
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА – 

гр. СОФИЯ 
 

 

 

 

Г Р А Ф И К 

за провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията/специалността за придобиване на втора  

трета степен професионална квалификация и правоспособност – сесия май- юни 2019/ 2020 година, утвърден със 

Заповед №РД-370/16.04.2020г. 

 

Дата/час Вид изпит Място на провеждане 

26.05.2020 г. 

вторник- 09.00ч  

ХІІ „А”+ ХІІСФО 

+ ХІІ МГ  

кабинет № 4 

Изпит по теория за придобиване на правоспособност за: 

„Машинист на пътни и строителни машини, 

оборудванията и двигателите им до 500кс  

 

 

ПГ ПСТТ 

26.05.2020 г. 

вторник- 09.00ч  

ХІІ „Б”+ ХІІ СФО+МГ  

кабинет №5 

Изпит по теория за придобиване на правоспособност за: 

„Работа с електрокари и мотокари в предприятията” 

 

ПГ ПСТТ 

27.05.2020 г. 

сряда - 08.00ч  

ХІІ „А” +ХІІ СФО 

+ ХІІ МГ  

Изпит по практика за придобиване на правоспособност за  

Машинист на пътни и строителни машини, 

оборудванията и двигателите им до 500кс  

 

 

Учебна база 

"Горубляне" 

 

27.05.2020 г. 

сряда - 08.00ч  

ХІІ „Б” +ХІІ СФО 

+ ХІІ МГ 

Изпит по практика за придобиване на правоспособност за   

„Работа с електрокари и мотокари в предприятията” 

 

 

Учебна база 

"Горубляне" 

 



28.05.2020 г. 

четвъртък - 08.00ч  

ХІІ „А” +ХІІ СФО 

+ ХІІ МГ 

Изпит по практика на професията „Техник по 

транспортна техника” специалност „Пътно-

строителна техника” 

 

 

Учебна база 

"Горубляне" 

 

28.05.2020 г. 

четвъртък - 13.00ч  

ХІІ „Б” +ХІІ СФО 

+ ХІІ МГ 

Изпит по практика на професията „Техник по 

подемно- транспортна техника”, специалност 

„Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни-

транспортни средства 

 

 

Учебна база 

"Горубляне" 

 

05.06.2020 г. 

четвъртък - 8.00 ч 

ХІІ „А” + ХІІ "СФО"+ ХІІ МГ 

кабинет № 3 и №4  

Изпит по теория на професията „Техник транспортна 

техника”, специалност „Пътно-строителна техника” 

 

 

ПГ ПСТТ 

05.06.2020 г. 

четвъртък - 8.00 ч 

ХІІ „Б” +ХІІ СФО+ ХІІ МГ 

кабинет № 5 

Изпит по теория на професията „Техник по подемно 

транспортна техника”, специалност „Подемно- 

транспортна техника, монтирана на пътни 

транспортни средства” 

 

ПГ ПСТТ 

от 12.06.2020г. до 21.06.2020 г. 

ХІІ „Б” + ХІІ МГ 

 

Изпит по теория и практика за придобиване на 

правоспособност за „Подвижни работни площадки” и 

„Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на 

автомобили или на самоходни или несамоходни 

шасита” 

След съгласуване с 

ДАМТН  

ПРП + 

Машинист стрелови 

тип 

(при заявено желание и 

представени документи 

от страна на 

заявителите) 

 


