ПРИЕМ
СПЕЦИАЛНОСТИ


Компютърна техника и технологии
— III-та степен на професионална
квалификация.

Професия: Техник на компютърни
системи.


Автоматизация на непрекъснати
производства – III-та степен на
професионална квалификация.

Професия: Техник по автоматизация.


Контакти:
гр. Девин 4800
ул. “Васил Левски” №3

e-mail:
pge_devin@mail.bg
http://www.pgdevin.com/
тел.:0878585888

Помощник –възпитател в
отглеждането и възпитанието на
деца – III-та степен на
професионална квалификация.

Професия: Помощник – възпитател.


Оператор в производството на
облекло - II-ра степен на
професионална квалификация.

Професия: Производство на облекло от
текстил.
Хранително – вкусова промишленост - I-ва степен на професионална
квалификация.
Професия: Работник в хранително –
вкусовата промишленост.


ПРИЕМ

2019/2020
УЧЕБНА ГОДИНА

НЕОБХОДИМИ
ДОКУМЕНТИ
Заявление по образец (подават се
индивидуално по електронен път,
копие на хартия се представя в
ПГЕ „А.С. Попов“).





Свидетелство за завършено
основно образование.



Медицинско свидетелство – от
личен лекар.

Защитени специалности:





КЛАСИРАНИЯ:

Оценките от :
1. Български език и литература НВО.
2. Математика - НВО.
Оценките от свидетелството по:
3. Математика, Физика (за
Компютърна техника и
Автоматизация на непрекъснати
производства).
3.А. Биология и ЗО и Музика (за
Помощник възпитател).
3.Б. Химия и ООС, Биология и ЗО (за
Хранително вкусова промишленост).

Първо класиране:
Подаване на документи за I–ви етап на
класиране - 03.07-05.07.2019 г. вкл.
–ви
 Обявяване на списъците от I
етап на
класиране - до 11.07.2019 г. вкл.
–ви
 Записване на приетите от I
етап на
класиране или подаване заявление за II–ри
етап на класиране - до 16.07.2019 г. вкл.


Второ класиране:
Обявяване на списъците от II–ри етап
на класиране- до 18.07.2019 г. вкл.
–ри
 Записване на приетите от II
етап на
класиране- до 22.07.2019 г. вкл.
 Обявяване на записалите се ученици и
броя на незаетите места след втори
етап на класиране - 23 юли 2019 г.


Техник по автоматизация

Специалности с недостиг
на специалисти :


БАЛООБРАЗУВАЩИ
ПРЕДМЕТИ :

Помощник възпитател.
Оператор в производството
на облекло.
Работник в хранително – вкусовата промишленост.

Специалностите са с осигурено
допълнително финансиране.

Трето класиране:
Подаване на документи за III–ти етап
на класиране - 24.07 - 25.07.2019 г. вкл.
–ти
 Обявяване на списъците от III
етап
на класиране - до 29.07.2019 г. вкл.
–ти
 Записване на приетите от III
етап
на класиране - 31.07 2019 г. вкл.
 Обявяване на записалите се ученици и
броя на незаетите места след трети
етап на класиране - 01.08.2019 г.


РАБОТНИК В ХРАНИТЕЛНОВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

В своята професионална дейност работникът извършва: ръчно или полумеханизирано почистване, миене и дезинфекция на
машини, апарати и съоръжения; товароразтоварни операции; операции, свързани с
обработка на суровини; разфасоване и опаковане на полуфабрикати и готова продукция; разделно сортиране и събиране на вторични суровини и отпадъчни материали.
Спецификата на професията изисква работникът да може да ползва уреди и съоръжения при спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
Завършилите получават I-ва степен на
професионална квалификация.
Могат да се реализират в различни фирми, кухни, заведения за хранене, в условията
на частен и семеен бизнес.
Успешно приключилите обучението могат да продължат образованието си във всички училища с по-висока степен на образование.

ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
ОБЛЕКЛО

Професията Производство на облекло от
текстил дава на обучаваните необходимите
знания и практически умения в областта на
модата и производството на облекло.
Обучението по тази професия дава възможност за пълно обвързване на теоретични
знания с практични умения.
Завършилите получават II-ра степен
на професионална квалификация.
Могат да работят във:
•
•
•
•

Фирми за производство на облекло;
Фирми за шивашки изделия;
Магазини за облекла;
Собствена шивашка фирма.

Успешно приключилите обучението могат да продължат образованието си във всички училища с по-висока степен на образование.

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА
НЕПРЕКЪСНАТИ ПРОИЗВОДСТВА

Специалист в областта на информационните и комуникационните технологии, умеещ да поправя компютърна техника и да инсталира системен и специализиран софтуер
за работа на компютърна система.

Техникът поема отговорност за организацията и контрола върху дейностите по поддържане и експлоатация на техни-чески устройства в рамките на различни по вид автоматизирани системи.

Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на средно образование
и III-та степен на профе-сионална квалификация по професията "Техник на компютърни системи"

Техникът по автоматизация организира и
контролира прилагането на изискванията на
техническата, конструктивна и технологична
документация на автоматизираните системи
в различните производства. Измерва основни величини и параметри и проследява електрически, пневматични и хидравлични вериги. Организира и проследява монтажа и демонтажа на детайли, възли и блокове от автоматизирани системи за регулиране на параметри и процеси. Следи за техническата
изправност на различните устройства за автоматизация. Документира извършената работа.

Завършилите обучението имат право да
постъпват на работа на длъжности, които
съответстват на професиите “Приложни специалисти в електротехниката, електрониката и телекомуникациите”, “Приложни
специалисти по техническо осигуряване на
компютърни системи”.
Завършилият тази специалност може да
работи в производствени предприятия и
фирми с предмет на дейност, свързан с диагностика, монтаж, хардуерно и софтуер-но
поддържане и сервизно обслужване на компютърна техника.

ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ

Помощник – възпитателят обслужва деца в ранна и предучилищна възраст, оказва
помощ при провеждане на възпи-тателнообразователни дейности и подпомага процеса на подготовка за учили-ще. Той ръководи
игровите и образователни дейности с децата,
грижи се за хигиената, организира дневния
режим на децата, храненията и свободното
им време.
Придобилите квалификация по професията могат да се реализират в частни и държавни ясли, детски градини, училища и други институции, в които се отглеждат или
обучават деца.
Учебни предмети, които се изучават:
Анатомия, Физиология и хигиена, Информационни технологии, Чужди езици, Професионална етика, Детска психология, Основи
на възпитанието, Предучилищна и начална
педагогика, Хигиена и хранене, Теория и методика на играта и др.

