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Професия: Машинен техник
Специалност:  Машини и системи с ЦПУ
Възможно обучение за водач на МПС категория ”В”
без интензивно и без разширено изучаване на Английски език
 Срок на обучение - 5 години
 Брой ученици 13

Професия: Техник на транспортна техника
Специалност:  Автотранспортна техника
Безплатно обучение за водач на МПС категория ”В”
без интензивно и без разширено изучаване на Английски език
 Срок на обучение - 5 години
 Брой ученици 26

Професия: Техник по подемно-транспортна техника
Специалност:  Подемно-транспортна техника,
монтирана на пътни транспортни средства
Безплатно обучение за водач на МПС категория ”В” и “С”
без интензивно и без разширено изучаваме на Английски език
 Срок на обучение - 5 години
 Брой ученици 26

Професия:  Техник - технолог в дървообработването
Специалност: Мебелно производство
Срок на обучение - 5 години
без интензивно и без разширено изучаване на Руски език
 Брой ученици 26
        Обучение за водач на МПС    

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО МЕХАНОТЕХНИКА  СЛИВЕН

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Единствената гимназия на 
територията на Община 
Сливен притежаваща 
лицензирано разрешително 

за обучение на 
водачи на МПС
           кат.В И С БЕЗПЛАТНО

pgmsliven.com

ПРЕДИМСТВА НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
   1. Обучение, което се провежда на две 
места 
 – в професионалната гимназия  
 – във фирмата работодател;
   2. Възнаграждение в размер на минимум 
90% от минималната работна заплата за 
учениците от 11 и 12 клас по трудов 
договор за реален брой присъствия.
   3. Възможност за стипендии за учениците 
от 9 и 10 клас; 

 работа в  реална

 производствена 

среда

 
Професия: Машинен техник
Специалност: Машини и системи с ЦПУ
 Срок на обучение - 5 години
 Брой ученици 13

ПАРТНЬОР ЗММ- СЛИВЕН

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Професия: Техник по транспортна техника
Специалност: Автотранспортна техника
Безплатно обучение за водач на МПС категория ”В”
без интензивно и без разширено изучаване на Английски език
 Срок на обучение - 5 години
 Брой ученици 26

РАЗЧИТАМЕ НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ ОТ



     

ВАЖНО

ПРИНЦИПИ НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

   Балът за класиране на учениците, 
за които се провежда изпит за 
проверка на способностите, се 
формира като сбор от:

Удвоената оценка от резултата по 
български език и литература и 
удвоената оценка от резултата по 
математика от националното 
външно оценяване, като към тях 
прибавяме оценките от свидетел-
ството за основно образование по 
Физика и астрономия и Информа-
ционни технологии от VІІ клас 
превърнати по скала в точки в 
съответствие с ДОС за оценяване-
то на резултатите от обучението 
на учениците.

Професия: Машинен техник
Специалност:
Машини и системи с ЦПУ
Срок на обучение 5 години
Без интензивно и без разширено
изучаване на чужд език - английски език 

Възможност за обучение за водач
на МПС кат. «В»  

Широкоуниверсална специалност с възможности за 
тясна специализация в областта на машиностроенето. 
Прилага се при решаване на всички технологични и 
технически проблеми, свързани с механичната 
обработка, обслужването, програмирането и 
настройката на металорежещи машини, чрез създа-
ване и тестване на програми с CNC програмиране.

 Обучението,  се провежда на две места: в 
ПГ по механотехника и във фирмите парт-
ньори: Пътнически превози – Сливен и 
Сливен Ауто. 
 Учениците в 11 клас са три дена в учил 
ище  и два дена в фирмите партньори на
трудов договор, а в 12 клас са два дена в
училище и три дена на трудов договор, като 
получават възнаграждение за реален брой 
присъствия. Обучението предлага веднага 
започване на работа и отлични кариерни 
перспективи на пазара на труда.

Професия:
Техник по транспортна техника
Специалност:
Автотранспортна техника
Срок на обучение 5 години
Без интензивно и без разширено
изучаване на чужд език - английски език 

Д У А Л Н О  О Б У Ч Е Н И Е  

П остигай
олеми

мечти
Г

М

Балообразуване за
 всички професии и

 специалности

 Необходими документи за кандидат-
стване. 
 1. Заявление за участие в класиране 
по образец с подредени желания
 2. Копие на свидетелство за завърше-
но  основно образование
     3. Служебна бележка за резултатите 
от положените изпити от национално-
то външно оценяване 

 4. Медицинско свидетелство издадено
 от личния лекар на ученика

2023
Прием

8800 Сливен, 
ул. „Стефан Султанов“ 9

тел. 044 667 601, 
667 214, 667 206

www.pgmsliven.com, 
pgmsliven@abv.bg

Електронно на адрес:
 https://infopriem.mon.bg/login 



  

 
 

  

 

 

РАЗЧИТАМЕ НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ ОТ

Професия:
Техник по транспортна техника
Специалност:
Автотранспортна техника
Срок на обучение 5 години
Без интензивно и без разширено
изучаване на чужд език - английски език 

БЕЗПЛАТНО: Обучение за водач
на МПС кат. «В»  
Специалността  е изключително актуална и с 
широко практическо приложение. Подготвя 
специалисти, чиято дейност е свързана с 
управлението, поддръжката и ремонта на МПС. 
Професията подготвя младите хора за 
динамичното развитие на автотранспортната 
сфера, нейното разнообразие и увеличаващия се 
брой автомобили в световен мащаб.
- ВОДАЧ НА МПС КАТЕГОРИЯ "В"

Разполагаме с МОДЕРНА БАЗА 
оборудвана със съвременни уредби!

Професия: Техник - технолог 
в дървообработването
Специалност: 
Мебелно производство
Срок на обучение 5 години
Без интензивно и без разширено
изучаване на чужд език - руски език

Актуална специалност, която позволява 
неограничени възможности за реализация на 
младите хора. Учениците придобиват знания и 
умения за производство и монтаж на мебели. 
Полученото образование и професионални 
компетенции дават възможност за работа в частни 
мебелни фирми, както и за стартиране на 
самостоятелен бизнес.

Професия: Машинен техник
Специалност:
Машини и системи с ЦПУ
Срок на обучение 5 години
Без интензивно и без разширено
изучаване на чужд език - английски език 

Възможност за обучение за водач
на МПС кат. «В»  

Широкоуниверсална специалност с възможности за 
тясна специализация в областта на машиностроенето. 
Прилага се при решаване на всички технологични и 
технически проблеми, свързани с механичната 
обработка, обслужването, програмирането и настро-
иката на металорежещи машини, чрез създаване и 
тестване на програми с CNC програмиране.

Професия: Техник по подемно - 
транспортна техника 
Специалност: Подемно-
транспортна техника, монтирана
на пътни транспортни средства

БЕЗПЛАТНО: Обучение за водач 
на МПС кат.  «В» и «С»

Срок на обучение 5 години
Без интензивно и без разширено
изучаване на чужд език - английски език 

Учениците от тази специалност придобиват 
правоспособности за: 
 - Машинист на кранове стрелови тип
 - Машинист на подвижни работни площадки
 - Водач на мотокари и електрокари 
 - ВОДАЧ НА МПС КАТЕГОРИЯ "В" и "C"  

П Р И Е М  З А  У Ч Е Б Н А Т А  2 0 2 2 / 2 0 2 3  Г О Д И Н А

ИМАТЕ ШИРОКО ПОЛЕ ЗА ИЗЯВА И РЕАЛИЗАЦИЯ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ИКОНОМИКАТА !


