2018 г.
/четвъртък/

Начален
час
14.00

Място на провеждане

14.00

Параходство БРП

стая 312

Корабоводене – речно – съгласно §68, ал. 2 на
Закона за изменение и допълнение на ЗПОО в
сила от 01.08.2016 г. и чл. 26 от ЗПОО,
действащ до 01.08.2016 г.

Изпитите по практика са с продължителност 6 /шест/ астрономични часа.
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Б./ О П Р Е Д Е Л Я М:
Следните комисии:
I. Комисия по допускане до изпити за придобиване на степен на професионална
квалификация:
Председател:
Членове:

инж. Мая Казакова – ЗДУПД
1. Венцислав Ралчев – класен ръководител на ХІІа клас
2. Кремена Иванова – класен ръководител на ХІІв клас

Комисията да оформи решението си в протокол 3-79 за допускане на ученици до държавни
изпити за придобиване на професионална квалификация и да оповестят решението си на
общодостъпно място в сградата на ПГРКК.
II. Комисия по подготовка и организиране на изпитите:
Председател: инж. Мая Казакова – ЗДУПД
Членове: 1. Радка Иванова – ЗДУД
2. Александрина Цонева – завеждащ административна служба
Комисията да определи работното място на всеки ученик и да осигури необходимата
документация за работата на квесторите по време на изпита и работни материали за учениците.
III. Комисии за оценяване на изпита по теория – ІІІ степен:
1. Специалност Корабоводене – речно
Председател:

инж. Диан Атанасов – учител по професионална подготовка

Членове:

1. квп инж. Никола Стоянов Кившанов – началник отдел „Навигационно
осигуряване” в „Параходство БРП” АД
2. инж. Димитър Радев Радев – инженер корабоводител в „Параходство
БРП” АД
3. Велислава Желязкова – старши учител по професионална подготовка

2. Специалност Експлоатация на пристанищата и флота
Председател:

инж. Росица Андреева – старши учител по професионална подготовка

Членове:

1. инж. Румен Станев – учител по професионална подготовка, уч. практика
2. инж. Венцислав Стоилов Димитров – представител на работодатели,
служител на ДППИ
3. Велислава Желязкова – старши учител по професионална подготовка

Комисиите проверяват писмените работи в стаи 218 и 109 в дните от 07.06.2018 г. до
11.06.2018 г.
След проверката да се попълнят съответните протоколи 3-80, съгласно Наредба
№8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и
училищното образование.
Резултатите от проверката на писмените работи да се оповестят до три работни дни при
инж. Мая Казакова – ЗДУПД.
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IV. Комисии за провеждане и оценяване на изпита по практика – ІІІ степен:
1. Специалност Корабоводене – речно
Председател:
Членове:

квп инж. Никола Стоянов Кившанов – началник отдел „Навигационно
осигуряване” в „Параходство БРП” АД
1. инж. Диан Атанасов –учител по професионална подготовка
2. инж. Димитър Радев Радев – инженер корабоводител в „Параходство
БРП” АД

2. Специалност Експлоатация на пристанищата и флота
Председател:

инж. Румен Станев – учител по професионална подготовка, уч. практика

Членове:

1. инж. Росица Андреева – старши учител по професионална подготовка
2. инж. Венцислав Стоилов Димитров – представител на работодатели,
служител на ДППИ

Комисиите за провеждане и оценяване на изпитите по практика подготвят практическите
задания на учениците и наблюдават тяхното изпълнение, като тяхната намеса се допуска само в
случаите на очевидна грешка, водеща до злополука, изхабяване на материали или повреда на
техника и инструменти.
За резултатите от изпитите комисиите да съставят протоколи 3-80, съгласно Наредба
№8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и
училищното образование, които да се представят на директора в срок до три работни дни след
приключването на изпитите.
V. Комисия за придобиване на професионална квалификация:
Председател:

инж. Мая Казакова – ЗДУПД

Членове:

1

инж. Диан Атанасов

2

инж. Никола Кившанов

3

инж. Росица Андреева

4

инж. Румен Станев
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Велислава Желязкова

председател на комисията по теория на спец.
Корабоводене – речно
председател на комисията по практика на спец.
Корабоводене – речно
председател на комисията по теория на спец.
Експлоатация на пристанищата и флота
председател на комисията по практика:
на спец. Експлоатация на пристанищата и флота
и на спец. Логистика на товари и услуги
председател на комисията по теория на спец.
Логистика на товари и услуги

Комисията да попълни и подпише протокол 3-81В за окончателните оценки от държавните
изпити за придобиване на професионална квалификация.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на учениците, педагогическите специалисти,
всички председатели и членове на комисии и съответните длъжностни лица за сведение и
изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Мая Казакова – ЗДУПД.

ИНЖ. ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
Директор на ПГРКК – Русе
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