
ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ

СРЕДНИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

ПАНОРАМА НА ВАРНЕНСКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

гр. Варна  

Защо да избера ПГ по електротехника?

 Предлага много добра материална база за съвременно и интерактивно обучение;

 Има прекрасни условия за спорт в откритите и закрити спортни игрища;

 Осигурява стипендии за заплащане на транспортните разходи и таксата за общежитие;

 Стимулира постиженията на талантливите и изявените ученици с материални и морални 
награди;

www.pgevarna.com



Защо да избера ПГ по електротехника?

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

гр. Варна 

www.pgevarna.com

 Има утвърдени правила, които се спазват от всички;

 Атмосферата в училище е спокойна, благоприятна и дружелюбна;

 Гласът на учениците се чува.



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

гр. Варна 

Прием след завършен
7 клас

Прием след завършен
8 клас

Контакти:

www.pgevarna.com

Гр. Варна
ул. „Върба“24

тел. 052/503 424
052/745 875

Мобилен: 087 86 57 399

професия Електротехник ال
специалност Електрически 

инсталации

ال професия Техник по комуникационни 
системи

специалност Оптически 
комуникационни системи

ال професия Системен програмист
специалност Системно програмиране

 професия Техник на компютърни ال
системи

специалност Компютърни мрежи

професия Електротехник ال
специалност Електрически инсталации

ال професия Техник на компютърни системи
специалност Компютърни мрежи





В III ПМГ "Акад.Методий Попов" днес се обучават 673
ученици в 25 паралелки. Гимназията е с утвърден авторитет
сред училищата в гр. Варна Нейните възпитаници са
конкурентноспособни, с достойно място в живота. Учители и
ученици заедно градим авторитета на училището, изпълнени с
любов към науката, към хората, към родното училище –
нашата

ТРЕТА
ГИМНАЗИЯ -

единствена и
неповторима за
всеки, свързал
по един или друг
начин живота си
с нея!



Прием за 

учебната 

2016/2017 

година

Профил  Профилиращи 
учебни предмети 

Природоматематически

Биология 
Английски език 
Химия 

БЕЛ 

Природоматематически

Биология 
Немски език 
Химия 

БЕЛ 

Природоматематически

Биология 
Френски език 
Химия 

БЕЛ 

Природоматематически

Химия 
Английски език 
Математика 

БЕЛ 

Хуманитарен

География 
Английски език 
Български език и 
литература 

Математика 



ПРОФИЛ “ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ”

ПРОФИЛИРАЩ УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЯ
Биологията е най-развиващата се 

природна наука на 21 век. Изследванията и 
откритията в областта на модерните биологични 
науки - клетъчна и молекулярна биология, както и 

приложните биотехнологии съперничат на 
скоростта, с която се развиват компютърните 

технологии.

В този океан от информация
възпитаниците на III ПМГ "Акад.
Методий Попов" имат изпитани и
проверени екскурзоводи. Учениците
могат да разчитат на квалифицирани
преподаватели по биология.



ПРОФИЛ “ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ”

ПРОФИЛИРАЩ УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ХИМИЯ

 Профилът дава отлична 
теоретична и практическа 
подготовка за кандидат-
студентските изпити във висшите 
училища, за придобиване на 
професия, която ще гарантира 
успешната им реализация в 
живота

Учениците успешно се 
представят  в  
олимпиади и 
състезания по химия



ПРОФИЛ “ХУМАНИТАРЕН”

ПРОФИЛИРАЩ УЧЕБЕН

ПРЕДМЕТ ГЕОГРАФИЯ

 По време на курса на 
обучение учениците 
придобиват задълбочени 
теоретични познания по 
география. Провеждат се 
практикуми и 
наблюдения на природни 
процеси, явления и 
форми. Учениците 
изготвят есета, научни 
съобщения и реферати



Хайфа, Израел

Милена 
Георгиева(випуск

1995)
Анестезиолог-
реаспиратор в 
Хайфа, Израел

Светослав 
Георгиев(випуск 

1999)
Вирусолог в Рио 
де Жанейро

Марина 
Пенова(випуск 

2005)
Докторант в 
Япония

Симона Костова (випуск 
2008)

Студент и асистент в 
университета в Берлин с 

биология 

Гергана 
Мирчева(випуск 1994)
Завършва в Харвард

Валерия Младенова –
випуск 2003. 
Завършила генетика в 
Лионския университет ,  
Франция

Всички те, спечелили престиж и репутация из целия свят, са 
обединени от факта, че са били възпитаници на Трета ПМГ 
„Акад. Методий Попов“. Сегашните им последователи са не по-
малко обещаващи. Само времето ще покаже кога ще видим и 
тях на тази карта

