
Подаване на документи за участие в приема на 

ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

3- 5 юли 2019 г. вкл. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на 

първи етап на класиране 

до 11 юли 2019 г. вкл. 

Записване на приетите ученици на първи етап на 

класиране или подаване на заявление за участие 

във втори етап на класиране 

до 16 юли 2019 г. вкл. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на 

втори етап на класиране 

до 18 юли 2019 г. вкл. 

Записване на приетите ученици на втори етап на 

класиране 

до 22 юли 2019 г. вкл. 

Обявяване на записалите се ученици и броя на 

незаетите места след втори етап на класиране 

23 юли 2019 г. 

Подаване на документи за участие в трети етап на 

класиране 

24 - 25 юли 2019 г. вкл. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на 

трети етап на класиране 

29 юли 2019 г. вкл. 

Записване на приетите ученици на трети етап на 

класиране 

31 юли 2019 г. вкл. 

Обявяване на записалите се ученици и броя на 

незаетите места след трети етап на класиране 

01 август 2019 г. 

Попълване на незаетите места след трети етап на 

класиране и записване 

определя се от директора  

до 10 септември 2019 г. 

вкл. 

Утвърждаване на осъществения държавен 

план-прием 

до 13 септември 2019 г. 

вкл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предложение за план – прием 2019 /2020 уч. година – ПГМЕТ 

 

 

 

Направление  481  „ Компютърни науки”  

 481030 Приложен програмист  

 4810301 Приложно програмиране  

 1 паралелка – 26 ученици (степен на професионална квалификация – трета) 

 С интензивно изучаване на английски език   

 

Направление 521 „Машиностроене, металообработване и металургия”  

Професия  521030 Машинен оператор  

Специалност  5210303 Машини и съоръжения за заваряване  

½  паралелка – 13 ученици (степен на професионална квалификация – втора)  

Без интензивно или разширено изучаване на чужд език  

(от Списъка на специалности от професии с очакван недостиг на пазара на 

труда по ПМС 111/ 25.06. 2018 г., актуализиран с ПМС 352/31.12.2918г. )   

 

Направление  521 „Машиностроене, металообработване и металургия” 

Професия   521040 Машинен монтьор  

Специалност  5210415 Машини и съоръжения за химическата и хранително- 

вкусовата промишленост  

 ½ паралелка – 13 ученици (степен на професионална квалификация – втора)  

Без интензивно или разширено изучаване на чужд език  

(от Списъка на специалности от професии с очакван недостиг на пазара на 

труда по ПМС 111/ 25.06. 2018 г., актуализиран с ПМС 352/31.12.2918г. ) 

 

Направление 522 „Електротехника и енергетика”   

Професия  522010   Електротехник 

Специалност  5220101  Електрически машини и апарати   

1 паралелка – 26  ученици (степен на професионална квалификация – трета) 

Без интензивно или разширено изучаване на чужд език  

(от Списъка на специалности от професии с очакван недостиг на пазара на 

труда по ПМС 111/ 25.06. 2018 г., актуализиран с ПМС 352/31.12.2918г. ) 

 

 

 



 

Направление 522 „Електротехника и енергетика”    

Професия  522030 ‘Техник на енергийни съоръжения и инсталации”  

Специалност  5220309 Топлотехника – топлинна, климатична, 

вентилационна и  

хладилна техника  

1 паралелка – 26 ученици (степен на професионална квалификация – трета) 

Без интензивно или разширено изучаване на чужд език  

(от Списъка на специалности от професии с очакван недостиг на пазара на 

труда по ПМС 111/ 25.06. 2018 г., актуализиран с ПМС 352/31.12.2918г. ) 

 

Направление 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна  

техника 

Професия 523050 Техник на компютърни системи  

Специалност 5230501 Компютърна техника и технологии  

1 паралелка – 26 ученици (степен на професионална квалификация – трета) 

 С разширено изучаване на английски език   

 

Направление 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна  

техника 

Професия 523050 Техник на компютърни системи  

Специалност 5230502 Компютърни мрежи 

1 паралелка – 26 ученици (степен на професионална квалификация – трета) 

 С разширено изучаване на английски език   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


