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ИНФОРМАЦИЯ

от инж. Диляна Атанасова Стоименова 
Директор на Професионална гимназия “Св. Димитър Солунски“- гр. Белослав

Относно: Информация за училището и за планираните профили/ специалности от професии, по 
които училището има обявен държавен план- прием за учебната 2022/2023г.

ПГ „Свети Димитър Солунски” гр. Белослав е професионална гимназия, в която се обучават 
ученици по специалности в областта на кораборемонта и корабостроенето. Всяка от професиите и 
специалностите в гимназията попада в списъка със специалности от професии, по които е налице 
очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2022/2023 година.

Училището се намира в непосредствена близост до гр. Варна, промишления комплекс на гр. 
Девня, пристанище Варна -Запад и най-голямата в страната фирма, занимаваща се с корабостроене и 
кораборемонт „ МТГ ДЕЛФИН” АД с. Езерово. От 15 години гимназията ни работи в тясна връзка с 
„МТГ ДЕЛФИН” АД, като учениците получават възможността да провеждат учебните и 
производствени практики в реални работни условия в завода, както и осигуряват работни места и 
отлична реализация за учениците завършили нашето училище.

Освен в „МТГ ДЕЛФИН” АД учениците завършили професионалната гимназия в Белослав 
могат да започнат работа и в „Пристанище Варна”, „КРЗ „ Одесос“-  Варна”, „Олива” АД, Варненска 
Корабостроителница “Булярд“, ИХБ Шипдизайн, Елпром, Елдом Инвест и много други фирми в 
България и в чужбина.

Учениците завършили успешно Гимназията ни получават диплома за завършено средно 
образование и свидетелство за професионална квалификация в зависимост от завършената 
специалност съответно 1Гра степен по професия „Корабен монтьор”, ПГ™ степен по професия 
“Корабостроителен техник“ или 1Гра степен по професия „Монтьор на подемно-транспортна 
техника“, както и свидетелство за правоспособност по „Заваряване”. Освен това, в учебния план на 
специалност Подемно-транспортна техника с електрозадвижване след успешно положени изпити 
учениците могат да получат и шофьорска книжка кат. В.

ПГ „Свети Димитър Солунски” разполага с 10 кабинета за теоретично обучение, кабинет по 
БДП, две учебни работилници- едната за общо-професионални умения, а другата за учебна практика 
заваряване и учебна практика по специалността, физкултурен салон, спортна площадка за спорт на 
открито, зала за занимателни игри, 4 административни кабинета, училищна библиотека и зала и зона 
за отдих. Училището ни разполага с квалифицирани специалисти по всички учебни дисциплини. Има 
изградена интернет мрежа в цялото училище, всички учебни кабинети са снабдени с мултимедия, в 
2 учебни кабинета има интерактивни дъски.
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В Гимназията се обучават ученици в дневна и в самостоятелна форма на обучение по професия 
„Корабен монтьор”, “Корабостроителен техник“ и професия „Монтьор на подемно - транспортна 
техника“. Всяка от професиите и специалностите в гимназията попада в списъка със специалности 
от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 
2022/2023 година.

През последните три години броят на учениците по професии и специалности в дневна и 
самостоятелна форма на обучение се променя както следва:

1. За учебната 2019-2020г.
• 525140 Корабостроителен техник, 5251401 Корабострене - ЗСПК - 52 ученици
• 525110 Корабен монтьор, 525101 Корабни машини и механизми- 2СПК -  45 ученици
• 525110 Корабен монтьор, 525103 Ремонт на кораби- 2СПК - 13 ученици
• 525110 Корабен монтьор, 525102 Корабни тръбни системи- 2СПК -  17 ученици
• 525060 Монтьор на подемно-транспортна техника, 525060 Подемно транспортна техника 

с електрозадвижване-2СПК -  0 ученици
• Общ брой ученици за учебната 2019 -  2020г. -  127 ученици

2. За учебната 2020-2021 г.
• 525140 Корабостроителен техник, 5251401 Корабострене - ЗСПК - 61 ученици
• 525110 Корабен монтьор, 525101 Корабни машини и механизми-2СПК -  26 ученици
• 525110 Корабен монтьор, 525103 Ремонт на кораби-2СПК - 27 ученици
• 525110 Корабен монтьор, 525102 Корабни тръбни системи- 2СПК -  51 ученици
• 525060 Монтьор на подемно-транспортна техника, 5250602 Подемно транспортна техника 

с електрозадвижване-2СПК -  13 ученици
• Общ брой ученици за учебната 2020 - 2021г. -  178 ученици

3. За учебната 2021-2022 г.
• 525140 Корабостроителен техник, 5251401 Корабострене - ЗСПК - 70 ученици
• 525110 Корабен монтьор, 525101 Корабни машини и механизми- 2СПК -  2 ученици
• 525110 Корабен монтьор, 525103 Ремонт на кораби- 2СПК - 29 ученици
• 525110 Корабен монтьор, 525102 Корабни тръбни системи- 2СПК -  123 ученици

• 525060 Монтьор на подемно-транспортна техника, 525060 Подемно транспортна техника с 
електрозадвижване- 2СПК -  26 ученици

• Общ брой ученици за учебната 2021 - 2022г. -  250 ученици

През учебната 2022-2023г. Професионална гимназия „Свети Димитър Солунски” гр. Белослав е 
обявила държавен план-прием по следните професии и специалности:
I. Професия 525140 Корабостроителен техник Ш-та степен СПК
1. Специалност „Корабостроене" - специалността попада в списъка със специалности от

професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 
2022/2023 година.

Брой паралелки- 1
Общо места- 26
Форма на обучение- дневна
Срок на обучение- 5г
Степен на ПК- 3
Код на професията 525140
Наименование на професията- "Корабостроителен техник"
Код на специалност от професия /профил- 5251401 
С изучаване на чужд език- Английски език
Начин на изучаване на ЧЕз- Без интензивно и без разширено изучаване 
Балообразуване- (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)



II. Професия 525060 Монтьор на подемно-транспортна техника Н-ра степен СПК 
1. Специалност Подемно транспортна техника с електрозадвижване- специалността попада в
списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на 
пазара на труда за учебната 2022/2023 година.
Брой паралелки- 1
Общо места- 26
Форма на обучение- дневна
Срок на обучение- 5г
Степен на ПК- 2
Код на професията 525060
Наименование на професията- " Подемно транспортна техника с електрозадвижване "
Код на специалност от професия /профил- 5250602 
С изучаване на чужд език- Английски език
Начин на изучаване на ЧЕз- Без интензивно и без разширено изучаване 
Балообразуване- (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)

След срока на обучението по тези професии и специалности учениците получат следните 
документи:

> Диплома за завършено средно образование
> Свидетелство за професионална квалификация
> III -та степен за професията "Корабостроителен техник"
> II- ра степен за професията "Корабен монтьор"
> Свидетелство за правоспособност по Заваряване"

След завършване на специалност „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”-
учениците придобиват правоспособност за управление на моторно превозно средство категория 
В и свидетелство за машинист на мостови и козлови кранове;

инж. Диляна Стоименова
Директор на ПГ “Св. Димитър Солунски“
гр. Белослав