Калин Пенев(випуск 2000) 
Доктор на науките в Онтарио, 
Канада 

Калин Пенев(випуск 2000) 
Доктор на науките в Онтарио, 
Канада 

Янита Янева – випуск 
2005.Завършва 
криминалистика в 

Оксфорд

Ралица Стоянова(випуск
2000). Анестезиолог в 
Лондонската клиника по 
сърдечено-съдова и 

белодробна 
трансплантология





„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ 
В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

• Проект BG05M2OP001‐2.001‐0001 „Система за 
кариерно ориентиране в училищното  образование” 
се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“, съфинансирана от 
Европейския съюз.

• Цел на проекта ‐ да се създаде интегрирана система 
за реализация и заетост по придобитата 
квалификация на завършващите средно 
образование в съответствие с изискванията на 
пазара на труда.

• Бюджет – 7 471 828,73 лв.



„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ 
В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

 Разкрити са 28 центъра за кариерно ориентиране в 
цялата страна;

Назначени са 150 кариерни консултанти, 
сертифицирани по международната програма GCDF;

 Разработена е програма по кариерно ориентиране за 
учениците от I до XII кл;

 Създаден е Национален портал за кариерно 
ориентиране на учениците (orientirane.mon.bg);

Направени са 30 тематични филма за кариерно 
ориентиране;

 Съставени са 80 интерактивни упражнения за 
учениците от V до XII кл.



Кариерните консултанти от Центъра за кариерно 
ориентиране посредством индивидуални и групови 
консултации:

извършват обучение по Програмата за кариерно 
ориентиране;

информират за профилите на обучение, професиите и 
специалностите в средните и висшите училища; 

осъществяват диагностична и консултативна дейност с 
ученици за избор на образование и кариера; 

координират дейности по кариерно ориентиране в 
училищата

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ 
ГР. ВАРНА



ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ 
ГР. ВАРНА

Как да се свържете с нас:
Професионална гимназия по химични и 
хранително‐вкусови технологии “Д.Менделеев”
ет. I, (сп. Почивка);

тел.: 052/303 664;

e‐mail: cko_varna@mon.bg;

orientirane.mon.bg

Можете да ни намерите и във фейсбук: 
www.facebook.com/CKOVarna



pggsd-varna.com



Прием
за учебната 2016/2017 година

СЛЕД  ЗАВЪРШЕН  7  КЛАС

Професия: Техник-
технолог в 
дървообработването

Специалност:

Реставрация на стилни 
мебели и дограма

Професия: Техник - озеленител
Специалност: Парково строителство и 
озеленяване



СЛЕД  
ЗАВЪРШЕН  8 КЛАС

Професия: Дизайнер

Специалност: Интериорен дизайн

Професия: Техник-технолог в 
дървообработването

Специалност: Мебелно производство

Професия: Техник-лесовъд

Специалност: Горско и ловно стопанство





Строителство и архитектура Архитектурно реставриране

• Работа в един непрекъснато развиващ 
се отрасъл, като отрасъл Строителство

• Започване на самостоятелен бизнес в 
областта на строителството, надзора и 
ремонтните работи

• Работа по специалността в страните от 
Европейската общност

• Ръководят реставрирането на паметници 
на културата

• Възстановяват чрез разбиране и 
художествено вдъхновение стари 
надписи,фрески, мазилки и други 
исторически ценности

• Възстановяват пътни настилки, каменни 
плочи

• Реставрират стенописи



Геодезия Брокер недвижими имоти

• Мениджър на агенция за 
недвижими имоти, отдел, звено и 
др.;

• Аналитичен специалист в 
дирекция, отдел, звено и др.;

• Експерт във фирми, 
упражняващи финансов контрол 
на недвижима собственост;

• Консултант във фирми по 
управление на проекти за 
развитие на недвижима 
собственост

След успешно дипломиране, може да 
започнете работа като геодезисти в:

• Община Варна 
• Областна дирекция “Земеделие”
• Частни фирми занимаващи се с 

геодезия
• Строителни фирми- като главни 

геодезисти 
• Всякакви други фирми, които се 

занимават с прецизни 
измерванията



Професионална гимназия по туризъм
„Проф. д-р Асен Златаров“ Варна 
подготвя висококвалифицирани специалисти

в областта на туризма

В гимназията се обучават над  800 ученици, широко е 
застъпено интензивното изучаване на чужди езици, 
както и обучението в съвременни специалности като 
мениджмънт, кетъринг, хотелиерство, туристическа 

