Списък на професиите и специалностите, по които професионалните гимназии от област Сливен
извършват валидиране на знания, умения и компетентности
Населено
Област
място

Сливен Нова Загора

Име на училище
Адрес на училище
Телефони
Електронен адрес
Професионална гимназия по
селско стопанство
8900 Нова Загора
област Сливен
ул. "Цар Освободител" №67

Наименование на проф. направление Наименование на професия

Наименование на специалност

Администрация и управление

Икономист

Икономика и мениджмънт

Хранителни технологии

Техник ‐ технолог в хранително ‐
вкусовата промишленост

Производство на хляб, хлебни и
сладкарски изделия

Хранителни технологии

Хлебар ‐ сладкар

Производство на хляб и хлебни
изделия

Производство на храни и напитки

Техник ‐ технолог по качеството
на храни и напитки

Контрол на качеството и
безопасност на храни и напитки

Растениевъдство и животновъдство

Техник в лозаровинарството

Лозаровинарство

Растениевъдство и животновъдство

Фермер

тел.: (0457) 6‐27‐57
e‐mail: pgss@abv.bg

Техник на селскостопанска
техника
Монтьор на селскостопанска
техника

Производител на
селскостопанска продукция
Механизация на селското
стопанство
Механизация на селското
стопанство

Растениевъдство и животновъдство

Лозаровинар

Лозаровинарство

Горско стопанство

Техник‐ лесовъд

Горско и ловно стопанство

Пътувания, туризъм и свободното
време

Организатор на туристическа
агентска дейност

Селски туризъм

Растениевъдство и животновъдство
Растениевъдство и животновъдство

Населено
Област
място

Име на училище
Адрес на училище
Телефони
Електронен адрес

Наименование на проф. направление Наименование на професия

Професионална гимназия по
Сливен Нова Загора техника и технологии "Атанас
Димитров"
8900 Нова Загора
Приложна информатика
област Сливен
ул."Бенковски" №1А
Машиностроене, металообработване
и металургия
тел.: (0457) 6‐28‐61,
Машиностроене, металообработване
(0457) 6‐29‐54,
и металургия
(0457) 6‐28‐62
Машиностроене, металообработване
и металургия
e‐mail: pgtt_nz@abv.bg

Наименование на специалност

Оператор на компютър

Текстообработване

Машинен техник

Технология на машиностроенето

Стругар

Стругарство

Шлосер

Шлосерство

Електротехника и енергетика

Електротехник

Електрообзавеждане на
производството

Електротехника и енергетика

Електромонтьор

Електрически инсталации

Електротехника и енергетика

Техник на енергийни съоръжения
Газова техника
и инсталации

Електротехника и енергетика

Монтьор на енергийни
съоръжения и инсталации

Топлоенергетика

Електротехника и енергетика

Монтьор на енергийни
съоръжения и инсталации

Топлотехника

Електроника, автоматика, кому‐
никационна и компютърна техника

Техник на компютърни системи

Компютърна техника и
технологии

Населено
Област
място

Сливен Сливен

Име на училище
Адрес на училище
Телефони
Електронен адрес
Професионална гимназия по
текстил и облекло "Добри
Желязков"
8800 Сливен
пл. "Стоил войвода" № 1
тел.: (044) 62‐35‐50,
(044) 62‐33‐97,
(044) 62‐41‐23
e‐mail: pgto_1883@abv.bg

Наименование на проф. направление Наименование на професия

Наименование на специалност

Производствени технологии ‐ текстил,
Текстилен техник
облекло, обувки и кожи

Предачно производство

Производствени технологии ‐ текстил,
Текстилен техник
облекло, обувки и кожи

Плетачно производство

Производствени технологии ‐ текстил,
Текстилен техник
облекло, обувки и кожи

Апретурно и багрилно
производство

Производствени технологии ‐ текстил, Оператор в текстилно
облекло, обувки и кожи
производство

Тъкачно производство

Производствени технологии ‐ текстил, Оператор в текстилно
облекло, обувки и кожи
производство

Плетачно производство

Производствени технологии ‐ текстил,
Конструиране, моделиране и
Моделиер ‐ технолог на облекло
облекло, обувки и кожи
технология на облекло от текстил
Производствени технологии ‐ текстил, Оператор в производството на
облекло, обувки и кожи
облекло

Производство на облекло от
текстил

Производствени технологии ‐ текстил, Работник в текстилно
облекло, обувки и кожи
производство
Производствени технологии ‐ текстил, Работник в производство на
облекло, обувки и кожи
облекло

