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КОПИЕ: ИНЖ. И ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА - ДИРЕКТОР НА ПГРКК -  РУСЕ 

Изх.№ БДК-П-172/15.12.2020 г.

Относно: становище за необходимостта от обучение на кадри с професионална 

подготовка в ПГРКК за държавен план-прием за учебната 2021/2022 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

СНЦ „БЪЛГАРСКА ДУНАВСКА КАМАРА” е браншова организация, която 

представлява интересите на българските корабопритежатели - превозвачи на товари и 

пътници по река Дунав и други предприятия, работещи в сферата на Дунавския бизнес. 

Във връзка с трайно установилата се тенденция на необходимост от кадри за 

експлоатация и поддръжка във водния транспорт е необходимо за нуждите на 

корабоплавателните компании, опериращи по река Дунав, в държавния план-прием за 

учебната 2021/2022 г. да се включи прием по следните специалности:

• Код 5220104 „Електрообзавеждане на кораби“ от професия код 522010 

„Електротехник“ от професионално направление код 522 „Електротехника и 

енергетика“ -  включена в списъка на STEM професиите и защитена от държавата 

специалност;

• Код 8400102 „Корабоводене-речно“ от професия код 840010 

„Корабоводител“ от професионално направление код 840 „Транспортни услуги“ - 

включена в списъка на STEM професиите и защитена от държавата специалност;
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• Код 8401001 „Логистика на товари и услуги“ от професия код 840100 

„Куриер“ от професионално направление код 840 „Транспортни услуги“.

ПГРКК извършва успешно обучение по тези специалности и подготвя кадри, 

които се реализират успешно във фирмите от нашия бранш. Съгласно изискванията на 

Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България, в ПГРКК е 

въведена Система за управление на качеството по международния стандарт ISO 

9001:2015 и е сертифицирана за провеждане на обучение по тези специалности.

Въз основа на гореизложеното, моля да направите необходимото в държавния 

план-прием за учебната 2021/2022 г. да се включи прием по посочените специалности.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ПОПОВ

ПРЕДСЕДА ТЕЛ НА СНЦ „ БЪЛГАРСКА ДУНАВСКА КАМАРА ”


