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О Б Я В А  
За планиране провеждането на редовни изпитни сесии в град Русе 

през календарната 2023 година 
 

Дирекция „Речен надзор” – Русе, съобщава на всички корабоплавателни предприятия и 
заинтересовани лица, че на основание чл. 74, ал. 4 от Наредба № 6 за компетентност на морските лица в 
Република България, през календарната 2023 година, в град Русе ще се проведат изпитни сесии за 
придобиване на правоспособности в съответствие с изискванията на Наредба № 6 за компетентност на 
морските лица в Република България, както следва: 

 изпитна сесия  изпитна сесия 
 1. от 10 до 11 Януари;  2. от 24 до 25 Януари; 
 3. от 07 до 08 Февруари;  4. от 21 до 22 Февруари; 
 5. от 07 до 08 Март;  6. от 21 до 22 Март; 
 7. от 11 до 12 Април;  8. от 25 до 26 Април; 
 9. от 09 до 10 Май;  10. от 30 до 31 Май; 
 11. от 13 до 14 Юни;  12. от 27 до 28 Юни; 
 13. от 11 до 12 Юли;  14. от 25 до 26 Юли; 
 15. от 08 до 09 Август;  16. от 22 до 23 Август; 
 17. от 12 до 13 Септември;  18. от 26 до 27 Септември; 
 19. от 10 до 11 Октомври;  20. от 24 до 25 Октомври; 
 21. от 07 до 08 Ноември;  22. от 21 до 22 Ноември; 
 23. от 05 до 06 Декември;  24. от 19 до 20 Декември; 

Кандидатите за явяване на изпит, следва да подадат заявление за явяване на изпит до 
Дирекция „Речен надзор” – Русе, най-късно 5 (пет) работни дни преди началната дата на избраната 
изпитна сесия, придружено от изискуемите съгласно Наредба № 6 документи и внесена изпитна такса 
по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията. 

Изпитите се провеждат в сградата на ДРН – Русе, на ул. Славянска № 4 на компютърни 
конфигурации чрез „Електронна система за провеждане на изпити” (ЕСИ), при което капацитета на 
изпитната зала е ограничен. При запълване капацитета на изпитната зала, за конкретна изпитна сесия, 
кандидата следва да избере друга свободна изпитна сесия. 

Кандидатите, които не отговарят на изискванията на Наредба № 6 не се допускат до изпит. 
Ако кандидата не е допуснат до изпит, не се яви, прекрати своето участие в сесията или бъде 
отстранен, внесената изпитна такса не се връща. 

Списък на кандидатите и график за явяване на изпитите ще бъдат оповестявани на 
електронната страница на ИАМА два дни преди началната дата на изпитната сесия. 

При явяване на изпит, кандидатите следва да носят и представят документ за удостоверяване 
на самоличността си. Кандидати, които не могат да удостоверят самоличността си по предвидения в 
нормативната уредба ред до започване на изпита и закъснели кандидати, не се допускат в изпитната 
зала. 
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