
...защото
технологиите

променят света!

Екип от учители професионалисти в
своята област.
Материално-техническа база,

отговаряща на съвременни стандарти.

Практика в реална работна среда във
високотехнологични компании от
региона.

Обучението на водачи на МПС.

Физкултурен салон, спортни площадки и
футболно игрище.

Общежитие в района на училището.

Безплатен транспорт за ученици от
други населени места.

Участия в международни практики и
проекти.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

ЗА ВРЪЗКА С НАС:
   ПТГ "Н.Й.Вапцаров"
   3000, Враца, ул."Илинден"  №12
   тел.: 092/64 21 28
   e-mail: tmet_wratza@abv.bg
   https://ptgvaptsarov-vratsa.org

Завършващите
 получават

свидетелство за
професионална 
квалификация 
III-та степен!

Професионална
 техническа 

гимназия 
"Н.Й.Вапцаров"

Враца

Прием 2021-2022

Как се образува балът?
 1.  Преобразувани в точки оценките от теста по:

     - Математика х2;
     - Български език и литература х2.

 2. От свидетелството за основно образование:

     - Технологии и предприемачество;
     - Информационни технологии.

Необходими документи:
 1. Заверено копие от свидетелството за основно
образование.

 2. Медицинско свидетелство.
 3. Заявление по образец.

Допълнителна информация за
срокове и дати за подаване на
документи ще получите на сайта
на училището и на телефоните
за връзка



Какво ще науча?

Къде ще мога да работя?

МЕХАТРОНИКА
26 ученици (дневна форма)

- Механчни и електронни системи на машини
съоръжения.

- Управление на технологични, процеси,

информационни системи и интернет технлогии.

- Компютърно моделиране, CAD/CAM системи.

       В компании в региона, изработващи
мехатронни системи и изделия за машини,

автомобили и съоръжения, в
машиностроителни фирми.

Какво ще науча?

Къде ще мога да работя?

АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА
26 ученици (дневна форма)

- Устройство и принцип на действие на
автомобилите. 

- Диагностика и контрол със съвременни уреди и
стендове. 

- Техническо обслужване и ремонт на автомобили.

БЕЗПЛАТНО Правоспособност за
управление на МПС, категория "B"

     Транспортни фирми, автосервизи,предприятия
и обслужващи звена, чиято дейност е свързана с
управлението, поддръжката и ремонта на МПС.

Какво ще науча?

Къде ще мога да работя?

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ

13 ученици (дневна форма)

- Асемблиране, диагностика и ремонт на
компютърни системи. 

- Изграждане и поддръжка на компютърни мрежи.

- Програмиране и създаване на интернет
страници.

       Техници във  фирми за монтаж и  поддръжка
на компютърна техника и доставчици на Internet.

Администратори на компютърни мрежи.

Какво ще науча?

Къде ще мога да работя?

СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ
26 ученици (дневна форма)

- Разработване на уеб сайтове.

- Мобилни и десктоп приложения.

- Бази данни и анимация.

- Тестване, внедряване и настройка на софтуерни
приложения.

 С разширено изучаване на английски език.

      В големи и малки софтуерни комапнии. 

Разработка на софтуер в различни сфври
на индустрията.

Какво ще науча?

Къде ще мога да работя?

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИ
ПРОИЗВОДСТВА

13 ученици (дневна форма)

Технически средства за автоматизация.

- Теория на автоматичното регулиране. 

- Микропроцесорни управляващи системи.

- Автоматизация и управление на дискретните
производства. 

- Автоматизация на електрозадвижванията. 

      В различни сфери на индустрията,

енергетиката, транспорта, банковото дело,

комуникациите.


