
ПЛАН  ПРИЕМ 

2018/2019 



ГР. БУРГАС     КВ. «АКАЦИИТЕ» 

/спирка „Лебед―, тролей Т1 и Т2 и автобуси Б11, Б12, 17, 81, 82, 8- след 

стадион Черноморец/ 





 

Професионално  направление: 522 Електротехника и 

енергетика  

 Професия: 522030 Техник на  

енергийни съоръжения и  

инсталации  

Специалност: 5220309  

Топлотехника – топлинна, 

климатична,вентилационна и  

хладилна 

Обучението се извършва в: 

 Дневна форма на обучение ; 

 Самостоятелна форма на обучение ; 

 Задочна форма на обучение. 
    



 

    

Прием след завършен VII клас –дневна форма на обучение 

Професия: „Техник на енергийни съоръжения и  

инсталации” 

Специалност: Топлотехника—топлинна, климатична ,  

вентилационна и хладилна 

Срок на обучение - 5 години 

Балообразуващи предмети: Физика и Математика 

Приемни изпити – НВО – БЕЛ х 2  и Математика х 2 

 

Документи за записване: 

1.Свидетелство за основно образование—оригинал 

2.Служебни бележки за положени изпити НВО 

3.Медицинско свидетелство—от личен лекар 

4.Здравен картон / получава се от училищния лекар / 

5.Талон за здравно и имунизационно състояние на  

ученика към момента на записването /издава се от  

личния лекар/ 

6.Заявление до Директор 

  



 

 

 

 

Прием след завършен VII клас –задочна форма на обучение 

Професия: „Техник на енергийни съоръжения и  

инсталации” 

Специалност: Топлотехника—топлинна, климатична ,  

вентилационна и хладилна 

Срок на обучение - 5 години 

Без приемен изпит 

Балообразуващи предмети: физика, математика и български език 

 

Документи за записване: 

1.Свидетелство за основно образование—оригинал 

2.Копие на лична карта 

3.Медицинско свидетелство—от личен лекар 

4.Заявление до Директор 



 

Прием след завършен VIII клас–самостоятелна форма на обучение 

Професия: „Техник на енергийни съоръжения и  

инсталации” 

Специалност: Топлотехника—топлинна, климатична ,  

вентилационна и хладилна 

Срок на обучение - 4 години 

Без приемен изпит 

Балообразуващи предмети: физика, математика и български език 

 

Документи за записване: 

1.Свидетелство за основно образование —оригинал 

2.Копие на лична карта 

3.Медицинско свидетелство—от личен лекар 

4.Заявление до Директор 

 

 

 

 



ЗАВЪРШИЛИТЕ В ДНЕВНА, 

САМОСТОЯТЕЛНА И ЗАДОЧНА ФОРМА 

НА ОБУЧЕНИЕ  
Професия: 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации  

Специалност: 5220309 Топлотехника – топлинна, климатична, 

вентилационна и хладилна 

ПОЛУЧАВАТ: 

 Диплома за средно образование; 

 Свидетелство за професионална 

квалификация – 3 / трета / степен, по 

желание придобиват и 2 / втора / степен; 

Получилите диплома за средно образование 

имат право да кандидатстват във ВУЗ. 

 



ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII клас  
Задочна форма: 

Радио и телевизионна техника 

Наименование на специалността — 5230201 Радио  

и телевизионна техника 

Професия-5230201 Монтьор по комуникационни системи 

Прием след завършен 7 клас по документи 

Срок на обучение: 5 години 

Балообразуващи предмети: физика, математика,  

български език и литература 

Документи за записване: 

1.Свидетелство за основно образование—оригинал 

2.Копие на лична карта 

3.Медицинско свидетелство—от личен лекар 

4.Заявление до Директор 

Завършилите обучението си получават: 

Диплома за средно образование 

Свидетелство за квалификация—2 / втора /  степен 

 

МОНТЬОР ПО КОМУНИКАЦИОННИ 

СИСТЕМИ 



 Училището разполага с добра база за 

обучение: 

компютърни кабинети; 

учебни лаборатории 

работилници по изучаваните професии 

спортни уреди и съоръжения 

 Училището предлага на своите ученици 

от други населени места безплатно общежитие. 

  
 



  

КОМПЮТЪРНИ КАБИНЕТИ 



УЧЕБНИ РАБОТИЛНИЦИ ПО 

ТОПЛОТЕХНИКА 



 



Отчитане  на параметри при различни режими на 

работа на електронен  котел  с алуминиеви радиатори 













 

 

 

 

 

 

  
 

СПОРТНИ УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 



РАБОТА ПО ПРОЕКТ 

„ЕРАЗЪМ +― 

ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА УЧЕБНА, ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И 

ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В ГРАД НОЙВИИД, ГЕРМАНИЯ  



ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА УЧЕБНА, ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И 

ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В ГРАД КОНЯ, ТУРЦИЯ  

РАБОТА ПО ПРОЕКТ 

„ЕРАЗЪМ +― 



РАБОТА ПО ПРОЕКТ 

„ТВОЯТ ЧАС― 



ВЪТРЕШНО УЧИЛИЩНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА - 

„МЛАД ТЕХНИК― 



НАГРАДИ И ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Класирана ученичка на конференция „Да мислим 

екологично за бъдещето― с  презентация. 

Конференцията е организирана от Университет „Проф. 

д-р Асен Златаров― гр. Бургас и проведена 30-31.03.2017г. 

в гр. Бургас 
 



НАГРАДИ И ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 

         Участие в  Ученически конкурс „На мира в света‖ – участие с учениците– 

Костадин Янчев, Иван Иванов, Йорданка Панайотова и Моника  



НАГРАДИ И ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 Участие в Национален конкурс на СА „Д.А.Ценов‖- Свищов-есе 

на тема:„Моята крачка към по-доброто утре‖, Поощрителен Сертификат 

за Йорданка Панайотова, даващ и правото да избере специалност като 

тяхна бъдеща студентка, без никакви допълнителни изпити и/или 

конкурси. 

 Участие в конкурса за най-добро есе на тема: 

„Мястото на народните будители в наши дни‖ – първо 

място за Моника Милева 



НАГРАДИ И ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Национално школско състезание  

„ Енергетиката и ние― - - 31.03.2017 гр. Варна 

с презентация „ Водородно гориво – бъдеще или реалност― 

 

 
Класирана със специална 

награда на фирма- спонсор 

„ KWP― 



НАГРАДИ И ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 

         Участие в Общинско първенство по хандбал 

юноши – XI – XII клас 2017/2018 г 

III място 

 



ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 

Мероприятие с учениците от ПТГ – Посещение на изложбата „СимБиотично―, 

организирана от българска фондация Биоразнообразие (БФБ) по Проект 

„Солта на живота― LIFE11 NAT/BG/000362. 



ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 

Национална седмица на четенето в Професионална Техническа 

Гимназия – гр. Бургас 



Фирма - партньор „ДамВент― ЕООД 



Практика в реална работна среда  





РАЗВИТИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО НАПРАВЛЕНИЕ 

ИЗИСКВА КВАЛИФИЦИРАНА РАБОТНА РЪКА 



БЪДЕЩЕТО НА ПРОФЕСИИТЕ Е В 

КВАЛИФИЦИРАНИТЕ РАБОТНИ СПЕЦИАЛИСТИ 