Производство на облекло

Производствени технологии ‐ текстил,
Шивач
облекло, обувки и кожи
Производствени технологии ‐ текстил,
Плетач
облекло, обувки и кожи

Плетач на настолна плетачна
машина

Населено
Област
място

Сливен Сливен

Име на училище
Адрес на училище
Телефони
Електронен адрес

Наименование на проф. направление Наименование на професия

Наименование на специалност

Професионална гимназия по
електротехника и електроника
"Мария Склодовска‐Кюри"
8800 Сливен
Електротехника и енергетика
ул. "Банско шосе" №21

Електротехник

Електроенергетика

тел.: (044) 62‐21‐36,
(044) 62‐27‐81,
(044) 62‐48‐82

Електротехника и енергетика

Електротехник

Електрообзавеждане на
транспортна техника

Електротехника и енергетика

Електротехник

Електрически инсталации

e‐mail: pgee_sliven@abv.bg

Електротехника и енергетика

Електромонтьор

Електрообзавеждане на
производството

Електротехника и енергетика

Електромонтьор

Електрически инсталации

Електроника, автоматика, кому‐
никационна и компютърна техника

Техник по комуникационни
системи

Радио и телевизионна техника

Електроника, автоматика, кому‐
никационна и компютърна техника

Монтьор по комуникационни
системи

Електроника, автоматика, кому‐
никационна и компютърна техника

Техник на електронна техника

Електроника, автоматика, кому‐
никационна и компютърна техника

Монтьор на електронна техника

Електроника, автоматика, кому‐
никационна и компютърна техника

Техник на компютърни системи

Електроника, автоматика, кому‐
никационна и компютърна техника

Техник на компютърни системи

Електроника, автоматика, кому‐
никационна и компютърна техника

Монтьор на компютърни системи

Микропроцесорна техника

Компютърна техника и
технологии

Населено
Област
място

Сливен Сливен

Име на училище
Адрес на училище
Телефони
Електронен адрес
Професионална гимназия по
икономика "Професор доктор
Димитър Табаков"
8800 Сливен
кв."Сини камъни"
тел.: (044) 66‐74‐69,
(044) 66‐74‐32
e‐mail: itsliven@abv.bg,
itsliven@yahoo.com

Наименование на проф. направление Наименование на професия

Наименование на специалност

Търговия на едро и дребно

Продавач ‐ консултант

Продавач ‐ консултант

Търговия на едро и дребно

Търговски представител

Финанси, банково и застрахователно
дело

Финансист

Счетоводство и данъчно облагане

Данъчен и митнически посредник

Счетоводство и данъчно облагане

Митническа и данъчна
администрация
Митническо и данъчно
Данъчен и митнически посредник
обслужване

Счетоводство и данъчно облагане

Оперативен счетоводител

Администрация и управление

Касиер

Администрация и управление

Калкулант

Администрация и управление

Снабдител

Администрация и управление

Икономист

Секретарски и административни офис
дейности
Секретарски и административни офис
дейности
Секретарски и административни офис
дейности
Секретарски и административни офис
дейности
Приложна информатика

Банково дело

Оперативно счетоводство

Икономика и мениджмънт

Офис ‐ мениджър
Офис ‐ мениджър

Бизнес ‐ администрация

Офис ‐ секретар
Деловодител
Икономист ‐ информатик

Икономическа информатика

Населено
Област
място

Сливен Сливен

Име на училище
Адрес на училище
Телефони
Електронен адрес

Наименование на проф. направление Наименование на професия

Професионална гимназия по
хотелиерство и туризъм "Акад.
Неделчо Неделчев"
Хотелиерство, ресторантьорство и
8800 Сливен
кетеринг
ул."Великокняжеска" № 1
Хотелиерство, ресторантьорство и
кетеринг
тел.: (044) 62‐35‐54,
Хотелиерство, ресторантьорство и
(044) 62‐35‐52
кетеринг
e‐mail: pght@abv.bg
Хотелиерство, ресторантьорство и
кетеринг
Хотелиерство, ресторантьорство и
кетеринг
Хотелиерство, ресторантьорство и
кетеринг
Хотелиерство, ресторантьорство и
кетеринг
Хотелиерство, ресторантьорство и
кетеринг
Хотелиерство, ресторантьорство и
кетеринг
Пътувания, туризъм и свободното
време
Пътувания, туризъм и свободното
време

