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ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА
2021/2022 ГОДИНА



ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 
УЧЕНИЦИТЕ ИЗУЧАВАТ:

•Устройство и принцип на 
действие на основните възли в 
автомобилите

•Диагностика и контрол със 
съвременни уреди и апаратура

•Техническо обслужване и 
ремонт на автомобилите

•Безплатен курс за водачи на 
МПС категория “В”

АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА



АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ЗАВЪРШИЛИТЕ ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ 
МОГАТ ДА РАБОТЯТ КАТО:

•Техници по транспортна техника в 
автосервизи и транспортни фирми

•Продавач-консултанти в магазини за 
авточасти

•Приемчици в автосалони и сервизи

• Изпълнителски кадри при ремонт и 
експлоатация на транспортни средства

•Снабдители 



АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

КВАЛИФИКАЦИЯ И  ПРАВОСПОСОБНОСТИ:

•Свидетелство за професионална 
квалификация по професия       
“Техник по транспортна техника”

•Свидетелство за управление на МПС 
категория “В”



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Безплатен курс за водачи на МПС 

категория “В”



•Осигурява безопасна 
експлоатация на 
автомобили с автономно 
електрическо захранване 
или хибридна технология

•Извършва диагностика и 
контрол на техническото 
състояние на механизми, 
системи и агрегати

•Контролира или 
извършва демонтаж, 
монтаж, центровки и 
регулировки на 
съпътстващите 
електрически агрегати

•Познава и работи със 
специфични 
инструменти за 
контрол, диагностика и 
ремонт на автомобили 
с автономно 
електрическо или 
хибридно задвижване

специалност: 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Професионални компетенции:

•Организира, контролира 
и извършва монтаж, 
демонтаж, центровки и 
регулировки, контролно-
диагностични операции, 
техническо обслужване и 
ремонт на електрически 
автомобилии и 
автомобили с хибридна 
технология



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Квалификация и правоспособности:

•Свидетелство за професионална

квалификация по професия       

“Техник по транспортна техника”

•Свидетелство за управление 

на МПС категория “В”



• 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

Ние предлагаме:



• Фитнес зала, спортни площадки 
футболно игрище

• Общежитие в района на училището

• Участие в международни практики и 
проекти

• Клубове за занимания по интереси

Ние предлагаме:



• Завършващите получават и 

свидетелство за професионална 

квалификация - трета степен, 

което дава предимство на пазара 

на труда

• Свидетелство за управление на 

МПС категория “В”

Ние предлагаме:



Първо място
Национално състезание 

“Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”

Регионален кръг

22 – 23 март 2019 г., Стара Загора



Подготовка

за Националното състезание 

по безопасност на движението по пътищата

25.02.2021 година



Състезание по безопасност на движението по пътищата

25.02.2021 година



XXXVII Олимпиада по техническо чертане 

Областен кръг

13.03.2021 година

 



Националното състезание 

„Най-добър техник в машиностроенето“ училищен кръг

15.02.2021 година



Добре дошли!

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ТРАНСПОРТ

“Н. Й. ВАПЦАРОВ”  

Стара Загора
6000 Стара Загора, бул. “Ген. Столетов”  183

Тел. 042 / 680170; 681096

E-mail: pgmttsz@abv.bg

www.pgmttsz.com


