
ПРИЕМ 2020/2021 г.

след завършено основно образование,

срок на обучение 5 години

професия специалност Форма на 

обучение

Електротехник
Електрообзавеждане на 

производството

дневна

Техник по транспортна 

техника

Електрически превозни 

средства

дневна

Машинен монтьор

Металообработващи 

машини

дуална



След завършване получават:

• Диплома за завършено средно    

образование

• Свидетелство за придобиване на трета 

/втора/ степен на професионална 

квалификация



Тази специалност осигурява технически познания по 

изграждане, ремонт и поддържане на електрически 

инсталации; изграждане, ремонт и поддържане на 

подстанции; изграждане, ремонт и поддържане на 

електрически мрежи и системи.Завършилите тази 

специалност придобиват знания по електроснабдяване и 

електрообзавеждане на промишлеността, 

бита и транспорта. 

Професионална квалификация: 

трета степен на професионална квалификация 

професия „Електротехник“

СПЕЦИАЛНОСТ: Електрообзавеждане на производството

От учебната 2019 /2020 г. е иновативна специалност

с въведен нов иновативен учебен предмет                                                                      

"Интелигентна енергия“ 



СПЕЦИАЛНОСТ: Електрически превозни средства

нова специалност за учебната 2020/2021 година

Професионална квалификация: 

трета степен на професионална квалификация 

професия „Техник на транспортна техника“

Тази специалност осигурява познания по контрол 

и извършване демонтаж, монтаж, центровки и 

регулировки, контролно-диагностични операции, 

техническо обслужване и ремонт на електрически 

автомобили и автомобили с хибридна технология 

(термичен и електрически двигател); осигурява 

безопасна експлоатация на автомобили с 

автономно електрическо захранване или 

хибридна технология; контролира или извършва 

демонтаж, монтаж, центровки и регулировки на 

съпътстващите електрически агрегати до 

разрешената от конструктора интервенция.



СПЕЦИАЛНОСТ: Металообработващи машини

дуална форма на обучение

Подготвят се кадри с професионални 

компетенции за изработване на детайли на 

металорежещи машини. Теоретичната и 

практичната подготовка включват знания и 

умения, свързани с устройството на 

машините, експлоатацията, настройките и 

управлението им, както и избор на 

технология за изработването на детайли, 

избор на инструменти и заготовки.

Изучават се специфични операции във връзка 

с ремонта и поддръжката на стругове, фрези 

и шлифовъчни металорежещи машини.

Професионална квалификация: 

втора степен на професионална квалификация 

професия „Машинен монтьор“





1. Имаш повече възможности да си 

намериш работа.

2. Освен диплома за средно 

образование получаваш и 

свидетелство    за професионална 

квалификация.

3. След като завършиш можеш да 

продължиш да учиш или веднага да 

започнеш работа по специалността.

4. Техническото образование по 

избраната от теб специалност 

включва основни познания в 

различни области, които също можеш 

да развиеш.

5. Думата „професионално“ означава 

„свързан с работата“ – тоест с 

професионално образование имаш 

знанията и уменията да работиш 

определена професия.



6. Получаваш практически умения.

7. Придобиваш  умения, с които 

можеш да започнеш свой собствен 

бизнес.

8. Практика във фирми.

9. Добре развит кариерен път! 

Образованието, получено при нас, 

дава възможност на учениците да 

придобият и практикуват умения, 

които са нужни за избраната 

професия. За разлика от 

стандартната обучителна програма, 

тук се залага на практически умения, 

а не само на теоретични знания и 

умения за проучване.

10. В Професионалната гимназия по 

енергетика и електротехника се учат 

неща, които реално се търсят.


