Прием
след завършен

VII-ми клас

• Специалност ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ с разширено изучаване на английски език
• Специалност ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПОДЕМНА
И АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА с разширено изучаване на английски език
• Специалност КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ с разширено изучаване на английски език
• Специалност КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ с разширено изучаване на английски език
• Специалност ОПТИЧЕСКИ КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ с разширено изучаване на английски език
Срок на обучение: 5 години
Балът за класиране се образува по формулата:
2 x Математика (от НВО) + 2 x БЕЛ (от НВО) +
+ 1 x Информационни технологии (от свидетелството)
+ 1 x Чужд език (от свидетелството)

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7-ми КЛАС
№

Вид дейност

Срок

1

Подаване на документи за участие в първи етап
на класиране

03.07.-05.07.2019 г. вкл.

2

Обявяване на списъците с приетите ученици на
първи етап на класиране

до 11.07.2019 г. вкл.

3

Записване на приетите ученици от първи етап
на класиране или подаване на документи за
втори етап на класиране

до 16.07.2019 г. вкл.

4

Обявяване на класираните ученици на втори
етап на класиране

до 18.07.2019 г. вкл.

5

Записване на приетите ученици на втори етап на
класиране

до 22.07.2019 г. вкл.

6

Обявяване на записалите се ученици и броя на
незаетите места след втори етап на класиране

23.07.2019 г.

7

Подаване на заявления за участие в трети етап
на класиране

24.07.-25.07.2019 г. вкл.

8

Обявяване на класираните ученици на трети
етап на класиране и записване

29.07.2019 г. вкл.

9

Записване на приетите ученици на трети етап на
класиране

31.07.2019 г. вкл.

10

Обявяване на записалите се ученици и броя на
незаетите места след трети етап

01.08.2019 г.

11

Попълване на незаетите места след трети етап
на класиране и записване

определя се от директора до 10.09.2019 г. вкл.
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През следващите години специалностите се увеличават – 1964 „Електромонтьор на електрически мана Професионална гимназия по битова техника (ПГБТ) шини, уреди и апарати” и „Електромонтьор на КИП и
започва от 1963 г. като Професионално техническо учи- САР”.
лище по електротехника с две специалности – „ЕлекПрез 1967 г. училището е преобразувано в Средно
тромонтьор на силнотокови инсталации” и „Електропрофесионално техническо училище по електропромонтьор на слаботокови инсталации”.
мишленост (познато под името „Малчика”). Открива се
и нова специалност „Монтьор на асансьорни уредби”
(единствена за цяла Южна България).

Историята

Създадени са самостоятелни производствени звена в Електроапаратурен завод и завод за Асинхронни
електродвигатели, а по-късно - Учебен производствен
комплекс за специалностите – „Електромонтьор на
електрически машини уреди и апарати” и „Монтьор на
електронна техника”.
През 1988 г. за 25-годишния юбилей училището е наградено с орден „Св.св.Кирил и Методий”, 3-та степен.

Първоначалната сграда на училището
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Години наред училището приоритетно осигурява
електротехническите кадри в Пловдивска област, учениците му успешно продължават образованието си във

висши учебни заведения.

В последните години ПГБТ продължава да бъде конкурентно училище, като предлага атрактивни и търсени
Разкриват
се професии и специалности:
• Електротехник –
нови специалноЕлектрически инсталации
сти, конкурентни
на пазара на тру• Електротехник – Електрообзавеждане на
да - „Монтьор на
подемна и асансьорна техника
контролно-измер• Техник по комуникационни системи –
Централна сграда на училището днес
вателна и регулиОптически комуникационни системи
раща апаратура”, „Монтьор на битова техника”, „Мон• Техник на компютърни системи –
тьор на радиоелектронна техника”.
Компютърни мрежи
През 1998 г. е създадена нова паралелка с пилотна
• Техник на компютърни системи –
професия „Техник на битова техника”, с 5-годишен курс
Компютърна техника и технологии
на обучение, на модулен принцип. Училището получава
оборудване по програма „ФАР”. Започва обучение по
втора професия на модулен принцип - „Техник на електрически инсталации”.
През 2002–2003 г. училището е преименувано на
Професионална гимназия по битова техника. Открива се и нова специалност с 5-годишен курс на обучение
„Техник на съобщителна техника”.
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Специалности
професия:

ЕЛЕКТРОТЕХНИК

специалност:

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

Професия „Електротехник на електрически инсталации“ дава на учениците необходимите знания и практически умения за работа в областта на проектирането,
монтажа, поддръжката и ремонта на различни видове

електрически инсталации.
Завършилите тази специалност намират много добра реализация на пазара на труда.
При упражняването на професията
се извършват следните дейности:
• монтаж на различни видове електрически инсталации в сгради
• монтаж на осветителни тела
• монтаж и свързване на електрически машини, токоизправители, кондензаторни и акумулаторни батерии
• монтаж и свързване на електрически табла
• полагане на кабелни и въздушни мрежи
• присъединяване на електрически инсталации към
електроразпределителна мрежа НН
• експлоатация и ремонт на електрически инсталации, електрически табла, електрически машини, токоизправители, кондензаторни и акумулаторни батерии.
• диагностика и контрол

4

• избор на схе• собствена фирма за монтаж и ремонт на електрими за електрозад- чески инсталации
вижване и регулиУспешно завършилите обучението си
ране на различни
по тази професия получават:
механизми
• диплома за средно образование
• работа с техни• свидетелство за трета степен на професионална
ческа и нормативквалификация
на документация
• възможност за кандидатстване във всички ВУЗ-ове
Всички дейности се извършват като се спазват
изискванията за техническа безопасност, съобразени с
условията на работната среда.
Завършилите обучението си по тази професия
могат да работят в/във:
• фирми за монтаж и ремонт на различни видове
електрически инсталации
• фирми, производители и вносители на електроинсталационни материали и изделия
• фирми, изпълняващи дейности свързани с електрозахранването
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професия:

ЕЛЕКТРОТЕХНИК

специалност:

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПОДЕМНА
И АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА

на различни видове асансьорни
уредби и подемни
съоръжения.

