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Етапи I етап II етап III етап 

Подаване     

на документи  

за участие  

в класиране 

05-07 

юли 

до 16 

юли 

26-27 

юли 

Обявяване  

на резултати-

те 

до 13 

юли 

до 20 

юли 
29 юли 

Записване на 

ученици след 

класиране 

до 16 

юли 

до 22 

юли 
30 юли 

 

 

 

Необходими документи: 

 заявление за участие в класиране с подредени 

желания - по образец 

 копие от свидетелството за завършено         

основно образование  

 медицинско свидетелство, издадено от        

общопрактикуващия лекар на ученика 

 за въпроси, консултации и помощ –

каб. 201 в ПГМТТ “Н. Й. Вапцаров”, 

Стара Загора 

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ : 

 

Екип от учители професионалисти              
в своята област 

 

Материално-техническа база, отговаряща 
на съвременни стандарти 

 

Практика в реална работна среда             
във високотехнологични фирми от региона 

 

Фирмени стипендии при високи постижения 

 

Фитнес зала, спортни площадки                    
и футболно игрище 

 

Общежитие в района на училището 

 

Участие в международни практики  

и проекти 

 

Клубове за занимания по интереси 

 

Завършващите получават и свидетелство 
за професионална квалификация - трета 

степен, което дава предимство на пазара 
на труда 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 

2021/2022 ГОДИНА 



АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА 

       

      Какво ще знам и мога? 

 устройството и принципа на действие на          

основните възли и агрегати 

 диагностика и контрол със съвременни уреди и 

апаратура 

 техническо обслужване и ремонт на автомобили 

 безплатен курс за водачи на МПС             

категория “В” 

 

Завършилите пълния курс  

на обучение получават: 

 Диплома за завършено средно образование 

 Свидетелство за професионална квалификация  

по професията “Техник по транспортна техника” 

 Свидетелство  за  управление  на  МПС          

категория “В” 

Изборът на професия днес - успешна реализация в бъдеще! 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 безплатен курс за водачи на МПС                

категория “В” 

  Електрическият  автомобил    е  конвенционален  

автомобил, в  който   вместо  двигател  с  вътрешно  го-

рене  и  резервоар  за  гориво има електромотор и бате-

рия. Тези автомобили притежават характерни    особе-

ности и изискват адекватно подготвени кадри.  

Професионални компетенции: 

 Организира, контролира и извършва демонтаж, 

монтаж, центровки и регулировки, контролно-

диагностични операции, техническо обслужване,       ре-

монт и експлоатация на електрически автомобили и авто-

мобили с хибридна технология ( термичен и електрически 

двигател) 

Завършилите пълния курс  

на обучение получават: 

 Диплома за завършено средно образование 

 Свидетелство за професионална квалификация  по 

професията “Техник по транспортна техника” 

 Свидетелство за управление на МПС категория “В” 

 

Балообразуване: 

 

 утроеният брой точки от НВО                      

по   български език и литература 

 точките  от  НВО  по   математика 

 точките от оценките по информационни    

технологии  и технологии и предп-

риемачество от  свидет елст вот о 

за     основно образование  


