ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ
ПАЗАРДЖИК
ПРИЕМ 2020/2021 г.
ПРОФЕСИЯ: МОНТЬОР ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ
специалност: АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ
Срок на обучение 5 години, дневна форма, 1 паралелка с 18 ученици - ІІ
степен на професионална квалификация.
ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ
специалност: ТОПЛОТЕХНИКА - ТОПЛИННА , КЛИМАТИЧНА , ВЕНТИЛАЦИОННА
И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА
Срок на обучение 5 години, дневна форма, 1 паралелка с 18 ученици - ІІІ
степен на професионална квалификация.
Това са защитени професии от Списъка на МОН на професии, по които ще има
недостиг и голямо търсене от работодателите на трудовия пазар
в следващите 10 години
След успешно завършване получават диплома за средно образование и свидетелство за
професионална квалификация, признати в България и страните от Европейския съюз.

Обучението и получените професии са подходящи за момичета и момчета.
Завършилите ученици започват работа във високотехнологични и модерни производства при добри
условия на труд, високо заплащане и възможности за развитие – „КОСТАЛ“, „ЛИБХЕР“,
„ЛАКРИМА“, „ОРИОН“, „ЕКОВИТА“, „ЕКОМЕС“, „ДАНЕЛИ“, КАКТО И МОГАТ ДА ЗАПОЧНАТ
МАЛЪК БИЗНЕС В ОБЛАСТТА НА МОНТАЖ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КЛИМАТИЦИ,
ХЛАДИЛНИЦИ И ВЕНТИЛАЦИОННИ И ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ.

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ Е ДА ЗНАЯТ:
1. ПГПТ - Пазарджик се намира на много възлово място – на 7 минути пеша от гара
Пазарджик и на 7 минути пеша от новата автогара. Училището е лесно достъпно за
учениците от града през новия мост на острова. Също така пред училището има спирка
на автобус №2 през центъра до с. Ивайло и на тролеи №1 и №5 за центъра и тролей №
4 за кв. „Запад“.
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ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Закупуваме карти за пътуване;
Отпускаме стипендии;
Предоставяме помощи на социално слаби семейства, на сираци и на болни деца;
Даваме награди;
Включваме при преференциални условия в шофьорски курсове;
Провеждаме стажове и учебни практики във фирмите партньори;

➢ Осигуряваме започване на работа след завършване във фирмите „КОСТАЛ“, „ЛИБХЕР“,
„ЕКОВИТА“, „МЕТАЛИКА“, „ФРИГО“, „БУЛСАТКОМ“, „КРЕЗ“, „ЛАКРИМА“, „ОРИОН“,
„ЕКОВИТА“, „ЕКОМЕС“, „ДАНЕЛИ“ и др.;
➢ Изпращаме учениците на ученически стажове във фирми в чужбина по програма
ЕРАЗЪМ и др. проекти;
➢ Учениците ни спортуват на новия стадион в „Зона на здравето“, който е в
непосредствена близост до училището ни.
Подаване на документи – електронно и на място в училището
от 03.07.2020 г. до 07.07.2020 г. включително
Записване на приетите ученици на ПЪРВИ ЕТАП
от 13.07.2020 до 16.07.2020 г. включително
Записване на приетите ученици на ВТОРИ ЕТАП
от 18.07.2020 до 22.07.2020 г.
Записване на приетите ученици на ТРЕТИ ЕТАП
от 29.07.2020 г. до 30.07.2020 г.
Попълване на незаетите места
до 10 септември включително
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление за участие в класиране по образец;
2. Копие от свидетелството за завършено основно образование /седми клас/;
3. Копие от служебната бележка за резултатите от НВО;
4. Медицинско свидетелство от общопрактикуващ лекар.

Информация ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ в Самостоятелна форма на
обучение (СФО) за придобиване на средно образование и професия
Професионална гимназия по промишлени технологии - Пазарджик приема ученици в
самостоятелна форма на обучение по професиите:
-

Техник по енергийни съоръжения и инсталации
Монтьор по автоматизация

Изискванията са завършено основно образование или завършен клас при отпадане от
системата на средното образование. Обучаемите се явяват в три сесии на изпити за
годишна оценка по предметите от училищния учебен план по съответните
специалности.
По време на обучението получават консултации, насоки и помощни учебни материали,
участват в производствена практика. След успешно завършване придобиват диплома за
средно образование и свидетелство за професионална квалификация. В момента в
гимназията успешно се обучават 73 ученика в СФО в различни класове на гимназиалния етап.

Тази учебна година завършиха 12 клас 17 ученици, издържаха успешно ДЗИ – 9 и държавен
квалификационен изпит по теория и практика на професията – 13. Дипломи за средно
образование получават 9, а свидетелства за професионална квалификация – 13.

КОНТАКТИ: гр. Пазарджик, ул. „Синитевска“ 1
/търговията – бившето „Машиностроене“/
0877 464 949; 0893 558 701; 0893 558 705
034/44 60 61
email: pgptpz@abv.bg
www.pgpt-pazardzhik.com

