
   

  

 

   

Срокът на обучение е 5 години с разширено 

изучаване на английски език. 

 Автомобилната 

индустрия предлага на 

съвременния човек 

автомобил, в чиято 

конструкция се събират 

във фокус всички 

върхови постижения от 

съвършената механика 

до бордовия компютър. 

 Учениците придобиват знания и умения за 

изпълнение на следните дейности: 

- Извършване на диагностика, техническо 

обслужване и ремонт на автомобилната техника; 

- Планиране, организиране и контрол на 

дейностите по определяне техническото състояние и 

ремонта на автотранспортната техника; 

- Работа с техническа и  технологична 

документация, контролно-диагностична апаратура и 

приложен софтуер; 

Безплатно придобиване на правоспособност за 

водач на моторно превозно средство,  

категория „В” 

 

 

 

Придобиване на трета степен на професионална 

квалификация. 

Успешно завършилите имат право да работят в 

автосервизи, пунктове за извършване на годишни 

технически прегледи на моторни превозни средства, 

магазини за авточасти и други.  

 

   

   

  

 Учениците през 

време на обучението в 

ПТГ „Васил Левски” 

могат да придобият следните допълнителни 

правоспособности: 

„Ръчно електродъгово” и „МИГ/МАГ” заваряване; 

„Водач на електрокари и мотокари в предприятията”; 

„Машинист на котли с високо налягане” – III степен; 

„Машинист на самоходни кранове стрелови тип до 16 

тона - III степен”; „Машинист на самоходни кранове 

стрелови тип над 16 тона – I степен”;„Машинист на 

мостови и козлови кранове до 40 тона”; „Машинист на 

подвижни работни площадки” 

   

 

 

НАПРАВЕТЕ 

ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР!                     

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС! 
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ДДииррееккттоорр::  006611886600228866,,    

ККааннццееллаарриияя::  006611886600228844  

ee--mmaaiill::  ppttggvvll@@aabbvv..bbgg, www.ptggo.com 

mailto:ptgvl@abv.bg
http://www.ptggo.com/


 

ПАРТНЬОРИ НА УЧИЛИЩЕТО СА: 

ФИРМА „АРКУС АД”; ФИРМА „ПРИТИ 95 ООД” 

ФИРМА „ВИКТОРИЯ – 05” ООД; ФИРМА „БУЛМАРК ООД”  

  

  

   

Срокът на обучение е 5 години с разширено изучаване на 
английски език. 

Младите специалисти придобиват знания и умения за 

изпълнение на следните дейности: 

- Изработване на 

схеми, чертежи на детайли и 

сглобени единици; 

- Проектиране и конструиране на 

детайли и възли на машинни конструкции; 

- Използване на техническа литература и 

съвременни софтуерни продукти за якостно пресмятане и 

конструиране; 

- Настройване и работа с металорежещи машини, 

съоръжения, хидро- и пневмотехника, измервателна и контролна 

апаратура; 

- Разглобяване и ремонт на машини и съоръжения; 

 

 

 

      

Срокът на обучение е 5 години с разширено изучаване на 

английски език. 

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения за 

изпълнение на следните дейности: 

- Изработване на схеми, чертежи на детайли и сглобени 

единици; 

- Програмиране и 

настройване на металорежещи 

машини с ЦПУ; 

- Изработване на 

детайли с ЦПУ; 

- Извършване на ремонт на 

машините. 
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Учениците през време на обучението в ПТГ 

„Васил Левски” могат да придобият следните 

допълнителни правоспособности: 

„Ръчно електродъгово” и „МИГ/МАГ” 

заваряване; 

„Водач на електрокари и мотокари в 

предприятията”; 

„Машинист на котли с високо налягане” – III 

степен 

„Машинист на самоходни кранове стрелови 

тип до 16 тона - III степен” 

„Машинист на самоходни кранове стрелови 

тип над 16 тона – I степен” 

„Машинист на мостови и козлови кранове до 

40 тона” 

„Машинист на подвижни работни площадки” 

Начин на приемане на ученици и балообразуване:  

Приемът е след успешно завършен седми клас! 

Балообразуване: 

Удвояване на резултатите по български език и литература 

и математика от Национално външно оценяване и сбора на 

оценките по математика и физика и астрономия от 

свидетелството за основно образование. 

 

 

 

 

БУЛМАРК ООД  

5120, гр. Г. Оряховица, окр. В. Търново, ул. 

Цар Освободител 58 

тел/факс +359-61860355, моб. +359 

898956843 

E mail: bulmarkbg@outlook.com 

 


