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ПРИЕМ 
2021/2022 

УЧЕБНА ГОДИНА 

СПЕЦИАЛНОСТИ 
 

 Електрообзавеждане на производството — 
II-ра степен на професионална квалификация. 

Професия: Електромонтьор 

 

 Автоматизирани системи — II-ра степен на 
професионална квалификация. 

Професия: Монтьор по автоматизация 

 

 Икономическа информатика – III-та степен 
на професионална квалификация. 

Професия: Икономист-информатик 

 

 Извършване на термални процедури в бал-
неологични и други възстановителни цент-

рове - II-ра степен на професионална квали-
фикация. 

Професия: Изпълнител на термални процедури 



Завършилите успешно ПГЕ „А.С. Попов“ гр. 
Девин, могат да продължат образованието си 

във всички училища с по-висока степен на 
образование. 

 
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. 

 
БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ : 

 

Оценките от : 
 

1. Български език и литература - НВО. 
2. Математика - НВО. 
 

Оценките от свидетелството по: 
 

3. Математика и Физика (за Автоматизирани системи и 
Електрообзавеждане на производството) 
3.А. Математика и ИТ (за Икономист-информатик). 
3.Б. Биология и ЗО  и Химия и ООС (за Изпълнител на 
термални процедури). 

 

КЛАСИРАНИЯ: 
 

Първо класиране: 
 

 Подаване на документи за I–ви  етап на класиране  - 05.07-
07.07.2021г. вкл.  

 Обявяване на списъците от I–ви  етап на класиране - до 
13.07.2021 г. вкл.  

 Записване на приетите от I–ви  етап на класиране или по-
даване заявление за II–ри  етап на класиране - до 16.07.2021 г. 
вкл. 
 

Второ класиране: 
 

 Обявяване на списъците от II–ри  етап на класиране -  до 
20.07.2021 г. вкл. 

 Записване на приетите от II–ри  етап на класиране - до 
22.07.2021г. вкл.  

 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите 
места след втори етап на класиране - 23.07.2021 г. 

 

Трето класиране: 
 

 Подаване на документи за  III–ти  етап на класиране - 26.07 
- 27.07.2021 г. вкл.  

 Обявяване на списъците от III–ти  етап на класиране - до 
29.07.2021 г. вкл. 

 Записване на приетите от III–ти  етап на класиране - 30.07 
2021 г. вкл. 

 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите 
места след трети етап на класиране - 02.08.2021г.  

Дуално обучение: 
 

 Изпълнител на термални процедури 
 

Специалности с недостиг на пазара на труда : 
 

 Електромонтьор. 
 

 Монтьор по автоматизация 

Специалностите са с осигурено допълнително финансиране. 



Извършване на термални процедури в балнеологични и 
други възстановителни центрове 

Професия: Изпълнител на термални процедури 

Професионално направление: Терапия и рехабилитация 

Настанява клиента в зависимост от неговото физическо състояние, 
регулира параметрите на апаратурата в зависимост от предписанието и 
състоянието му, извършва процедурите с наличната техника и терапев-
тични продукти и наблюдава състоянието на клиента с цел адаптиране  
на процедурата  

 Основни дейности: Посреща и приема пациента/клиента; рабо-
ти в зависимост от дадените предписания и план-графика на 
процедурите; обяснява на клиента спецификата на процедурите  

 Отговорности и задължения: Изпълнителят нат ермални про-
цедури е отговорен за поверения му инвентар и апаратура, за 
оптималното използване на материали и консумативи; длъжен  е 
да спазва утвърдените правила за здравословни и безопасни ус-
ловия на труд и правилата за противопожарна безопасност. От-
говаря за качественото и правилно приложение на назначените 
процедури и за точното изпълнение на предписанията. 

 Възможности за работа: в болници за рехабилитация, балнео-
центрове, в спа хотели, спа центрове, уелнес центрове и др.  

 Сфера на дейност: В областта на здравеопазването и на услуги-
те.  

Автоматизирани системи 

Професия: Монтьор по автоматизация - втора степен на професио-
нална квалификация. 

Професионално направление: Електроника, автоматика, комуника-
ционна и компютърна техника. 

Професията „Монтьор по автоматизация“ съчетава в себе си знания, 
умения и компетенции за упражняване на една съвременна професия. 
Монтьорът поема отговорност за правилното поддържане и експлоата-
ция на технически устройства в рамките на различни по вид автоматизи-
рани и комуникационни системи. 

 Основни дейности: Разчита и използва техническа, конструк-
тивна и технологична документация. Измерва основни величини 
и параметри. Монтира и демонтира детайли, възли и блокове. 
Ремонтира, настройва и поддържа елементи на техническите 
обекти. Документира извършената работа. 

 Отговорности и задължения: Поема отговорност за ремонт и 
поддържане на детайли, възли и блокове от автоматизирани сис-
теми. 

 Възможности за работа: В областта на автоматизация на про-
изводството – профилактика и експлоатация, ремонт и настрой-
ване на елементи от електро-, пневмо– и хидрозадвижвания на 
технически обекти.  

 Сфера на дейност: Във фирми и предприятия, които се нуждаят 
от автоматизирани системи.  



Икономическа информатика 

Професия: Икономист—информатик 

Професионално направление: „Приложна информатика“  

 Икономист-информатикът извършва операции с данни, свързани 
със стопанската дейност на фирми и предприятия от всички сфери на 
икономиката.  

 Основни дейности: въвеждане/извеждане на данни за финансо-
вата и счетоводната част от дейността на организацията, изготвя-
не на справки, отчети, презентации и диаграми, структуриране, 
обобщаване и изчисления с финансови и счетоводни данни.  

 Отговорности и задължения: Работата с данни, свързани с 
дейността и финансите на организацията, изисква отговорност, 
внимание, концентрация, организираност, прецизност  

 Възможности за работа: Специалистите по тази професия мо-
гат да работят във фирми и организации от различни сфери и с 
различен предмет на дейност.  

 Сфера на дейност: В зависимост от икономическия сектор и 
мащабите на организацията, в която работи, икономист-
информатикът използва специализирани продукти за управление 
на бизнеса, счетоводни програми, програми за електронни табли-
ци, бази от данни и документи в електронен вид или на хартиен 
носител.  

Електрообзавеждане на производството  

Професия: Електромонтьор - втора степен на професионална квали-
фикация. 

Професионално направление: „Електротехника и енергетика“  

Електромонтьорът може да извършва шлосерски и електромонтьорс-
ки дейности, свързани с изработване, измерване, монтаж, демонтаж и 
ремонт на електрически машини, апарати, съоръжения и уредби. Измер-
ва електрически и неелектрически величини, ориентира се в електричес-
ки схеми и може да проследява електрически вериги. 

 Основни дейности: Разчита проекти, монтажни, електрически 
схеми и чертежи на електротехнически съоръжения и уредби. 
Извършва технологичните операции по монтаж, демонтаж, ре-
монт, техническо обслужване и изпитване на елементи от съоръ-
женията. Извършва профилактика и техническа експлоатация на 
електрообзавеждането, инсталациите и уредите. 

 Отговорности и задължения: Поема отговорност за качество-
то на своята работа при изграждането, изпитването и поддържа-
нето на електрически системи. Обслужва и носи отговорност за 
правилното функциониране и безопасността на различни маши-
ни и апарати. 

 Възможности за работа: Във всички отрасли на промишле-
ността, транспорта и услугите – изграждане, изпитване, поддър-
жане и ремонт на електрическо оборудване. 

 Сфера на дейност: Електротехника и енергетика. 