анимация, сомелиерство, карвинг и други 



През учебната 2016-2017 година в Гимназията по туризъм – Варна ще има 
седем класа с прием след 7 клас и един клас с прием след 8 клас

 Кетъринг с АЕ
 Кетъринг с ИЕ

 Туристическа анимация с АЕ
 Организация на хотелиерството с ФЕ
 Организация на хотелиерството с НЕ

 Производство и обслужване в заведенията за хранене и 
развлечения с АЕ

 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия с АЕ

Специалности след 8 клас
 Производство на кулинарни изделия и напитки

Специалности след 7 клас



Контакти

адрес: 9000 Варна ул. „Найден Геров“ №1
телефонна централа: 052/642671
директор: тел. 052/642669
секретар:  тел. 052/642667
e-mail: pgt_varna@abv.bg
училищен сайт: pgtvarna.com





Прием след 7 клас
Професия: ТЕХНИК ПО 
ОЧНА ОПТИКА 
Специалност: ОЧНА 
ОПТИКА

Професия: ТЕХНИК–
ТЕХНОЛОГ ПО 
КАЧЕСТВОТО НА 
ХРАНИ И НАПИТКИ
Специалност: 
КОНТРОЛ НА 
КАЧЕСТВОТО И 
БЕЗОПАСНОСТ НА
ХРАНИ И НАПИТКИ

Прием след 8 клас
Професия: ХИМИК —ТЕХНОЛОГ
Специалност: ТЕХНОЛОГИЯ НА 
ФАРМАЦЕВТИЧНИ И 
ПАРФЮМЕРИЙНО‐ КОЗМЕТИЧНИ 
ПРОДУКТИ

Професия: ИЗПЪЛНИТЕЛ НА 
ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ
Специалност: ИЗВЪРШВАНЕ НА 
ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕДУРИ В 
БАЛНЕОЛОГИЧНИ И ДРУГИ 
ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ



На ваше разположение са:

 Просторни класни стаи;
 Съвременно оборудвани 
компютърни кабинети
с мултимедия и интернет връзка;
 Лаборатории;
 Работилници;
 Общежитие;
 Библиотека;
 Фитнес и спортна зала;
 Медицински кабинет;
 Денонощно видеонаблюдение.



СОУ „Гео Милев“ – Варна
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Асоцииран член на:
• ASP net Юнеско
• Национална мрежа на 
базовите училища по руски 
език

• Училище на „Pearson 
Longman“

• Училища за изкуство и 
културен диалог по пътя на 
коприната „Икуо Хираяма“



СОУ „Гео Милев“ – Варна
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Прием 2016/2017година
След седми клас

Профил „Чуждоезиков“
 Руски език / Английски език
Профилиращи предмети:
Руски език, Английски език, История
 Английски език / Немски език
Профилиращи предмети:
Английски език, Немски език, Биология
Прием: 
конкурсен изпит по БЕЛ и математика
Балообразуване: 
2 тест БЕЛ + 2 тест М + БЕЛ + М

Материална база
 Езикови и компютърни кабинети
 Сцена за училищно творчество 200 

места
 Два физкултурни салона
 Тенис корт, спортни площадки
 Медицинско обслужване
 Училищен стол и бюфет
 Централно и локално отопление

Добри транспортни комуникации
автобуси № 14, 15, 48, 148, 121, 209, 118
тролейбус № 82



СОУ „Гео Милев“ – Варна
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

С грижа за талантливите и инициативните ученици 
Работа по проекти
Театрални групи
Спортни клубове
Приложни изкуства





Акценти в обучението:

 Уеб технологии;

 Графичен дизайн;

 Предпечатна подготовка;

 Технологии за решаване на 

финансови задачи;

 Цифрови видео продукции;

 Английски език
/в осми клас – 18 часа седмично/

ПРОФИЛ: ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ

ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ



Акценти в обучението:

 Структури от данни и алгоритми;

 Програмиране със C#;

 Уеб дизайн с HTML5 и CSS3;

 Уеб приложения с JavaScript;

 Бази от данни и SQL;

 Графичен дизайн;

 Английски език
/в осми клас – 18 часа седмично/

ПРОФИЛ: ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ

ИНФОРМАТИКА



VIII СОУПЧЕ „А.С.Пушкин“ гр.Варна

Прием след 7 клас – профил 
чуждоезиков 



Материална база
 40 Класни стаи
 Езиков кабинет
 Четири компютърни кабинета
 Четири физкултурни салона
 Фитнес зала
 Актова зала 
 Библиотека
 Столова
 Лекарски кабинет



