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Професия 
“Техник по транспортна техника”:

“Винаги успяваме!”

Обучението по професията осигурява подготовка 
на кадри за диагностика, техническо обслужване, ре-
монт и безопасна експлоатация на автотранспортна 
техника.

Специалност
“Автомобилна мехатроника”
Завършилите тази 

специалност придо-
биват знания и умения 
да познават моделите, 
на базата на които 
са построени елек-
тронните системи за 
управление в съвре-
менните автомобили, 
да могат да анализи-
рат алгоритмите на 
действие при различни режими, да познават конструкцията 
и характеристиките на основните мехатронни компоненти.

Завършилите  специалността ще могат да:
- извършват изпитания и правят регулировка на ос-

новни агрегати и системи на ДВГ на автомобила;
- участват в управлението на 

автотранспортното предприя-
тие.

Завършилите успешно пъл-
ния курс на обучение получават 
диплома за завършено средно 
образование, свидетелство за 
професионална квалификация 
ІІІ степен и свидетелство за уп-
равление на МПС категория В.

Професия 
“Техник на компютърни системи”:
 

“Бъдещето ни принадлежи!”

Основна цел на обучението за тази професия е подгот-
вянето на учениците за реализирането им в областта на 
информационните и комуникационни технологии.

Специалност 
„Компютърна техника и технологии”

З а в ъ р -
шилите тази 
специалност 
ученици полу-
чават знания 
и умения по 
п од д ъ р ж а н е 
на компютри 
и компютърни 
мрежи. Обу-
чението  се 
извършва по 
съвременен учебен план и в модерно обзаведени кабине-

ти и компютърни 
зали. Полученото 
образование дава 
възможност за 
продължаване на 
обучението в ко-
леж и ВУЗ у нас и 
в чужбина.
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ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 
СЛЕД VII КЛАС: 
1. За първи етап 03.07. – 05.07.2019 г.
2. За втори етап до 16.07.2019 г.
3. За трети етап 24.07 – 25.07.2019 г.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
СЛЕД VII КЛАС:
1. За първи етап до 11.07.2019 г.
2. За втори етап до 18.07.2019 г.
3. За трети етап до 29.07.2019 г.

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД VII КЛАС: 
1. За първи етап до 16.07.2019 г.
2. За втори етап до 22.07.2019 г.
3. За трети етап до 31.07.2019 г.

За попълване на незаетите места след трето 
класиране до 10.09.2019 г.

Благоевградска професионална гимназия е учи-
лище наследник и продължител на традиции в об-
ластта на професионалното образование, училище с 
висок професионализъм и новаторство в обучението 
по специалните и общотехнически предмети и ху-
манитарните дисциплини.

Училището предлага обучение по следните про-
фесии:

-Професия “Техник по транспортна техника”
-Професия „Техник на компютърни системи” 
Професиите са съобразени с европейските изис-

квания и стандарти.