Специалността Електромонтьор по електрообзаПри упражнявеждане на подемна и асансьорна техника дава на уче- ване на професияниците необходимите знания и практически умения за та се извършват
работа в областта на монтажа, поддръжката и ремонта следните основни
дейности:
• монтаж на отделни елементи,
възли и цялостни
асансьорни уредби
• монтаж на подемна техника
• откриване и отстраняване на повреди
• техническо обслужване и ремонт на асансьорна и
подемна техника
• работа с техническа и нормативна документация
• общуване с клиенти
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Всички дейности се извършват като се спазват изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Завършилите обучението си по тази професия
могат да работят в/във:
• сервизи за монтаж, поддръжка и ремонт на подемна и асансьорна техника
• фирми, производители или вносители на части за

подемна и асансьорна техника
• собствен сервиз за монтаж и
поддръжка на подемна и асансьорна техника
Успешно завършилите обучението си по тази професия получават:
• диплома за средно образование
• свидетелство
за втора степен на професионална квалификация
• удостоверение за правоспособност за упражняване
на професията
• възможност за кандидатстване във всички ВУЗ – ове
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професия:

ТЕХНИК ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

специалност:

ОПТИЧЕСКИ КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

Специалността „Оптически комуникационни системи“ дава на учениците необходимите знания и практически умения за работа в областта на изграждането и
поддръжката на оптичните телекомуникационни мрежи
и системи.

При упражняването на професията
се извършват следните дейности:
• изучаване на устройство на преносни линии, техните параметри, процеси и влияние върху качеството на
предаване на сигналите
• монтаж, ремонт и поддръжка на комуникационни
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тимедийно съдържание на крайни потребители чрез
платформа, базирана на интернет протокол по оптика
(IPTV, VoIP)
• основни методи за защита на интернет комуникациите
• работа със сплайсер, рефлектомер, източник на

устройства
• мобилни мрежи за предаване на данни от второ
(2G), трето (3G) и четвърто (4G) поколение
• работа на мултиплексни системи за изграждане на
локални и глобални оптични интернет мрежи
• конвергентни мрежи за предоставяне на мул-
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светлина и уред за измерване мощността на сигналите,
предавани по оптична линия
• съединяване на оптични влакна
• сглобяване на оптични кутии и пач панели
• експлоатация и ремонт на далекосъобщителна преносна мрежа
Завършилите обучението си по тази професия
могат да работят в:
• телекомуникационни компании
• доставчици на мобилни и интернет услуги
• предприятия, осигуряващи поддръжка и ремонт на
оптични системи
• производствени фирми и институции, с дейност,
свързана с ремонт на комуникационна и компютърна
техника
• собствена фирма
Всички дейности се извършват като се спазват изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
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Срокът на обучение по тази професия е 5 години
Успешно завършилите обучението си
по тази професия получават:
• диплома за средно образование
• свидетелство за трета степен на професионална
квалификация
• възможност за кандидатстване във ВУЗ-ове
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професия:

ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

специалност:

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

Специалността „Техник на компютърни мрежи“
дава на учениците необходимите знания и практически
умения за работа в областта на изграждането, поддръжката и ремонта на компютърните мрежи.
При упражняването на професията
се извършват следните дейности:

• прилагане номенклатурата на типовите елементи,
използвани при производство и ремонт на РС и мрежи
• монтаж, демонтаж, ремонт и поддръжка на локални мрежи
• диагностика на РС и мрежи
• пускане в експлоатация на различни видове мрежи
• измерване и снемане на технически параметри и
характеристики на различни устройства от РС
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• фирми за изграждане и поддръжка на мрежи
• собствена фирма
Успешно завършилите обучението си
по тази професия получават:
• диплома за средно образование
• свидетелство за трета степен на професионална
квалификация
• възможност за кандидатстване във всички ВУЗ-ове

• работа с техническа и нормативна документация
• общуване с клиенти
Всички дейности се извършват като се спазват изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Завършилите обучението си по тази професия
могат да работят в/във:
• сервизи за поддръжка и ремонт на РС
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професия:

ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

специалност:

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Специалността „Техник на компютърна техника и
технологии“ дава на учениците необходимите знания и
практически умения за работа в областта на поддръжката, обслужването и ремонта на компютри и компютърни системи.

При упражняването на професията
се извършват следните дейности:
• инсталират и ползват приложен и специализиран
софтуер
• работят в няколко среди за програмиране
• създават и публикуват web сайтове
• тестват компютърна конфигурация
• откриват и отстраняват проблеми и дефекти в РС
• работят с различни програмни продукти
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• обекти за изграждане на компютърни мрежи
• обекти за поддържане на комп. системи и мрежи
• собствена фирма
Успешно завършилите обучението си
по тази професия получават:
• диплома за средно образование
• свидетелство за трета степен на професионална
квалификация
• възможност за кандидатстване във всички ВУЗ-ове

Всички дейности се извършват като се спазват изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.
Завършилите обучението си по тази професия
могат да работят в:
• сервизи за поддръжка и ремонт на РС
• офиси на компютърни фирми
• сървърни станции
• производствени обекти за монтаж на РС
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