Хотелиер

Наименование на специалност

Организация на хотелиерството

Камериер
Портиер ‐ пиколо
Ресторантьор
Ресторантьор
Ресторантьор
Готвач
Сервитьор‐барман
Работник в заведенията за
хранене и развлечения
Организатор на туристическа
агентска дейност
Аниматор в туризма

Организация и управление в
ресторантьорството
Производство и обслужване в
заведенията за хранене и
развлечения
Кетеринг
Производство на кулинарни
изделия и напитки
Обслужване на заведения в
обществено хранене

Селски туризъм
Туристическа анимация

Населено
Област
място

Име на училище
Адрес на училище
Телефони
Електронен адрес

Сливен Сливен

Сливенска професионална
гимназия по строителство и
геодезия "Арх. Георги Козаров"

Наименование на проф. направление Наименование на професия

Наименование на специалност

Архитектура, урбанизъм и геодезия

Геодезист

Геодезия

тел.: (044) 59‐08‐21,
(044) 59‐07‐89,
(044) 59‐09‐22

Строителство

Строителен техник

Строителство и архитектура

Строителство

Строител

Мазилки и шпакловки

e‐mail: ts_sliven@abv.bg

Строителство

Строител – монтажник

Сухо строителство

Строителство

Пътен строител

Пътен строител

Строителство

Помощник в строителството

Основни и довършителни работи

Строителство

Помощник пътен строител

8800 Сливен
ул."Роза"№1

Населено
Област
място

Сливен Сливен

Име на училище
Адрес на училище
Телефони
Електронен адрес
Професионална гимназия по
механотехника
8800 Сливен
ул. "Стефан Султанов" №9
тел.: (044) 66‐76‐01,
(044) 66‐72‐06,
(044) 66‐74‐79
e‐mail: pgmsliven@abv.bg

Наименование на проф. направление Наименование на професия

Наименование на специалност

Машиностроене, металообработване
Машинен техник
и металургия

Промишлена естетика и дизайн

Машиностроене, металообработване
Машинен оператор
и металургия

Металорежещи машини

Машиностроене, металообработване
Машинен монтьор
и металургия
Машиностроене, металообработване
Заварчик
и металургия

Заваряване

Машиностроене, металообработване
Стругар
и металургия

Стругарство

Машиностроене, металообработване
Шлосер
и металургия

Шлосерство

Машиностроене, металообработване
Мехатроника
и металургия

Мехатроника

Електротехника и енергетика

Техник на енергийни съоръжения Възобновяеми енергийни
и инсталации
източници

Електротехника и енергетика

Монтьор на енергийни
съоръжения и инсталации

Моторни превозни средства, кораби и
Техник по транспортна техника
въздухоплавателни средства

Автотранспортна техника

Моторни превозни средства, кораби и
Техник по транспортна техника
въздухоплавателни средства

Автомобилна мехатроника

Моторни превозни средства, кораби и
Монтьор на транспортна техника Автотранспортна техника
въздухоплавателни средства

Населено
Област
място

Име на училище
Адрес на училище
Телефони
Електронен адрес

Наименование на проф. направление Наименование на професия

Наименование на специалност

Моторни превозни средства, кораби и Монтьор на подемно ‐
въздухоплавателни средства
транспортна техника

Подемно ‐ транспортна техника,
монтирана на пътни транспортни
средства

Моторни превозни средства, кораби и
въздухоплавателни средства
Производствени технологии ‐
дървесина, хартия, пластмаси и
стъкло
Производствени технологии ‐
дървесина, хартия, пластмаси и
стъкло
Производствени технологии ‐
дървесина, хартия, пластмаси и
стъкло
Производствени технологии ‐
дървесина, хартия, пластмаси и
стъкло
Сливен Сливен

Средно общообразователно
училище "Аргира Жечкова"
8804 Сливен
ул "Ст.Караджа" № 2А
тел.: (044) 624672
(044) 622956/231
(044) 622956/281
e‐mail: argira_school@abv.bg

Работник по транспортна техника Автотенекеджийство
Техник ‐ технолог в
дървообработването

Мебелно производство

Оператор в дървообработването Производство на мебели

Работник в дървообработването Производство на мебели
Организатор в
дървообработването и
производството на мебели

Мебелно производство

Производствени технологии – текстил, Оператор в производство на
облекло, обувки и кожи
облекло

Производство на облекло от
текстил

Производствени технологии – текстил,
Шивач
облекло, обувки и кожи

Шивачество

