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ПТГ—гр. Бургас предлага на своите 

ученици от други населени места безп-

латно общежитие. 

Училището разполага с добра база за 

обучение  

 

-компютърни 

кабинети; 

 

 

-учебни лабо-

ратории и ра-

ботилници по 

изучаваните 

професии 

 

 

 

-спортни уреди 

и съоръжения 

Учениците работят по проекти: 

 

 

 

    

Транспорт:Тролей Т1 и Т2 и автобуси 

Б11, Б12, 17, 81, 82, 8 –/след стадион 

―Черноморец‖ спирка ―Лебед‖ / 

‖Еразъм +‖ 

 

 

 

 

 

 

‖Твоят час‖ 

 

 

 

 

 

"Ученически практики"  

Професионална техническа 
гимназия 



Училището разполага с отлично оборудвана материално-техническа база  

Прием след завършен VII–дневна форма на 

обучение 

Професия: „Техник на енергийни съоръжения и 

инсталации” 

Специалност: Топ-

лотехника—

топлинна, климатич-

на , 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 образова-

ние—оригинал 
2.Служебни бележки за положени изпити НВО 
3.Медицинско свидетелство—от личен лекар 
4.Здравен картон—получава се от училищния ле-
кар; 
5.Талон за здравно и имунизационно състояние на 
ученика към момента на записването /издава се от 
личния лекар/. 
6.Заявление до Директор 
Завършилите обучение във всички форми 

получават: 
Диплома за средно образование 
Свидетелство за професионална квалификация-
трета степен , по желание придобиват и втора сте-
пен 
      Получилите диплома за средно образование, 
могат да кандидатстват във ВУЗ. 

 
Прием след завършен  

VII клас по документи 

задочна форма на обучение 
Професия: „Техник на енергийни съоръжения и 

инсталации” 

Специалност: Топлотехника—топлинна, клима-

тична , вентилационна и хладилна 

Срок на обучение : 5 години 

Балообразуващи предмети: физика, математи-

ка, български език и литература. 

Документи за записване: 
1.Свидетелство за основно образование—

оригинал 

2.Копие на лич-

на карта 

3.Медицинско 

свидетелство—

от личен лекар 

4.Заявление до 

Директор 

Прием след завършен  

VIII клас по документи 

на самостоятелна форма на обучение 
Професия: „Техник на енергийни съоръжения и 

инсталации” 

Специалност: Топлотехника—топлинна, клима-

тична , вентилационна и хладилна 

Срок на обучение : 4 години 

Балообразуващи предмети: физика, математика, 

български език и литература. 
    Завършилите обучение във всички форми 

получават: 
 Диплома за средно образование 
 Свидетелство за професионална квалификация- 
втора и трета степен 
        Получилите диплома за средно образование, 
могат да кандидатстват във ВУЗ. 

 

 

 

 

Прием след завършен VII клас:Задочна 

форма: 

Прием след завършен VII клас по документи 

Направление    

- 523 Електрони-

ка, автоматика, 

комуникационна 

и компютърна 

техника  

 

Специалност— 

5230201 Радио 

и телевизионна техника 

Професия-

5230201 Монтьор 

по комуникацион-

ни системи 

Срок на обуче-
ние : 5 години 
 
 

 
Балообразуващи предмети: физика, мате-
матика,  
български език и литература 
 
Документи за записване: 
1.Свидетелство за основно образование—
оригинал 
2.Копие на лична карта 
3.Медицинско свидетелство—от личен ле-
кар 
4.Заявление до Директор 
Завършилите обучение във всички фор-

ми получават: 
 Диплома за средно образование 
 Свидетелство за професионална квалифи-
кация– втора степен 
      Получилите диплома за средно образова-
ние, могат да кандидатстват във ВУЗ. 
 


