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Вашата организация  

Ред за вашето бизнес обобщение.  

МЯСТО ЗА ВАШАТА ЕМБЛЕМА  

— 

Училища предлагащи обучение 

чрез работа  

2020/2021 учебна година 

 ППМГ  “Акад. Иван Ценов” 

Професия  „Приложен програмист” 

Специалност  „Приложно програ-

миране“ 

 

 ПТГ “Н. Й. Вапцаров” 

Професия  „Техник на електронна 

техника“ 

Специалност „Промишлена елект-

роника“ ” 

 

 ПГ по МСС 

Професия  „Монтьор на железопът-

на техника“ 

Специалност „Локомотиви и ваго-

ни“ ” 

 

Училища предлагащи обуче-

ние чрез работа  

2020/2021 учебна година 

 ПГЯЕ“Игор Курчатов” 

Професия  „Техник на енергийни 

съоръжения“” 

Специалност „Ядрена енергетика“ ” 

Специалност „ Топлотехника -

топлинна, климатична, вентилаци-

онна и хладилна“ 

 

 СУ  “Христо Ботев” - Оряхо-

во 

Професия “Машинен техник” 

Специалност „Машини и системи с  

“ЦПУ“ 

 



Какво печелиш? 

 Практически опит. 

 Трудово 

възнаграждение на 

базата на договор, а 

работата ти ще се зачита за 

трудов стаж. 

 Успешното представяне на 

изпитите на края на 

обучението ще ти донесе 

Диплома за завърш ено 

средно образование и 

Свидетелство за 

професионална 

квалификация. 

 Обучение по чужд език 

 При показани умения, 
мотивация и отговорност ще 
имаш възможност не само 
да продължиш работа във 
фирмата но и да се развиеш 
професионално и дори да 

заемеш ръководна позиция  

Кога? 

По учебен план практиката ще 
се провежда в последните две 
години от обучението – т.е. в XI 
и XII клас 

Как? 

  Обучението чрез работа 
(дуално обучение) се 
организира и осъществява 
въз основа на договор между 
професионално училище, 
професионална гимназия и 
един или няколко 
работодатели. 

  Лицето, което желае да се 
обучава чрез работа, подава 
писмено заявление пред 
директора на обучаващата 
институция за включване в 
обучението. 

 Работодателят сключва с 
учениците за целия срок на 
обучението по професията и 
специалността трудов 
договор по чл. 230, ал. 1 
от Кодекса на труда (КТ).  

Надпис за описание на снимка или графика  

Какво е това? 

 Дуалното образование 
представлява паралелно 
обучение на две места - в 
професионално училище и 
в предприятие, като 
едновременно с теорията 
учащите придобиват и 
безценни практически умения. 

Кой може да участва?  

 Възможност да се включат в 
тeзи паралелки имат всички  
ученици на които им предстои 
кандидатстване след 7-ми 
клас.  


