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Уважаеми родители,  

Ако желаете децата Ви да учат в училище без  

насилие и агресия и да усвоят професия, която ще 

им даде сигурност и добър стандарт, 

 

ИЗБЕРЕТЕ 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  

ПО ТРАНСПОРТ  
В ГРАД СЛИВНИЦА! 

ОЧАКВАМЕ ВИ! 
 



След завършено основно образование 
Срокът на обучение е 5 години. 
Приемът е по документи. 

Учениците придобиват отлична професионална  
подготовка по: 
 

n устройство на двигателите с вътрешно горене; 

n експлоатация на автотранспортната техника; 

n електронни системи в автотранспортната 
техника; 

n диагностика; 

n информационни технологии в професията; 

n безопасност на движението по пътищата и др. 
 

➤ Подготовката по управление на МПС и  
придобиването на правоспособност за управление 
на МПС, категория „В“, са включени в учебния 
план и са АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНИ.

Специалност  
АВТОТРАНСПОРТНА  

ТЕХНИКА

ПРОФЕСИЯ 
ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ 
ПОЛУЧАВАТ: 

УЧИЛИЩЕТО  
ПРЕДОСТАВЯ: 

n Диплома за средно образование; 

n Свидетелство за трета професионално- 
квалификационна степен; 

n Свидетелство за управление на МПС, категория 
„В“; 

n Възможност за продължаване на образованието  
във всички висши учебни заведения; 

n Възможност за успешна трудова реализация  
при много добро заплащане; 

n Възможност за стартиране на доходоносен  
собствен бизнес в сферата на транспорта.

n висококвалифицирани преподаватели; 
n модерна материална база, обезпечаваща  

качествено обучение по професионална и  

общообразователна подготовка; 
n безплатно обучение за управление на МПС,  

категория „В“; 
n модерна открита спортна база; 
n фитнес зала със свободен достъп; 
n футболен стадион и професионален треньор  

по футбол; 
n обучение в извънкласни форми по радиоуправляеми  

модели и управление на картове. 

Училището е в договорни отношения с едни от 
водещите фирми за ремонт на автотранс-
портна техника – „АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ“, 
официален представител на СИТРОЕН за  
България и „Бългериън Трак Сървис“ ООД, като 
учебната практика и производственият  
стаж на учениците се провеждат в модерно 
оборудвани сервизи на фирмите. 
 

ЗА СИГУРНО БЪДЕЩЕ ИЗБЕРИ  
ЕДНА ДОБРА ПРОФЕСИЯ! 




