
ПГ «ВАСИЛ ЛЕВСКИ» , гр . Мизия 

вече 60 години е носител на просветителската 

традиция!

60 години – „ отворени врати“ за четмо и писмо.

Училище с минало, богато на спомени! 

Училище с настояще, изпълнено с 

предизвикателства!

Училище с бъдеще, защото бъдещето расте в 

него!



ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

ПГ «ВАСИЛ ЛЕВСКИ» предлага дуално обучение

с придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация : 

1. заявено от «АЕЦ-Козлодуй»ЕАД по STEM професия: 

« Химик- технолог»

Специалност:   «Технология на неорганичните вещества»

2. заявено от „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“АД-КОЗЛОДУЙ

по STEM професия: професия: „Машинен техник“
Специалност: „Машини и системи с цифрово- програмно 
управление“



Професионална гимназия „Васил Левски“ гр. Мизия е с традиции в обучението по

професии от професионално направление „Химични технологии“ по следните

специалности:

•„Технология на целулоза, хартия и картона“;

•„Оператор на химико- технологични процеси“;

•„Технологичен и микробиологичен контрол“;   

•„Организация в производството на химични продукти“.

Към момента училището ни  е единственото на територията на 

област Враца  , което може да предложи обучение по 

специалности от направление „Химични продукти

и технологии“.



Чрез  обучението в специалност
«Технология на неорганичните вещества» 
се придобиват знания, умения и 
компетентности за :
 организиране, реализиране и контрол

на технологичните процеси в 
производството на неорганични
вещества;

 работа с машини, уреди и апарати в 
производствата на неорганични
вещества;

 наблюдение   и контрол на химико-
технологичните процеси;

 контрол върху качеството на 
суровините и готовата продукция;

 прецизни химични анализи и правилно
разчитане на получените резултати;



Експерименталните часове по Химия се провеждат в 

училищната химична лаборатория , в която са налични 

необходимите лабораторни съдове , пособия и реактиви под 

ръководството на  правоспособни квалифицирани учители.



Училището ни е лидер в обучението по професии от 

професионално направление  „Химични технологии“ 



Лабораторна практика по химия



Традиционно сме обучавали и ученици 
по професиите: „Поддържане и ремонт 
на машини и съоръжения“, „Шлосер-
монтьор и „Машинен монтьор“.
През учебната 2021-2022г. обучаваме 
ученици по професия «Машинен 
техник». 



Учебната практика по шлосерство в VІІІ клас за професия 
“Машинен техник “ се   провежда  в базата на фирмата – партньор 
„Атоменергоремонт “ АД - Козлодуй





Учениците , обучавани по професия
«Машинен техник», специалност «Машини и системи с  
цифрово програмно управление « , придобиват
знания и умения за:

 прилагане на  основните принципи на програмирането на 
металорежещи машини с ЦПУ;

 рационално използване на  различните команди;
 познаване на  основните принципи при изготвянето на 

управляващата програма;
 оптимизиране на  управляващи програми за детайли със

средна сложност за основните групи металорежещи машини с 
ЦПУ;

 прецизно настройване на машините и технологичната
екипировка;

 техническо обслужване и поддръжка на автоматични линии, 
манипулатори и роботи, агрегатни машини, полуавтоматични
и автоматични металорежещи машини.



ПРЕДИМСТВА НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
 позволява редуването на теория и практика, което създава

разнообразие в образователния процес и повишава
мотивацията за учене ;

 наученото веднага намира практическо приложение;
 работейки в реална работна среда, учениците имат възможност

да използват модерната техника на партньорската фирма;
 по време на учебната и производствена практика се интегрират

в производството, работят на реални работни места и опознават
особеностите на работа във фирмата, както и фирмената
култура;

 след завършването на образованието си ,
могат веднага да започнат работа, 
без да се губи време за  допълнителна подготовка;



Ние предлагаме: 

1.Качествена общообразователна и 

професионална подготовка в обновена и 

оборудвана учебна база;

2.Възможности за реализация по изучаваните 

професии;

3.Безплатен транспорт за учениците от други 

населени места.

Завършващите гимназиален етап в училището 

ни получават освен диплома за завършено 

средно образование и свидетелство за 

професионална  квалификация, което е 

предимство на пазара на труда.

Обучаващите се  дуално ученици получават 

възнаграждение докато учат , а след 

завършване на средното си образование , 

получават предложение за работа . ЗА 
КОНТАКТИ:
телефон: 09161/ 23 81 
e- mail: pght_mizia@abv.bg 
www.daskalo.com/pghtmizia



СРОКОВЕ И ДЕЙНОСТИ:

Вид  дейност срок

Подаване на документи за участие в приема на ученици по 

Наредба №10 от 01.09.2016 г.

05 - 07.07.2022г. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на 

класиране

до 12.07.2022 г. 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или 

подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13- 15.07.2022г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21- 22.07.2022г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26.07. - 27.07.2022г. 

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01- 02.08.2022г. 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места 

след трети етап на класиране

до 03.08.2022 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и 

записване

до 10.09.2022 г. 


