ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО ЕНЕРГЕТИКА И МИННА ПРОМИШЛЕНОСТ
„ХРИСТО БОТЕВ” - ПЕРНИК
ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПГЕМП “Христо Ботев“ предлага обучение в добър микроклимат от
висококвалифицирани специалисти.
Училището разполага със съвременно обзаведени класни стаи,
специализирани кабинети, модерно оборудвани лаборатории и
работилници за провеждане на часовете по учебна практика.
 съвременни компютърни кабинети и неограничен достъп до
Интернет
 мултифункционални лаборатории за практическо обучение на
учениците
 оборудвани работилници по топлотехника и автотранспортна
техника с най-съвременната апаратура за диагностика и ремонт на
автомобили
 собствен фитнес салон – безплатен за всички ученици

ИЗБЕРИ СПЕЦИАЛНОСТ С БЪДЕЩЕ!

„Компютърна техника и технологии“
„Телекомуникационни системи“
„Топлотехника-топлинна, климатична,
вентилационна и хладилна”
„Автотранспортна техника“

Балообразуващи предмети:
удвоените оценки от НВО по БЕЛ и Математика
оценките по Информационни технологии и Технологии от
VII клас
Контакти: гр. Перник, ул. „Силистра“ № 10
-

тел. 076 / 60 77 83, 0879 609 182 www.pgemp.com

Специалност:
„Компютърна техника и технологии“
Професия: Техник на компютърни системи






Разширено изучаване на английски език
Завършилите успешно придобиват знания и умения за:
диагностика и ремонт на РС и компютърни системи
асемблиране на компютърна техника
програмиране и работа с приложен софтуер
компютърно проектиране и Web дизайн

Специалност:
„Телекомуникационни системи“
Професия: Техник по комуникационни системи
Завършилите успешно придобиват знания и умения за:
 възли и устройства за телекомуникационните мрежи и
системи
 проектиране, диагностика и поддръжка на
телекомуникационна техника
 съвременни дигитални технологии за пренос и комутиране на
информация
 сателитни телекомуникационни системи

 свързване на периферни устройства
 работа с антивирусни пакети и архивиращи програми
 инсталиране на различни операционни системи и драйвъри

Бъдеща реализация
 фирми за диагностика и ремонт на РС и компютърни системи
 фирми за хардуерна и софтуерна поддръжка на лаптопи и
персонални компютри
 фирми за настройка и инсталация на компютърна техника и др.

Партньори при обучението и потребители на кадри по
специалността са фирмите:





„Кракра“ АД
„Даниели“ ЕООД
„Випнет“ ЕООД
ЕТ „Кракра Софт – Начко Божков“

Бъдеща реализация






фирми за изграждане и ремонт на компютърни мрежи
всички мобилни оператори
интернет доставчици
телевизионни оператори
фирми за изграждане на СОТ и видеонаблюдение и др.

Партньори при обучението и потребители на кадри по
специалността са фирмите:
 „Кракра“ АД
 „ИВИКО“ ЕООД
 „VIP NET“ ЕООД
 „VIVACOM“
 „A 1“
 „Telenor“

Специалност:

Специалност:

„Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и
хладилна”
Професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации

„Автотранспортна техника”
Професия: Техник по транспортна техника
Завършилите успешно придобиват знания и умения за:

Завършилите успешно придобиват знания и умения за:
 производство, пренос и потребление на топлинна енергия
 изграждане, експлоатация и ремонт на отоплителни, климатични,
вентилационни и хладилни инсталации

 извършване на дейности по диагностика, техническо обслужване и
ремонт на автотранспортна техника.
 работа с техническа и технологична документация, контролнодиагностична апаратура и приложен софтуер.

ОСИГУРЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТИПЕНДИИ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ ПОЛУЧАВАТ свидетелство за

Бъдеща реализация

ОСИГУРЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТИПЕНДИИ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

 фирми за изграждане на отоплителни, климатични, вентилационни и
хладилни инсталации
 производство, пренос и потребление на топлинна енергия
 фирми за диагностика и ремонт на климатични, вентилационни и
хладилни инсталации

управление на МПС категория В

Бъдеща реализация
 фирми за диагностика и ремонт на автомобили
 фирми за продажби и техническо обслужване на автомобили и др.

Партньори при обучението и потребители на кадри по

Партньори при обучението и потребители на кадри по

специалността са фирмите:

специалността са фирмите:






„ВЕНТО К“ ООД
„НЕКСАС“ ЕООД
„Топлофикация – Перник“ АД
„Топло Ефект Инженеринг“ ЕООД








„МИИВ“ ООД
„ВУЛКАН“ ЕООД
„АН-МАРИ“ ЕООД
„МИРОС“ ЕООД
ЕТ „ИВАЙЛО ТАНЕВ-СИТ“
„OIL INSPECTION“ ЕООД

ИЗБЕРЕТЕ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ И ЗАЕДНО ЩЕ:
УЧИМ

СПОРТУВАМЕ

ПРАЗНУВАМЕ

