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 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ 



Изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение" ще спомогне 
за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с 
пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на 
бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. 
Изпълнението на планираните дейности ще спомогне за развитието на дуалната 
система на обучение и ще даде възможност за тясна обвързаност между 
образователната система и реалните потребности на пазара на труда. 
 
Проектът ще предостави на работодателите възможност да наемат квалифицирани 
кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на 
обучението в реална работна среда. Тези дейности ще улеснят прехода от 
образование към устойчива заетост. 



Дуални паралелки в ПГТСТ „Гоце Делчев“ 

•                                                      11б клас: специалност: Автотранспортна техника/  

•                                                                                                професия: Техник на транспортна  

•                                                                            10в клас специалност: Автотранспортна техника/  

                                                                                                    професия: Техник на транспортна техника 

                                                                 9а клас специалност: Спедиция, транспортна и складова логистика  /  

                                                                                                    Професия: Спедитор-логистик                                                                                                                     

                                                                                   9б клас специалност: Автотранспортна техника/ 

                                                                                                   професия: Автомобилна мехатроника 

                                                                                   9вклас специалност: Автотранспортна техника/  

                                                                                                  професия: Техник на транспортна техника 

                                                                                  8а клас специалност: Спедиция, транспортна и складова логистика 

                                                                                                  Професия: Спедитор-логистик 

                                                                                   8б клас специалност: Автотранспортна техника/ 

                                                                                                    професия: Техник на транспортна техника 

                                                                                  8д клас: специалност: Електрически инсталации 

                                                                                                    професия: Електромонтьор 

 



Дейности по проекта за учебна 2020/2021г.: 

 

 

-Две групи за обучение: по теория и практика. Бяха избрани учители, с които беше 
сключено допълнително споразумение. Беше изготвена програма от 70 учебни часа, 
която беше изпълнена. Учениците получиха сертификати за преминато обучение 
- Със средства по проекта бяха закупено ново оборудване на стойност 26000лв.  
- Тържествено беше открит нов сервиз, в който бе разположено новото оборудване. Там 

своята практика провеждат учениците от дуалните паралки. 
- Беше закупено работно облекло, съобразено с изискванията проекта, както и на 

конкретната работа в автомобилен сервиз. 
- На 30.06.2021г. бе проведено пробно стажуване на учениците във фирма Рони Кар 

ЕООД. На учениците беше представена нова система за компютърна диагностика, 
работа с устройство за настройка на фарове, както и реглаж на гуми от Ахарон Кочиян, 
собственик на сервиза. Учениците получиха сертификати за пробно стажуване. Също 
така им са изплатени стипендиите от 10лева.  
 



Работа в реална работна среда  
Стажанти във фирма ПИМК ООД 

 

Стажанти във фирма С-Ауто 2017 
ЕООД 

Стажанти във фирма АИТ- 

Интернешънъл транспорт 


