
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ТРАНСПОРТ

“Н. Й. ВАПЦАРОВ”, Стара Загора



Специалности 

Автотранспортна
техника

Електрически 
превозни средства

Дуална система на обучение

Машини и системи с ЦПУ



АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

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

Завършилите тази специалност са на първо
място сред най-търсените кадри от фирмите
в автомобилната индустрия.



АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРАВОСПОСОБНОСТИ:

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

•Свидетелство за управление на МПС
категория “В”



Теоретичната подготовка на учениците се 
провежда в модернизирани кабинети, 

оборудвани с действащи макети на механизми 
и системи от конструкцията на автомобила.



Интерактивен кабинет 
по „Безопасност на движението по пътищата“



Макет на хидравлична 
спирачна система

Действащ макет на двигател 
с вътрешно горене

Макетите показват реалния процес на работа
в механизмите и системите на автомобила.



Действащ макет на трансмисия (двигател с 
вътрешно горене, съединител и скоростна кутия)

Учениците се запознават с принципа на работа на 
двигателя с вътрешно горене и предаването на въртящия 

момент към ходовата част на автомобила.



В часовете по учебна практика

Диагностика и техническо обслужване 
на заден мост

Баланс на автомобилни гуми



В часовете по учебна практика

Монтаж на гуми Демонтаж на гуми



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 Тези автомобили притежават характерни особености
и изискват адекватно подготвени кадри. 

 Електрическият автомобил
е  конвенционален  автомобил, 
в  който вместо  двигател
с  вътрешно горене и  резервоар за  гориво
има електромотор и батерия. 



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Професионални компетенции:



КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРАВОСПОСОБНОСТИ:

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

●Свидетелство за управление на МПС
категория “В”

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА



Кабинет 
„Електрически превозни средства“



Действащ макет на автомобил

Учениците се запознават с работата на всички 
механизми и системи на автомобила.



Действащ макет на хибриден двигател 
(с вътрешно горене и електрически)

Учениците се запознават с  всички 
механизми и системи на 

двигателя.



Електромобилът на ПГМТТ “Н. Й. Вапцаров”
Стара Загора

Електромобил – Рено, Туизи
С едно зареждане на батерията – 100 км. пробег, 

максимална скорост – 80 км/ч. 



Електрическа триколка

Алтернативно и икономично превозно средство за градски условия

С едно зареждане на батерията – 25-30 км. пробег,
максимална скорост – 30 км/ч.



В часовете по учебна практика

Смяна на задвижващите батерии 
на електромобила

Обслужване на спирачна система



специалност: «МАШИНИ И СИСТЕМИ
С ЦИФРОВО ПРОГРАМНО УПРАВМЕНИЕ»

получава се образование в училище
придобива се трудов стаж във фирма
получава се стипендия, заплата, осигуровки
поставя се началото на бъдещата кариера

ДУАЛНА СИСТЕМА 
НА ОБУЧЕНИЕ



специалност: «МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ»

Фирми партньори в дуалното обучение

• Хранинвест-ХМК АД – Стара Загора

• Металик АД – Стара Загора

• Прогрес АД Пресков АД – Стара Загора

• Пресков АД – Стара Загора

• Кодкий технолоджис ООД – Стара Загора

ДУАЛНА СИСТЕМА 
НА ОБУЧЕНИЕ

Практическо обучение в реална работна среда



специалност: «МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ»

 Завършилите специалността могат да:

работят с металорежещи машини с цифрово
програмно управление със съвременни CNC системи

съставят управляващи програми за машини с ЦПУ

работят със съвременни приложни програмни
продукти AutoCAD и  Mechanical Desktop за проектиране
на 2D и 3D модели на машиностроителни детайли

ДУАЛНА СИСТЕМА 
НА ОБУЧЕНИЕ



специалност: «МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ»

ДУАЛНА СИСТЕМА 
НА ОБУЧЕНИЕ

Кабинет по теоретична подготовка

Учебни симулатори на машини с ЦПУ – HAAS
Учениците въвеждат и извеждат данни, създават и редактират 

програми за обработка на детайли с машини с ЦПУ



специалност: «МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ»

ДУАЛНА СИСТЕМА 
НА ОБУЧЕНИЕ

Кабинет по теоретична подготовка

Работа с приложни програмни продукти
Изчертаване чертеж на детайл на AutoCAD



В часовете по учебна практика

Струговане на 
цилиндрични повърхнини

Машинно пробиване 
на отвори

Машинно заточване 
на свредло



В часовете по учебна практика

Работа със заваръчни апарати за Ръчно електродъгово, 
МИГ/МАГ и ВИГ заваряване



Практическо обучение 
в реална работна среда

Изработване на детайл по зададени координати 
чрез програма на машина с цифрово програмно управление



Практическо обучение 
в реална работна среда

Измерване и контрол за годност на готовите детайли



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

Добре дошли!

mailto:pgmttsz@abv.bg
http://www.pgmttsz.com/

