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Прием след завършен VII клас 

дневна форма на обучение

 Направление: 522 Електротехника и енергетика

Професия: 522030 Техник на енергийни съоръжения и 

инсталации

Специалност: 5220309 Топлотехника-топлинна, 

климатична, вентилационна и хладилна

 Направление: 522 Електротехника и енергетика

Професия: 522020 - Електромонтьор

Специалност: 5220211 – Електродомакинска техника

 Направление: 623 Горско стопанство

Професия: 623010 Техник-лесовъд

Специалност: 6230101 Горско и ловно стопанство





Професия: „ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ 

СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ”
Специалност: 5220309 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; снимка

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

дневна форма на обучение



ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ТОПЛОТЕХНИКА—ТОПЛИННА, КЛИМАТИЧНА, 

ВЕНТИЛАЦИОННА И ХЛАДИЛНА” В ПТГ – ГР. БУРГАС

Професия: „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ:

 производство, експлоатация и ремонт на битови, търговски и промишлени съоръжения от

отоплителна, климатична, хладилна и вентилационна техника;

 изграждане, експлоатация и ремонт на отоплителни, климатични, вентилационни и

хладилни инсталации;

 организация и контрол на монтажните и ремонтните дейности на топлотехнически

съоръжения и инсталации;

 диагностика на топлотехнически съоръжения и инсталации;

 комуникативност и работа в екип.





СПЕЦИАЛНОСТ: „ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА

ТЕХНИКА”
Професия: „Електромонтьор”



Професия: “ЕЛЕКТРОМОНТЬОР”
Специалност— 5220211 Електродомакинска техника

Направление - 522 Електротехника и енергетика

Срок на обучение: 5 години

Балообразуващи предмети: физика, математика

Приемни изпити: НВО—БЕЛ х2 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; снимка

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

дневна форма на обучение



ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „Електродомакинска техника” В ПТГ – ГР. БУРГАС

Професия: “Електромонтьор”

Описание на професията:

Извършва монтаж и ремонт на домакински уреди – перални, хладилници, миялни машини, 

печки и други електродомакински уреди.

Компетентности:

 Наблюдава и тества работата на уредите и задава първоначалните настройки;

 Извършва монтаж, настройка за експлоатация, пускане в действие и диагностика на

битови уреди

 Настройка и ремонт на машини използвани в домакинството





СПЕЦИАЛНОСТ „ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО”

Професия: „Техник-лесовъд”



Прием след завършен VII клас

дневна форма на обучение
Професия – шифър 623010 ТЕХНИК – ЛЕСОВЪД

Специалност – шифър 6230101 ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО

Направление-шифър 623 ГОРСКО СТОПАНСТВО

Срок на обучение: 5 години

Балообразуващи предмети: –„Биология и здравно образование“ и 

„География и икономика“

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; снимка

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



ЗА СПЕЦИАЛНОСТ 

„ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО”

В ПТГ – ГР. БУРГАС

Професия : Техник- лесовъд

Описание на професията:

 Перспективна специалност, отговаряща
на съвременните изисквания
за реализация в сферата на горското и
ловното стопанство.

 Обучение на бъдещи техник-лесовъди,
които имат интерес към дейности за
стопанисване на едрия и дребния дивеч, с
акцент в изучаването на дивечовъдство,
рибовъдство и ловно стопанство.

 Професионалната подготовка завършва с
придобиване на средно образование,
трета степен на професионална
квалификация по професията техник-
лесовъд.



Професионална техническа гимназия

гр. Бургас

СПЕЦИАЛНОСТ: 

"ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТО"





ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

гр. Бургас



Прием след завършен VII клас

задочна форма на обучение



ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII клас (по документи)

Задочна форма
Професия: „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”

Специалност: 5220309 Топлотехника-топлинна, климатична, вентилационна и хладилна

Срок на обучение: 5 години

Без приемен изпит

Балообразуващи предмети: физика х 3, математика и БЕЛ

Документи за записване:

1.Свидетелство за основно образование - оригинал

2.Копие на лична карта; снимка

3.Медицинско свидетелство - от личен лекар

4.Заявление до Директор

Завършилите обучението си получават:

Диплома за средно образование

Свидетелство за квалификация— 3 /трета/ степен

Получилите диплома за средно образование имат право да кандидатстват във ВУЗ.



ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII клас (по документи)

Задочна форма
Професия: “Електромонтьор”

Специалност: 5220211 Електродомакинска техника

Направление: 522 Електротехника и енергетика

Срок на обучение: 5 години

Балообразуващи предмети: физика х 3, математика, БЕЛ

Документи за записване:

1.Свидетелство за основно образование - оригинал

2.Копие на лична карта; снимка

3.Медицинско свидетелство - от личен лекар

4.Заявление до Директор

Завършилите обучението си получават:

 Диплома за средно образование

 Свидетелство за квалификация— 2 /втора/ степен

 Получилите диплома за средно образование имат право да 

кандидатстват във ВУЗ.





ОБЩЕЖИТИЕ



Спортни уреди и съоръжения



Компютърни кабинети и учебни зали

За учебни цели са обзаведени два

компютърни кабинета. В почти всички

класните стаи и учебни зали са монтирани

мултимедийни системи и съвременни

интерактивни дъски.

















































 Завършилите ГЛС специалност могат да работят във всички горски
и ловни стопанства, рибовъдни и дивечовъдни стопанства, като
органи по охрана на дивеча, рибата и аквакултурите, както и
в сферата на международния ловен туризъм или да продължат
своето образование в Лесотехническия университет, както и във
всички колежи или университети.