Спортни секции
Международни проекти
Вокални групи
Клубове



ул.”Тодор Влайков” № 18

тел./факс : 052 613 156
Тел. : 052 613129

052 613 142
mail: sou_elinpelin.varna@abv.bg

https://www.facebook.com/sou.eli
npelin.varna

Средно общообразователно училище

“Елин Пелин”



За учебната 2016-2017 година предлага 
2 паралелки в I клас с безплатна занималня

I а клас  с разширено изучаване на:
• български език и литература
• хореография

I б клас  с  разширено изучаване на:
• български език и литература
• английски език
• информационни технологии



На завършващите VIII клас предлага обучение в 
Профил “Изкуства” – Хореография

Профилиращи предмети: Хореография, Български език и литература,      
История и цивилизация









Средно 
общообразователно 

училище



Закрит  училищен  плувен басейн





ПРОФЕСИОНАЛНА 
ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ 

ВАРНАПРИЕМ 2016‐2017



ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС

• ЛАЗЕРНА И ОПТИЧНА ТЕХНИКА

• МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА

• МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

• КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

• АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА



ПРИЕМ СЛЕД 8 КЛАС

• КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

• ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

• КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

• АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА



ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА 
ГИМНАЗИЯ  “ГЕОРГИ 
СТОЙКОВ РАКОВСКИ”



ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА 
ГИМНАЗИЯ  “ГЕОРГИ 

СТОЙКОВ РАКОВСКИ”
Варненска търговска гимназия "Г. С. Раковски" подготвя

кадри за
малкия и средния бизнес в града и региона. Гимназията е
притегателен център за много млади хора, изправени
пред своя професионален избор, убедени че тук ще
получат добро образование и възможност за добра
професионална реализация.
Гимназията е център на средното икономическо

образование в региона от 1904 година до днес.
В духа на образователната реформа училището работи

по международни проекти, насочени към приобщаване
на професионалното образование към изискванията на
Европейския съюз.



ПРИЕМ СЛЕД 7-МИ КЛАС ЗА 
2016 - 2017 Г.

Специалности Брой паралелки Интензивно изучаван
/по 26 ученици/                      чужд език

• Митническа  и  данъчна  администрация 1 1 паралелка с немски
език

• Икономика  и  мениджмънт 3 1 паралелка с 
английски език

1 паралелка с 
немски език

1 паралелка с 
испански език

• Икономическа  информатика 1 1 паралелка с 
английски език 



ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ  “ГЕОРГИ СТОЙКОВ 
РАКОВСКИ”

РАБОТИ ПО СЛЕДНИТЕ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:

• ¨ Българо-австрийски образователен проект;
• ¨ Европейски проекти по програма “Еразъм+” ;
• ¨ Международна програма “Джуниър Ачийвмънт”;
• ¨ Европейски проект по програма “E-Twinning”;
• ¨ Програма “Мениджър за един ден”;
• ¨ Стажантски програми в България и в чужбина.



Очакваме Ви!
Адрес: 9000 град 

Варна,
бул. “Княз Борис I” № 

55
Тел: 052/ 620 414

e–mail: 
vtg.gsr@gmail.com
Уеб сайт: http://vtg‐

rakovski.eu



ОБЩИНА ВАРНА
ДИРЕКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”

СВОБОДЕН И ИНФОРМИРАН ИЗБОР!

КАРИЕРНА ПРАКТИКА 
В ПСИХОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР 
ЗА ПОДКРЕПА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ



Умения на новото време

 Умения за вземане на решения
 Критично мислене
 Ефективна комуникация
 Дигитални умения
 Адаптивност,гъвкавост,мобилност
 Инициативност, предприемачество

творчество, любопитство



ЦВЕТА СТОЯНОВА 
БОРЯНА ЧАЛЪКОВА
МАРИНА ГАБРОВСКА

Психологичен и кариерен кабинет”Емпатия” 
Община Варна
0882 567 038



ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

№ УЧИЛИЩЕ ДАТА

1. Първа езикова гимназия 23.04.16 от 10ч.–13ч.

2. ПГТ "Проф.д-р Асен Златаров" 19.04.16 от 11ч.-18ч.

3. ПГГСД "Н.Хайтов" 18-22.04.16 от  8-17ч.

4. ПГ по електротехника 02.06.16 от 13-19ч.

5. ОУ "Васил Друмев" 18 -22.04.16

6. ГПЧЕ "Йоан Екзарх"
18.04.16 – 18:00ч.; 
19.04.16 - 18:30ч.;
20.04.16 – 11:00ч.



УСПЕХ!

УСПЕХ!


