ВАЖНИ ДАТИ


от 05.07.2022 до 07.07.2022 г.-подаване
на документи за участие в приема на
ученици;



до 12.07.2022 г.- обявяване на списъците
с приетите ученици на първи етап на
класиране;



от 13.07.2022 до 15.07.2022 г.-записване
на приетите ученици на първи етап на
класиране или подаване на заявления за
участие във втори етап на класиране;



до 20.07.2022г.- обявяване на списъците
с приетите ученици на втори етап на
класиране;



от 21.07.2022 до 22.07.2022 г.-записване
на приетите ученици на втори етап на
класиране;



от 26.07 до 27.07.2022 г- подаване на
документи за участие в трети етап на
класиране;



от 01.08.2022 до 02.08.2022 г.-записване
на приетите ученици на трети етап на
класиране.

Професионална
гимназия по
транспорт
“Юрий Гагарин”
град Радомир

ПРИЕМ

2022 / 2023
УЧЕБНА ГОДИНА

Балообразуващи предмети:


удвоената оценка от НВО по БЕЛ и
Математика



оценките по География и икономика и
Физика и астрономия от свидетелството за
основно образование.

след завършен
седми клас
КОНТАКТИ
град Радомир, улица
“Черковна” №18,
телефон 0877 900 246,
e-mail: pgt_radomir@abv.bg
www.pgt-radomir.com

СПЕЦИАЛНОСТ

СПЕЦИАЛНОСТ

“Автотранспортна техника”

“ Спедиция, транспортна и
складова логистика”

Прием след завършен 7 клас

Прием след завършен 7 клас

Подготвят се специалисти, чиято дейност е
свързана с възможността за проектиране,
техническо
обслужване,
ремонт
и
експлоатация на двигатели с вътрешно горене
и автомобили.

Подготвят се специалисти, които придобиват
знания и умения за спедиторска и логистична
дейност, свързани с планиране, договаряне,
организиране, управление, контрол и отчитане
на транспорта, обработката и дистрибуцията на
стоки и документацията към тях .

Завършилият тази специалност
може:

Завършилият тази специалност
може:

✔ да проектира основни агрегати,
механизми и отделни детайли за ДВГ и
автомобили;
✔ да извършва диагностика на основни
механизми и системи на ДВГ и
автомобили;
✔ да извършва техническо обслужване и
ремонт на основни механизми и системи,
изпитания и регулировки на основни
агрегати и цялостно на ДВГ и автомобили;
✔ да извършва дейности с комплексен
характер при изменящи се условия, както и
поемане на отговорност за работата на
други лица.

✔ да изпълнява дейности, свързани с
планиране,
договаряне,
организиране,
управление,
складиране,
обработка,
пакетиране и дистрибуция на стоки;
✔ да планира, управлява и контролира
цялата верига на стоковите доставки;
✔
да води преговори и сключва договори
с доставчици, дистрибутори, купувачи и
клиенти-товародатели;
✔ да проявява висока самодисциплина и
организираност, отговорност, логическо
мислене, предприемчивост, умения за
работа в екип.

Професия

Професия

“Техник по транспортна техника”

“Спедитор - логистик”

Срок на обучение: 5 години

Срок на обучение: 5 години

Учениците от всички
специалности получават

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
ПРАВОСПОСОБНОСТ
ЗА ВОДАЧ НА МПС

Станете част от нашия екип!

